
العدد العدد 42

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 11 رمضان  رمضان عام عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقــم مــرسـوم رئــاسي رقــم 14- - 195 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 6 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة r2014 يــحـــدد تـــدابـــيــرr يــحـــدد تـــدابـــيــر

األمن النووي اIطبـقة على احلماية اIادية للمنشآتاألمن النووي اIطبـقة على احلماية اIادية للمنشآت
النووية واIواد النووية وأمن اIصادر اIشعة.النووية واIواد النووية وأمن اIصادر اIشعة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتـضى معـاهدة عـدم انتشـار األسلـحة الـنووية
اIــــوقـــعـــة بـــتـــاريـخ أول يـــولـــيـــو ســـنـــة  1968 بـــنـــيـــويـــورك
وانـضـمـام اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
�ـــوجب اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 94 - 287 اIــؤرّخ في 15

r1994 وافق 21 سبتمبر سنةIربيع الثاني عام 1415 ا

- و�ـــقــتـــضى االتــفـــاق بــX اجلـــمــهـــوريــة اجلـــزائــريــة
الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة والـوكـالة الـدولـية لـلـطاقـة الـذرية
لــتـــطــبـــيق الـــضــمـــانـــات في إطــار مـــعـــاهــدة عـــدم انــتـــشــار
األســلـــحــة الــنــوويــة اIـــوقع عــلــيه فـي اجلــزائــر بــتــاريخ 30
مــــارس ســــنــــة 1996 واIـــــصــــادق عـــــلــــيـه �ــــوجـب اIــــرســــوم
الـــــرئـــــاسـي رقم 96 - 435 اIـــــؤرّخ في 20 رجب عـــــام 1417

r1996 وافق أول ديسمبر سنةIا

- و�ــــقـــتــــضى اتــــفــــاقـــيــــة احلـــمــــايــــة اIـــاديــــة لـــلــــمـــواد
الــنـوويــةr اIـفــتـوحــة لـلــتــوقـيع بــفـيــيـنــا ونـيــويـورك في 3
مـــارس ســـنـــة 1980 واIـــصـــادق عــــلـــيــــهـــا بــــتـــحـــفـظ �ـــوجب
اIـرســوم الــرئـاسي رقم 03 - 68 اIـؤرّخ في 15 ذي احلــجــة

r2003 وافق 16 فبراير سنةIعام 1423 ا

- و�ــقــتــضى االتــفــاقـيــة بــشــأن تــقــد� اIــسـاعــدة في
حـــالـــة وقــوع حـــادث نـــووي أو طــار� إشـــعـــاعيr اIـــعــتـــمــدة
بـــفــيــيــنــا في 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1986 واIــصــادق عـــلــيــهــا
بــتـحـفظ �ــوجب اIـرســوم الـرئـاسي رقم 03 - 367 اIـؤرّخ

r2003 وافق 23 أكتوبر سنةIفي 27 شعبان عام 1424 ا

- و�ــقــتــضى االتــفـاقــيــة بــشــأن الـتــبــلــيغ اIــبــكـر عن
وقوع حادث نوويr اIعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة
1986 واIصـادق عـليـهـا بـتحـفظ �ـوجب اIرسـوم الـرئاسي

رقم 03- 368 اIـؤرّخ في 27 شـعــبــان عـام 1424 اIـوافق 23
r2003 أكتوبر سنة

- و�قـتـضى تـعـديل اتـفاقـيـة احلـمـاية اIـاديـة لـلـمواد
الــــنـــوويـــةr اIـــعــــتـــمـــد بـــفــــيـــيـــنـــا في 8 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2005
واIــصــادق عــلــيه �ــوجب اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 16
اIؤرّخ في 25 ذي احلـجة عام 1427 اIوافق  14 ينـاير سنة

r2007

- و�ــقـــتــضى االتـــفــاقـــيــــة الـــدولــيــة لـــقــمـــع أعــمــــال
اإلرهـــاب الــنــــوويr اIــفــتـوحــة لـلــتـوقــيع فــي مــقـــر األ�
اIـــتــحـــــدة في نـــيـــويــورك في 14 ســـبــــتــمـــبــر ســـنـــة 2005
واIـصـادق عليـها بـتحـفـظ �وجب اIـرسـوم الـرئاسي رقم
10 - 270 اIــؤرّخ فـي 26  ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اIــوافق 3

  r2010 نوفمبر سنة
-  و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�قـتـضى األمر رقم 95- 24 اIـؤرخ في 30  ربـيع
الــــثــــاني  عـــام  1416  اIــــوافق 25 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1995
واIــتــعــلق بـــحــمــايــة األمالك الــعـــمــومــيــة وأمن األشــخــاص

rفيها
 - و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 04-20 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

rستدامةIإطار التنمية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-373 اIــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اIـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

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

rنشآت والهياكل األساسيةIبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-385 اIــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اIوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واIـنـشآت

rوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-386 اIــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اIــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واIــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها
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- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-387 اIــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اIوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي

rصنفةIيحدد التدابير اخملصصة حلماية الوثائق ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-388 اIــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اIوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحدد كيفـيات تأهـيل اIوظفـX الذين يدعون إلى االطالع

rصنفةIعلومات أو الوثائق اIعلى ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-436 اIـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اIــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 1996
واIـتــضـمـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

rتممIعدل واIا rوسيرها
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 99-86 اIـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اIــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999
rتممIعدل واIا rتضمن إنشاء مراكز البحث النوويIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-117 اIـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اIـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واIـتعـلق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اIـؤينـةr اIعدل

rتممIوا
-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05-119 اIؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام 1426 اIـوافق 11  أبــريل سـنـة 2005

rشعةIتعلق بتسيير النفايات اIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 12-87 اIـؤرخ
في 4 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اIــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 واIتـضـمن إنـشاء مـركـز الـتكـوين والـدعم في مـجال

rاألمن النووي وتنظيمه وسيره
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األول الفصل األول 
الهدف ومجال التطبيقالهدف ومجال التطبيق

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
تـــدابـــيـــر األمـن الـــنـــووي اIـــطـــبـــقـــة عــــلى احلـــمـــايـــة اIـــاديـــة
للمـنشـآت النوويـة واIواد الـنووية وأمن اIـصادر اIـشعة

أثناء إيداعها واستعمالها ونقلها.
اIادة اIادة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي  : 
- ضــمــان اجلـودة :- ضــمــان اجلـودة : ســيـاســة وبــرامج تــســيــيــر اجلـودة
من أجل مـنح الـثـقـة في أن شــروط احلـمـايـة اIـاديـة سـيـتم

rتوفيرها

- حـاجـز مادي : - حـاجـز مادي : سـيـاج أو حـائط أو عـائق آخـر ¡ـاثل
يؤخر التغلغل ويكمل نظام مراقبة الدخول.

- فـئــات اIــواد الـنــوويـة :- فـئــات اIــواد الـنــوويـة : تــصـنــيف اIــواد الــنــوويـة
مــثــلــمـا هـي مـحــددة في اتــفــاقــيــة احلــمـايــة اIــاديــة لــلــمـواد

النووية واIنشآت النووية.
- فــئــات اIـصــادر اIــشــعـة : - فــئــات اIـصــادر اIــشــعـة : تــصـنــيف اIــواد اIــشــعـة
مثـلـما هي مـحددة في مـدونـة قواعـد السـلـوك بشـأن أمان

اIصادر اIشعة وأمنها.
- الـــدفـــاع من الـــعـــمق : - الـــدفـــاع من الـــعـــمق : مــفـــهـــوم يـــســـتـــعـــمل من أجل
تـصــمـيم أنـظــمـة احلـمــايـة اIــاديـة ومـفــاده أنه يـتــحـتم عـلى
اIــعـتــدي خـرق أو تــفــادي عـدة عــوائقr قـد تــكــون من نـفس
الـطـبــيـعـة أو من طـبـيــعـة مـخـتـلــفـةr من أجل الـوصـول إلى

هدفه.
- كـشف الــتـعـدي : - كـشف الــتـعـدي : كـشف مــتــعـدّ عن طــريق احلـارس
أو بـواسـطة نـظـام يتـكـون من نقـطـة أو عدة نـقـاط التـقاط

أو أجهزة إرسال ولوحة حتكم إلعطاء اإلنذار.
- ســـــحـب غـــــيـــــر مـــــرخـص به : - ســـــحـب غـــــيـــــر مـــــرخـص به : ســـــرقـــــة أو احلـــــصـــــول
بــوســـائل أخـــرى غــيـــر مـــشــروعـــة عـــلى اIـــواد الــنـــوويــة أو

اIصادر اIشعة.
- اإليـداع : - اإليـداع : حـفظ اIـواد الــنـوويــة أو اIـصـادر اIــشـعـة

داخل منشأة تقرر عزلها بنية استرجاعها.
- مــسـتـغل : - مــسـتـغل : كل شــخص طـبــيـعي أو مـعــنـوي يـرخص
له  بـتـنفـيـذ نـشـاط أو عـدة أنـشـطة تـتـعـلق �ـجـال تـطـبيق

هذا اIرسوم وهدفه.
- مـعـلومـة حسـاسة : - مـعـلومـة حسـاسة : معـلومـة مهـما كـان شكـلهـا وكذا
البـرامج اIعـلومـاتيـة التي يـشكل إفـشاؤهـا أو تعـديلـها أو
إتالفــهــا أو تــخــريــبــهــا أو عــدم اســتــعــمــالــهـا غــيــر اIــرخص

اIساس باألمن النووي.
- مـــــنــــشـــــأة نــــوويــــة : - مـــــنــــشـــــأة نــــوويــــة :  مــــنـــــشــــأة (و كــــذا الـــــعــــمــــارات
واIــعـدات الــتـابـعــة لـهـا) الــتي تـتم بــداخـلــهـا صـنــاعـة اIـواد
النووية أو معاجلـتها  أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها
أو تخزينهـا نهائيا والتي �كن أن يؤدي أي ضرر أو فعل
�س بسيرها إلى إرسـال كميات معـتبرة من اإلشعاعات

أو اIواد اIشعة.
- تـدابيـر احلمـاية اIـادية : - تـدابيـر احلمـاية اIـادية : عـنصـر أو مـركب عنـاصر
يـهـدف إلى ضـمـان حـمـايـة اIـنـشـآت اIـشـعـة أو الـنـووية أو

اIواد اIشعة األخرى.
- الــتــهــديــد اIـرجــعي : - الــتــهــديــد اIـرجــعي : وصـف مـعــطــيــات وخــصـائص
اIـــعــتـــدين احملـــتــمـــلــX ذوي مـــصـــدر داخــلي أو خـــارجي عن
اIـنشأة يستـهدفون نزعا غـير مرخص به للـمواد النووية
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(و /أو اIــــواد اIـــشــــعـــة) أو الــــتــــخـــريب حــــيث ¥ تــــصــــمـــيم
وتقييم نظام احلماية اIادية Iواجهة ذلك.

- مــحـــيط أمن : - مــحـــيط أمن : حـــدود فـــضــاء بـــري وجـــوي وبـــحــري
حـيث تق¦ كل حـيازة أو شغل أو تـنقل وكل نشـاط بصفة

عامة.
- اIـــكـــتب اIـــركـــزي لألمن : - اIـــكـــتب اIـــركـــزي لألمن : هـــيـــكـل يـــضـــمن بـــصـــفـــة
مـسـتــمـرة وكـامــلـة تـســجـيل اإلنـذارات وتــقـيـيم الــوضـعـيـة
واالتـصاالت مع احلراس ومـديريـة اIنشـأة ومصالح األمن

اIعنية.
- تــخــريب اIــنـــشــآت الــنــوويــة و/ أو اIــشــعــة : - تــخــريب اIــنـــشــآت الــنــوويــة و/ أو اIــشــعــة : فــعل
مـتـعمـد مـوجه ضـد مـنـشـأة نوويـة أو مـواد نـوويـة أو مواد
مــــشـــــعــــة أخــــرى خالل االســـــتــــعــــمــــال أو اإليـــــداع أو الــــنــــقل
واحملـــتــمـل أن يــضـــرr بـــصــفـــة مـــبــاشـــرة أو غـــيــر مـــبـــاشــرة
بـالـصـحـة وبـأمن األشـخـاص أو بـاجلـمـهـور أو بـالـبـيـئـة من
خالل الـتـسـبب في الـتــعـرض لإلشـعـاعـات أو تـسـرب مـواد

مشعة.
- األمن الـنـووي : - األمن الـنـووي : تـدابــيـر احلــمـايــة والـكــشف والـرد
عـلى السرقـة أو التخـريب أو الدخول غـير اIرخص به أو
الــتـحـويل غــيـر اIـشــروع أو أي فـعل إجــرامي �س بـاIـواد

النووية أو اIواد اIشعة األخرى أو اIنشآت اIشتركة.
- مــصــدر مـشع : - مــصــدر مـشع : مــادة مــشـعــة مــغـلــقــة بــصـفــة دائــمـة
داخل وعـــاء أو مــثــبـــتــة في شـــكل صــلـب وغــيــر مـــعــفــاة من
نـظـام الـرقابـة الـتـنـظيـمـيـة.  ويشـمل هـذا اIـصـطـلح كذلك
كل مـادة مـشـعـة متـسـربـة في حـالـة مـا إذا كـان تـسرب من
اIـصـدر اIــشع أو كـان فـيه انــكـسـار من غـيــر اIـواد اIـغـلق
عـلـيـهـا بـهـدف تـخـزيـنـهـا الـنـهـائي وال اIـواد الـنـوويـة الـتي

تعتبر جزءا من وقود مفاعالت البحث وذات القوة.
- نـظـام احلمـاية اIـادية : - نـظـام احلمـاية اIـادية : مجـمـوع التـدابـير اIـدمـجة
لــلــحــمــايـــة اIــاديــة اIــوجــهــة لـــلــتــحــذيــر مـن حتــضــيــر عــمل

إجرامي.
- نــظــام األمــان : - نــظــام األمــان : نــظـــام هــام لألمـــان مــوجه لـــضــمــان
وقف مــضــمـون لــلــمــفـاعـل أو إجالء احلـرارة اIــتــبــقــيـة في
قلب اIفاعل أو تقـليص نتائج عوارض التـشغيل اIتوقعة

واحلوادث مع التحجيم.         
- نــظـام الــوقــايـة : - نــظـام الــوقــايـة : مــجـمــوع الــتـدابــيـر الــتــنـظــيـمــيـة
والــتـقـنــيـة اIـوجــهـة لــلـوقـايــة من حـصــول أحـداث �ـكن أن

تمس باألمن أو تنقص النتائج.
- الـنقل : - الـنقل : الـنقل الدولـي أو الوطني لـلمواد الـنووية
أو اIـواد اIشعـة األخرى الذي يـتم بكل الوسـائل من نقطة
انـطالق هـذه اIـواد من مـنـشــأة اIـرسل إلى غـايـة وصـولـهـا

داخل منشأة اIرسل إليه.

- مـــنـــطـــقـــة مـــراقـــبــة : - مـــنـــطـــقـــة مـــراقـــبــة : مـــنـــطـــقـــة حــذر لـــلـــدخـــول إلى
اIـنـشــآت الـنـوويـة مــحـاطـة من اخلـارج عــلى األقل �ـحـيط

أمن ومن الداخل على األقل بسياج اIنطقة احملمية.
- مــنـــطــقــة داخـــلــيــة : - مــنـــطــقــة داخـــلــيــة : مــنـــطــقــة تـــوجــد داخل مــنـــطــقــة
مـحـمـيـة تـودع و/أو تـسـتـعــمـل بــداخــلـهـا مـواد نـوويـة من

الفئة 1.
- مـنطـقة مـحمـية : - مـنطـقة مـحمـية : مـنطـقة مـوضوعـة حتت احلراسة
ومـــحــاطـــة بــحـــاجــز مــادي وحتـــتــوي عـــلى مــواد نـــوويــة من

الفئتX 1 أو 2 و/أو مناطق حيوية. 
- مــنـــطــقــة حـــيــويــة : - مــنـــطــقــة حـــيــويــة : مــنـــطــقــة تـــوجــد داخل مــنـــطــقــة
محمية وحتـتوي على معدات أو أنظمة أو أجهزة أو مواد
نـوويـة يـؤدي تـخـريـبـهـا بــصـفـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة

إلى نتائج إشعاعية غير مقبولة. 
اIـادة اIـادة 3 :  : تـهـدف تـدابـيـر األمن الـنـووي اIـطـبـقة عـلى
احلـمـاية اIـاديـة للـمـنشـآت الـنوويـة واIواد الـنـووية وأمن

اIصادر اIشعة تفادي وقوع  ما يأتي على اخلصوص : 
rشعةIنشآت النووية و/أو اIتخريب ا -

rرخص به للمواد النوويةIالسحب غير ا -
rشعةIرخص به للمصادر اIالسحب غير ا -

- األعـــمـــال بـــنـــيــة اإلضـــرار مـــثل اإلفـــســـاد أواإلتالف
rشعة األخرىIواد اIواد النووية واIأونشر ا

- أعــمــال الـــتــعــدي الـــتي تــســـتــهــدف عـــلى اخلــصــوص
اIـنـشـآت الـنـوويـة أو الـتي تـمس اIـواد الـنـوويـة أو اIواد

اIشعة األخرى.
اIادة اIادة 4 :  : يحـدد ضبط الـفئـات الـتي حتكم مـستـويات
احلــمــايــة اIـطــبــقــة عــلى اIــواد الــنــوويـة  فـي اIـلــحق األول
بـــــهـــــذا اIـــــرســـــوم. ويـــــحـــــدد ضـــــبـط الـــــفـــــئـــــات الـــــتـي حتـــــكم
مستـويات احلمـاية اIـطبقـة على اIـواد  اIشعـة في اIلحق

الثاني بهذا اIرسوم.
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام مشتركة أحكام مشتركة 
الفرع األولالفرع األول

نظام احلماية اIادية والتهديد اIرجعي نظام احلماية اIادية والتهديد اIرجعي 
اIـادة اIـادة 5 : : يــسـتــنـد نــظــام احلـمــايــة اIـاديــة إلى دراسـة
تــأخــذ بــعـX االعــتــبــار تـقــيــيم الــتــهـديــد اIــرجــعي وحتــلـيل

األخطار.
يتم حتـديد التـهديد اIـرجعي عن طـريق تقيـيم نوايا
ووســائل األشــخــاص أو اجملــمــوعــات الــتي �ــكن أن تــشــكل
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تـــهـــديـــدا لـألمن.  ويـــســـمـح الـــتـــهـــديـــد اIـــرجــــعي بـــتـــحـــديـــد
مستوى تدابير احلماية اIادية اIطلوبة.

اIـادة اIـادة 6  :   : تـقـوم مـحـافظـة الـطـاقـة الذريـةr بـاالتـصال
مع سلطات ومصـالح األمن اIعنية بتـقييم نتائج األعمال
بـنية اإلضـرار في إطار التـهديد اIرجـعيr من أجل حتديد
اIـواد الـنـوويـة أو اIـواد اIـشـعـة األخـرى وكـذا اIـنـشـآت أو
مجموع األجهزة التابعة من أجل حمايتها من التخريب.
اIــــادة اIــــادة 7 :  : يـــجب الــــقـــيــــام بـــإعــــادة تـــقــــيـــيـم الـــتــــهـــديـــد
اIــرجـــعي بــطـــريــقـــة مــنــتـــظــمـــة مع األخــذ بـــعــX االعـــتــبــار
انـــعــكــاســات كـل تــغــيــيـــر لــهــذا الــتـــهــديــد عــلـى مــســتــويــات
احلـــمـــايـــة اIـــاديــــة اIـــراد الـــوصـــول إلـــيـــهـــا وعـــلى أســـالـــيب

احلماية اIادية.
اIـادة اIـادة 8 : : تـدمـج الـتـدابــيـر اIـقــررة Iـواجــهـة الـتــهـديـد
اIـرجـعي ضــمن تـرتـيـبـات احلـمـايــة اIـقـرر إعـدادهـاr طـبـقـا
ألحــكـام األمـر رقم 95-24 اIـؤرخ في 30 ربـيع الــثـاني عـام
1416 اIـوافق 25 سـبــتـمـبــر سـنـة 1995 واIـتـعــلق بـحــمـايـة

األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

الــشــروط الــعـامــة لــلــحــمــايــة اIــاديـة لــلــمــنــشــآت الــنــوويـةالــشــروط الــعـامــة لــلــحــمــايــة اIــاديـة لــلــمــنــشــآت الــنــوويـة
واIواد النووية وأمن اIصادر اIشعةواIواد النووية وأمن اIصادر اIشعة

اIـادة اIـادة 9 :  : يـجب عـلى اIـسـتـغل حـمـايـة اIـواد الـنـوويـة
واIــصـادر اIـشـعــة اIـكـلف بــهـا من أي عـمل بــنـيـة اإلضـرار
يــــهــــدف إلى  الــــســــحب غــــيــــر اIــــرخص بـه أو الـــتــــخــــريب.
وتـمـتد هـذه احلـمـايـة لـتـشـمل اIنـشـآت ومـجـمـوع األنـظـمة
واألجـهـزة التـابـعة الـتي �ـكن أن يشـكل تـخريـبـها مـصدرا
لـنـتــائج إشـعــاعـيـة ضــارة لـلــعـمـال واجلــمـهــور واIـمـتــلـكـات

والبيئة.
10 :  : يجب عـلى اIـسـتغل إقـامـة نظـام لـلحـمـاية اIادة اIادة 
اIـاديـة يشـمل الـوقـايـة والـردع والكـشف والـتـأخـيـر والرد
من أجـل الــــتــــصــــدي بــــكل حــــزم ألي عــــمل بــــنــــيــــة اإلضــــرار
يــسـتـهـدف اIـنـشـآت الـنــوويـة واIـواد الـنـوويـة أو اIـصـادر

اIشعة.
اIــادة اIــادة 11 :  : يـــجب أن يــؤسـس نــظــام احلـــمــايـــة اIــاديــة
على مبدأ الـدفاع من العمق ويتم وضعه من خالل تدابير
إداريــة وتـــقــنــيـــة تــشـــمل عـــلى اخلــصـــوص حــواجـــز مــاديــة.
ويجب أن يعـد اIسـتغل هـذا النـظام ويـخضع إلى مـوافقة

محافظة الطاقة الذرية بعد رأي مصالح األمن اIعنية.
اIــادة اIــادة 12 :  : يـــجب أن يـــزود مــجـــمــوع نـــظـــام احلــمـــايــة
اIــاديـــة �ــســتـــنــدات ويـــقــوم عــلى أســـاس بــرنـــامج ضــمــان
تأمX اجلودة الذي يـهدف إلى إعطاء ضمانات كافية فيما

يخص احترام متطلبات األمن النووي.

اIـادة اIـادة 13 :  : يـجب عـلى اIـسـتغل الـقـيـام بـتعـيـX نـظام
الـــوقــــايــــة من أجل احلــــمــــايــــة اIـــاديــــة الــــذي يـــتــــنــــاسب مع
مــســتـوى الــتــهــديـد واخلــطــرr فـيــمــا يـخـص اIـواد الــنــوويـة
واIــنــشــآت الــنـوويــة أو اIــصــادر اIــشــعــة اIــوضـوعــة حتت

مسؤوليته.

اIـادة اIـادة 14 : : يـعـد اIـسـتـغل نـظام الـوقـايـة الـذي يـخضع
إلى مــوافـقــة مــحـافــظــة الـطــاقــة الـذريــة بـعــد رأي مــصـالح
األمن اIعـنيـة باخملطط االسـتعجـالي. ويجب أن يـكون هذا
اخملــطط مــطــابـــقــا  Iــواصــفــات اخملــطـط االســتــعــجــالي الــذي

يدمج فيه من الناحية الوظيفية.

15 :  : نــظــام احلــمــايــة اIــاديــة وثــيــقــة ذات طــابع اIـادة اIـادة 
ســري ويـتم حتــيــيـنه بــصـفــة دوريـة ويــصــدق عـلــيه حـسب

األشكال نفسها.

اIــادة اIــادة 16 :  : يـــتـــعــX عـــلى اIـــســـتــغـل الــقـــيـــام كل ســـنــة
بتقييم جملمـوع  نظام  احلماية  اIادية  مـثلما   ¥  تنفيذه
 وكــــيـــفــــيـــات الــــتـــطــــبـــيـق وتـــفــــاصـــيـل تـــدخـل أعـــوان األمن
ووســائل الــتــدخل من أجـل حتــديــد مـوثــوقــيــتـه وفـعــالــيــته
والقيام عند احلاجة بتصحيحه. ويجب أن تكون عمليات
الــــتـــقــــيـــيـم هـــذا مــــوضـــوع تــــقــــاريـــر تــــوضع حتت تــــصـــرف
مـحافظة الـطاقة الذريـة ومصالح األمن  اIعـنية في إطار

احلماية اIادية.

اIــــادة اIــــادة 17 : : يــــتــــعــــX عــــلى اIــــســــتــــغـل الــــقــــيــــام دوريـــا
بـتــنـظــيم تــمـاريـن مـوجــهـة الخــتــبـار وتــقـيــيم جــهـاز األمن
وتـقــد� تـقـريـر إلى مــحـافـظــة الـطـاقـة الــذريـة بـذلك وإلى

مصالح األمن اIعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تكوين اIوارد البشرية وكفاءتها وجتديد معارفها تكوين اIوارد البشرية وكفاءتها وجتديد معارفها 

اIـادة اIـادة 18 :  : يــجب عـلى اIــسـتـغل أن يــوظف في اIـهـام
اIرتبطة بحـماية اIواد النوويـة واIنشآت النووية وأمن
اIـصادر اIـشعـة مـستـخدمـX مؤهـلX كـما يـنبـغي ويسـهر

على تكوينهم اIستمر.

وتـــصــــدق مـــحــــافـــظـــة الــــطـــاقــــة الـــذريــــة عـــلـى كـــفـــاءة
اIستخدمX اIكلفX باألمن النووي.

اIــــادة اIــــادة 19 :   :  يــــجـب  أن يــــســــتـــــفــــيـــــد اIــــســــتـــــخــــدمــــون
اIــــــكـــــلــــــفــــــون �ــــــهــــــام األمن الــــــنــــــووي وال ســــــيــــــمـــــا مــــــنــــــهم
اIستخدمون اIكلفون بتصميم وتشغيل  وصيانة أنظمة
احلـمـايـة اIـاديـةr من تـكـوين مـتـخصـص من أجل االلـتـحاق

باIنصب وجتديد اIعارف.
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الـهياكل اخملتـصة في محافـظة الطاقـة الذريةr وضع نظام
لـتـسيـير اIـعـلومـات احلسـاسـة.  ويجب عـلـيه لذلكr اتـخاذ
كل الـتـدابـيـر حلمـايـة اIـعـلـومـات اخلاصـة أو اIـفـصـلـة التي
�ــــكن أن يــــشـــكـل إفـــشــــاؤهـــا مــــســـاســــا بــــاحلـــمــــايـــة اIــــاديـــة
للمنشآت النووية واIواد النووية وأمن اIصادر اIشعة.
كـمــا تـطـبق هـذه الـتـدابـيـر عــلى اIـتـطـلـبـات الـواجب
احــتـــرامــهــا فــيــمـــا يــخص ســريـــة أنــظــمــة احلـــمــايــة اIــاديــة
والــوثــائق اIــتــصــلــة بـــهــا. ويــجب أن يــكــون الــوصــول إلى
اIــعـــلـــومـــات احلــســـاســـة مــقـــتـــصــرا بـــصـــفــة حـــصـــريـــة عــلى

األشخاص اIرخص لهم من اIستغل.
اIـادة اIـادة 25 :  : يـجب أن يـسـمح نـظـام تـسيـيـر اIـعـلـومات
بــإرســال واتـصــال خــاضـعــX  لــتـنــظــيم خـاص ومــشــفـر مع
ضــمــان جــاهــزيــة وسالمــة  وســريــة اIــعــلــومــات احلــســاســة
اIـــســـاهـــمـــة في نـــظـــام احلـــمـــايـــة اIـــاديـــة وكـــذا اIـــعـــطـــيــات

اIتصلة به.
اIــادة اIــادة 26 : : تـــخـــصـص أنـــظـــمـــة تـــســـيـــيـــر اIـــعـــلـــومــات
اIـــســـاهــمـــة فـي احلـــراســـة الــدائـــمـــة وفـي حـــمــايـــة مـــنـــاطق
اIنـشـأةr بصـفـة حـصريـة لـهـذا االستـعـمـالr وال يتم ربـطـها
بالشـبكة اخملصـصة للجمـهور أو غيرهـا باستثـناء تدابير

خاصة مرخص بها من محافظة الطاقة الذرية.
الفصل السادسالفصل السادس

احلماية اIادية للمنشآت النووية احلماية اIادية للمنشآت النووية 
اIــادة اIــادة 27 :  : يــجـب عــلى اIــســتــغـل وضع مــحــيط أمــني
حــــول مـــنـــشــــأته. ويـــجـب أن يـــؤسس احملــــيط األمـــنـي عـــلى

شروط نظام احلماية اIادية اIعدة لهذا الغرض.
اIادة اIادة 28 :  : يجب عـلى اIسـتـغل أن يحـدد فـيمـا يخص
مـنـشــأته اIـنــاطق اآلتـيـةr كــمـا هي مــحـددة في اIـادة 2 من
هذا اIرسومr حيث يخضع الدخول إليها لتنظيم خاص : 

rراقبةIنطقة اIا -
rنطقة احملميةIا -

rنطقة الداخليةIا -
- اIنطقة احليوية.

اIادة اIادة 29 :  : يجب على اIسـتغل إبالغ محافظة الطاقة
الــذريـة بــكل تــغـيــيــر يـطــرأ في مـنــشــآته الـنــوويــة يـتــعـلق

باحلماية اIادية.
الفصل السابعالفصل السابع

احلماية اIادية للمواد النووية احلماية اIادية للمواد النووية 

اIـادة اIـادة 30 :  : تـهدف تـدابـيـر احلـمايـة اIـاديـة إلى ضـمان

الفصل الرابعالفصل الرابع
التأهيل ومراقبة طرق الدخول إلى اIنشآت النووية التأهيل ومراقبة طرق الدخول إلى اIنشآت النووية 

XـــؤهـــلــIا Xــــادة 20 : : ال يـــســـمـح إال لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــIــــادة اIا
بالدخول إلى :

rنشآت النوويةIا -
rنشأة النوويةIأنظمة أمان ا -

rواد النوويةIا -
rاديةIأنظمة احلماية ا -

- اIعلومات احلساسة.
اIــادة اIــادة 21 : : يـــجب عـــلى اIـــســـتــغـل وضع نــظـــام رقـــابــة

الدخول إلى :
rنشأةIمناطق ا -

rاديةIأنظمة احلماية ا -
- أنظمة اIعلوماتية احملمية.

و تصـدق مـحافـظة الـطـاقة الـذرية عـلى نـظام رقـابة
الدخول.

اIـادة اIـادة 22 :  : يـشـمل نـظـام األمن ورقـابـة الـدخـولr عـلى
اخلصوصr ما يأتي : 

rاحلراسة  -
rإقامة حواجز مادية -

r وضع نظام التعرف على األشخاص وتسجيلهم -
- وضع أنـظــمــة مــؤمـنــة لــغـلق الــدخــول إلى اIــنـاطق

rوإلى األنظمة
- إقـامة مـكـتب مـركزي لألمن مـزود بـنظـام الـكشف

rوالتنبيه واإلعالن والتسجيل
- أنظمة اتصـال متنوعة ومتـكررة إلرسال التنبيه

rعنية والسلطات اخملتصةIإلى مصالح األمن ا
-  تــدابــيــر الـتــدخـل واIــواجــهــة اIـصــادق عــلــيــهــا من

rعنيةIطرف مصالح األمن ا
Xكل الـتـدابـيـر الـضـرورية األخـرى مـن أجل حتـس -

نظام األمن.
اIــــادة اIــــادة 23 :  : يــــتــــعــــX عــــلـى اIــــســــتــــغل وضع إجــــراءات
خــــــاصــــــة مـن أجـل دخــــــول الــــــزوار.  وتـــــــصــــــدق عــــــلـى هــــــذه

اإلجراءات  محافظة الطاقة الذرية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حماية اIعلوماتحماية اIعلومات

اIــــادة اIــــادة 24 : : يـــــجـب عــــلـى اIــــســـــتـــــغل بـــــاالشــــتـــــراك مع
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حماية اIواد النووية من أي عمل بنية اإلضرار من شأنه
أن يـؤدي إلى عــواقب إشــعــاعـيــة خــطــيـرة عــلى األشــخـاص

واIمتلكات والبيئة.
اIادة اIادة 31 :  : ال �كـن استـعمـال أو إيداع اIـواد النـووية
احملــددة في اIــلــحـق األول بـهــذا اIــرســوم إال داخـل مــنــطــقـة

محمية كما هي محددة في اIادة 2 من هذا اIرسوم.  
يخضع دخول هذه اIنطقة إلى رخصة من اIستغل.
اIــادة اIــادة 32 : : يـــجب عـــلى اIـــســتـــغل مـــسك ســجـل مــرقم
ومـؤشـر عــلـيه لــكل األشـخـاص الــذين يـدخــلـون إلى أمـاكن

الغلق على  اIواد النووية أو إيداعها.
33 : : يـجب أن تـصدق مـحـافظـة الـطاقـة الـذرية اIادة اIادة 
على كل تغييـر في نظام احلماية اIـادية  بعد رأي مصالح

األمن اIعنية.  
اIــادة اIــادة 34 :  : حتـــدد كــيـــفــيـــات احلــمـــايــة اIـــاديــة لـــلــمــواد
rالـنـوويـة أثـناء نـقـلـهـا واسـتـعـمـالهـا وإيـداعـهـا عـنـد احلـاجة
�ـــــوجب قـــــرار مـــــشــــتـــــرك بــــX وزراء الـــــدفـــــاع الــــوطـــــني

والداخلية واجلماعات احمللية والطاقة والنقل.
الفصل الثامنالفصل الثامن

أمن اIصادر اIشعة
اIـادة اIـادة 35 :  : تـقع مـسـؤوليـة أمن اIـصـادر اIـشـعة خالل
اسـتـعمـالـهـا وإيـداعـهـا ونقـلـهـا عـلى عـاتق اIـسـتغـل. ويجب
عـلى مـستـغل اIـصادر اIـشعـة الـسهـر على تـعـيX مـسؤول
يـكلـف بحـمـايـة اIـصادر اIـشـعـة ومـتـابعـتـهـا. ويـجب عـليه
بـــصـــفـــة خـــاصـــة مـــسك ســـجل دوري مـــرقـم ومــؤشـــر عـــلـــيه

حلركة هذه اIصادر.
اIـادة اIـادة 36 :  : يـجب على كل مـسـتغل إعـداد مـخطط أمن
اIـــصـــادر اIـــشــعـــة بـــحـــسـب مـــســتـــوى أو مـــجـــمـــوعـــة األمن
اIطـلوبةr وذلك عـلى أساس حتلـيل للمـخاطر وحتـديد فئة
اIــصــادر اIــشــعــةr يــتم إعـــداده وفق اIــســتــويــات الــتي قــد

تؤدي إلى تعرض كاف إلحداث آثار ضارة.
rادة 37 :  : حتدد محافـظة الطاقة الذرية عند احلاجةIادة اIا
مـــســتــوى وشــروط األمـن اIــطــبــقـــة عــلى اIــصـــادر اIــشــعــة
الـثـابــتـة واIــصـادر اIـنــقـولــة كـأجـهــزة الـتــصـويـر بــاألشـعـة
rوأجـهزة الـقـياس الـصـناعـية الـتي تـتـطلب تـدابـير خـاصة

وذلك من خالل إعداد مدونة قواعد السلوك.
38 :  : حتــدد تــرتــيــبـات وشــروط األمن اIــطــبــقـة اIـادة اIـادة 
rـشـعـة أثـناء نـقـلـهـا واسـتـعـمـالـهـا وإيـداعـهاIـصـادر اIعـلى ا
عـــنــد احلـــاجــةr �ـــوجب قـــرار وزاري مــشـــتــرك بــX وزراء
الــدفـاع الـوطـنـي والـداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيــة والـطـاقـة

والنقل.
الفصل  التاسع الفصل  التاسع 

جلنة األمن النووي جلنة األمن النووي 
اIــادة اIــادة 39 :  : تــنـــشـــأ لـــدى وزيــر الـــطـــاقـــة  جلــنـــة  األمن

النووي.

اIـادة اIـادة 40 :  : يـرأس جلــنـة األمن الــنـووي وزيـر الــطـاقـة
أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له. 

حتــــدد تــــشــــكــــيــــلــــة جلــــنـــة األمـن الــــنــــووي  عن طــــريق
التنظيم.

Xادة 41 :  : تـكلف جلـنة األمن النـووي بإعـداد وحتيIادة اIا
الـبرنـامج اIشـترك بـX الـقطـاعات لألمن الـنووي. وبـهذه

الصفةr تتولى على اخلصوص اIهام اآلتية :
- حتـــديـــد وتــقـــيـــيم الـــتـــهــديـــد اIـــرجـــعي واخلـــطــر في

rمجال األمن النووي والسهر على حتيينهما
- اقـتـراح تـدابـيـر األمن الـتي من اIـقـرر أن يـضـعـها
مـــســتــغـــلــو اIــنـــشــآت الــنــوويـــة واIــواد الــنـــوويــة وحــائــزو
األجهزة التي حتـتوي على مصادر مـشعة وكذا كل شخص
طبيعي أو مـعنوي معني في مـراحل إيداع اIواد النووية

واIواد اIشعة واستعمالها ونقلها.
يــــحـــدد تـــنـــظـــيـم جلـــنـــة األمن الـــنــــووي وســـيـــرهـــا في

نظامها الداخلي.
الفصل العاشر الفصل العاشر 

الرقــابة الرقــابة 
اIـادة اIـادة 42 :  : تــكـلف مـحـافــظـة الـطـاقـة الــذريـة بـالـسـهـر

على احترام تطبيق أحكام هذا اIرسوم. 
اIـادة اIـادة 43 :  : يــعــرض عـدم احــتــرام تــطـبــيق أحــكــام هـذا
اIــــرســـوم إلـى ســـحـب رخـــصــــة االســـتــــغاللr دون اIــــســـاس
بــالـــعــقــوبـــات اإلداريــة واجلــزائـــيــة اIــنـــصــوص عــلـــيــهــا في

التشريع اIعمول به.
اIـــــادة اIـــــادة 44 : : تـــــوضـع كل اIــــــواد الـــــنــــــوويـــــة واIــــــشـــــعـــــة
واألجهـزة احملـجوزة أو اIـصادرةr طـبـقا لـلتـشـريع اIعـمول

به حتت رقابة محافظة الطاقة الذرية.  
الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر

أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية
اIـادة اIـادة 45 :   :  يــجب عــلى كل مـســتــغل في حــالـة نــشـاط
اتـخاذ كل الـتـدابيـر الـراميـة إلى مـطابـقـة حمـاية مـنـشآته
وأمن اIـصادر اIشعـة التي يتولى مـسؤوليتـها مع قواعد
احلـــمـــايـــة واألمن احملـــددة فـي هـــذا اIـــرســـوم وذلك في أجل
اثــــني عــــشـــر (12)  شــــهـــراr ابــــتــــداء من تـــاريـخ نـــشــــر هـــذا

اIرسوم في اجلريدة الرسمية. 
46 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 6

يوليو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اIادةاIادة

1- البلوتونيوم (أ)

2 - يورانيوم 235

3 - يورانيوم 233

4 - وقود مشع

احلالةاحلالة

غير مشع (ب)

غير مشع (ب)
- يــورانـيــوم مــخـصب
235  - U بـ 20 % مـــــن

أو أكثر
- يــورانـيــوم مــخـصب
بـ  10 % أو أكــــــــــــــثــــــــــــر
ولــــــــــــكـن أقـل مـــن %20

 235 - U من
- يــورانـيــوم مــخـصب
بــــــــــــأقــل مـن 10 % مـن

 235 - U 

غير مشع (ب)

الفئة األولىالفئة األولى

 2 كغ أو أكثر

 5 كغ أو أكثر

 2 كغ أو أكثر

الفئة الثانيةالفئة الثانية

أقل من 2 كـغ ولـــكـن أكـــثـــر
من 500 غ

أقل من 5 كغ ولـــكن أكـــثـــر
من 1 كغ

10 كغ أو أكثر

أقل من 2 كـغ ولـــكـن أكـــثـــر
من 500 غ

يــــورانـــيـــوم مـــســـتـــنـــفـــد أو
طــــبــــيــــعيr أو ثــــوريــــوم أو
وقــود عـلـى درجـة مــتـدنــيـة
من الـــتـــخـــصــــيب (أقل من
10% مـن احملــــــــــــــتـــــــــــــويـــــــــــــات

اIنشطرة). د

الفئة الثالثةالفئة الثالثة

500 غ أو أقـل ولــــكـن أكـــــثــــر

من 15 غ

1 كغ أو أقل ولكن أكثر من
15 غ

أقل من 10 كغ ولـــكن أكـــثـــر
من 1 كغ 

10 كغ أو أكثر

500 غ أو أقـل ولــــكـن أكـــــثــــر

من 15 غ

اIلحق األولاIلحق األول
حتديد فئات اIواد النوويةحتديد فئات اIواد النووية

أ)  كل البلوتونيوم إال إذا كان التركيز النظيري فيه يزيد على 80 في اIائة من البلوتونيوم 238.
ب) اIواد غير اIشعة في مـفاعل أو اIواد اIشعة في مفاعل و لـكن �ستوى إشعاع يساوي أو يقل عن (100 راد/ساعة)

في اIتر الواحد غير اIدرع.
ج) ينبغي حماية الكميات التي ال تدخل ضمن الفئة 3 و اليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة اإلدارية احلصيفة.

د) �ــكن تـخــفـيض فــئــة أنـواع الــوقـود األخــرى اIـصــنـفــة في الـفــئـة 1 و 2 قـبـل الـتــشـعع بــســبب مـا حتــتــويه من مـواد
انشـطاريـة أصلـيةr �ـستـوى فئـة واحدةr بـينـما يـزيد مـستـوى اإلشعـاع من الوقـود على (100 راد/ساعـة) في اIتـر الواحد

غير اIدرع. 



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق الثانياIلحق الثاني
حتديد فئات اIصادر اIشعةحتديد فئات اIصادر اIشعة

يـعتـمـد تـصنـيف فـئـات النـويـدات عـلى مسـتـويات D الـتي حتدد مـصـدرا خـطـيراr حـيث �ـكن أن يـؤدي اIـصدرr في
حالـة ما إذا كـان غيـر خاضـع للـرقابـة إلى تعـرض كاف إلحـداث نتـائج نهـائـية خـطيـرة. وتوجـد في اIدونـة اIعـدة من طرف
محافظة الطاقة الذرية اIوجهة للمستعملrX القائمة الكلية للنويدات ومستويات النشاط اIرافق واIطابق لكل فئة. 

طريقة تخصيص الفئات :طريقة تخصيص الفئات :
من أجل  حتــديـد فـئــة مـصـدر أو عــدة مـصـادرr يــتم حـســاب الـنـشــاط اإلجـمـالـي لـكل اIـصــادر اIـتــقـاربـة داخل مــنـشـأة

اإليداع أو االستعمال وتتم مقارنة هذا اIستوى باحلدود خملتلف الفئات.

مصدر الفئة مصدر الفئة 3مصدر الفئة مصدر الفئة 2مصدر الفئة مصدر الفئة 1
 Téraمصدر مشعمصدر مشع

Becquerel
(TBq)

Curie
(Ci)

Téra 
Becquerel

(TBq)

Curie
(Ci)

Téra 
Becquerel

(TBq)

Curie
(Ci)

أميغسيوم 241
( 241 Am)   

أميغسيوم 241 /   
بريليوم  

(241 Am/Be)
كاليفورنيوم   252

( 252 Cf)

سيزيوم  137
( 137 Cs)

كوبالت 60
( 60 Co) 

كوريوم  244
( 244 Cm)

قادولينيوم  153
(153 Gd)

إريديوم  192
 ( 192 Ir) 

بلوتونيوم 238 
 ( 238 Pu)

بلوتونيوم  239/
(Pu- 239/Be)  بريليوم

برميثيوم 147 
(147 Pm)

راديوم 226
(226 Ra)

سيلينيوم 75
(75 Se)

ستخونسيوم 90 
/(90 Sr) 

((90Y) 90 إيتيريوم)
ثوليوم 170

ايتربيوم 169

60

60

20

100

30

50

1000

80

60

60

40000

40

200

1000

20000

300

1600

1600

500

2700

800

1300

27000

2100

1600

1600

108000

1100

5400

27000

540000

8100

0,6

0,6

0,2

1

0,3

0,5

10

0,8

0,6

0,6

400

0,4

2

10

200

3

16

16

5

27

8

13

270

21

16

16

1080

11

54

270

5400

81

0,06

0,06

0,02

0,1

0,03

0,05

1

0,08

0,06

0,06

40

0,04

0,2

1

20

0,3

1,6

1,6

0,5

2,7

0,8

1,3

27

2,1

1,6

1,6

108

1,1

5,4

27

540

8,1
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مــرســوم رئــاسي رقــم مــرســوم رئــاسي رقــم 14-196 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 رمــضــان عــام رمــضــان عــام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 6 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن تـنـظيمr يـتـضـمن تـنـظيم

التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77 - 8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اIؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

rتمّمIعدّل واIا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

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

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اIـؤرّخ في 14 رجب عـام 1424 اIـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 واIـتـضـمن تــنـظـيم الـتـكـويـن وحتـسـX اIـسـتـوى في

rاخلارج وتسييرهما

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 221
اIــؤرّخ فـي أول رجب عــام 1430 اIــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
2009 واIــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان

rXوالقنصلي Xالدبلوماسي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 

أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اIـــــرســــوم إلى تـــــنــــظــــيم
التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.

X2 :  :  تــنـظـم بـرامج الــتــكـوين اإلقــامي وحتــسـ اIـادة اIـادة 
اIستوى في اخلارج في حدود اIناصب اIفتوحة حسب :

rXاإلمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العالي -

rحاجات القطاعات من التأطير -

- اIــتـطــلــبـات في مــجــال دعم اإلمـكــانــيـات الــعــلـمــيـة
والتكنولوجية للتنمية.

اIــــادة اIــــادة 3 :   :  يــــجـب أن تـــســــجـــل عـــمــــلــــيــــات الــــتـــكــــوين
وحتـــــــســـــX اIــــســـــتــــــــوى فــــي اخلـــــــارج ضـــــمــن اخملــــطــط
القطــاعي للـتكوين فـي اإلدارة أو اIؤسسة اIعنيةr طبقا

للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنـظم التـكـوين اإلقـامي وحتـسX اIـسـتوى
في اخلـارج لـفـائـدة األصـنـاف اIـذكـورة في اIواد 7 و8 و10

من هذا اIرسومr من جنسية جزائرية.

يــنــظـم الــتــكــوين اإلقــامـي في اخلــارج Iــدة تــزيــد عن
ستة (6) أشهر.

ويـــنـــظم حتـــســـX اIـــســـتــوى فـي اخلـــارج Iــدة تـــقل أو
تساوي ستة (6) أشهر.

5 :  :  تـــنــــشـــأ جلـــنــــة وطـــنــــيـــة تــــكـــلف بــــتـــنــــظـــيم اIــادة اIــادة 
الـتـكـوين وحتــسـX اIـسـتـوى فـي اخلـارجr تـدعى في صـلب

النص "اللجنة الوطنية".

rـادة 6 :  : تـنـشــأ لـدى كل دائـرة وزاريــة جلـنـة خـبـراءIـادة اIا
تـكـلف بـانـتـقـاء اIـتـرشـحـX لـلـتـكـوين اإلقـامي في اخلـارج

�وجب قرار من الوزير اIعني.

يـتم اخــتــيـار اIــتــرشـحــrX طـبــقــا Iـقــايـيـس االنـتــقـاء
التي حتددها اللجنة الوطنية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أصناف اIستفيدينأصناف اIستفيدين

اIـادة اIـادة 7 :  :  تسـتـفيـد من الـتكـوين اإلقـامي في اخلارج
األصناف اآلتية :

- الطـلبـة اIتحـصلـون علـى شهـادات الطور األول أو
rاألوائل في دفعات التخرج rالطور الثاني

- األســـاتــــذة الــــبــــاحــــثــــــون واألســـاتـــــذة الــــبــــاحــــثـــون
االسـتــشــفـائــيـــون اجلــامــعـيــــون والــبـاحــثــــون الـدائــمـــون
اIـســجـــلــون فــي اجلـزائـر لتـحـضيـر أطـروحة الـدكـتوراه
الـذين تـتــطـلب دراسـتـهـم الـقـيـام بــبـحـوث أو تـداريب في

rاخلارج

- مــسـتــخــدمــو اإلدارات واIــؤســسـات الـعـــمــومــيـة
اIــرســمـــون واحلـائـزونr عــلى األقلr شـهــادة الـطـور األول

أو التدرج أو شهادة معترفا �عادلتها.

اIـادة اIـادة 8 :  :  زيـادة عـلـى األصـنـاف اIـذكـورة في اIـادة 7
من هذا اIرسومr يستفيد من التكفل بدراستهم :

- أبنـاء أعـوان الـدولة اIـدعـوين Iـمارسـة عـمـلهم في
اخلــــارج الـــذيـن يـــتــــابــــعـــون دراســــات في الــــطـــور األول أو
الطـور الـثاني أو الـطور الـثـالثr عنـد استـدعـاء أوليـائهم
rفي مـنـاصـبـهم  XـتــوفـIـركـزيـة أو اIلـلـعــودة إلى اإلدارة ا

rتبقية إلنهاء دراساتهمIبالنسبة للمدة القانونية ا

- أبــنــاء أعــوان الــدولــــة اIــتـــحــصــلـــون عــلـى شــهــادة
الــــبــــكـــــالــــوريــــا في اخلــــارجr خـالل نــــفس الـــــســــنــــة الــــتي ¥
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اســـــتـــــدعــــاء أولـــــيـــــائـــــهم لـــــلـــــعـــــودة إلــى اإلدارة اIـــــركـــــزيــــة
واحلاصلون على تسجــيل أو تسجيل أولي قصد احلصول
عــلى شـــهــادة الــطــور األول لـــلــســنـــة اجلــامــعـــيــة اجلــاريــة أو

السنة اجلامعية اIقبلة.
اIـادة اIـادة 9 :  : يــتـعـX عــلى اإلدارات اIـعــنـيـة إبالغ وزارة
الــشــؤون اخلـــارجــيــةr بـــصــورة آلــيـــةr بــقــائـــمــة األشــخــاص
الذين استدعـوا للنشاط في اخلارج واستفاد أبناؤهم من

منحة دراسية.
ويــتـــعــيـن عــــلى وزارة الــشـــؤون اخلـــارجـــيــة إعـالن
تـــوقــيف اIــنـــحــة فــور اســتـــدعــاء ولي اIــتـــرشح Iــمــارســة

نشاطه في اخلارج.
اIـادة اIـادة 10 :  : تـسـتفـيـد من حتـسX اIـسـتـوى في اخلارج

األصناف اآلتية :
- األســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثـــــون واألســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثــــون
االستـشـفـائيـون اجلـامـعيـون والـبـاحـثون الـدائـمـون الذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه
- الــطــلــبــة غــيـر األجــراء اIــســجــلــون فـي الــدكــتـوراه
والــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــون في الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتــر أو
مـاجستير والـطلبة اIقيـمون في العلوم الـطبية في طور

rالتكوين
- مــســـتــخـــدمــو اإلدارات واIـــؤســســـات الــعــمــومــيــة
الـذين يـتم انـتـقـاؤهم من بـX الـكـفـاءات واحلـاصـلونr عـلى

األقلr على شهادة جامعية.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات
11 :  : يـحــتــفظ األســاتــذة الــبــاحــثــون واألســاتـذة اIـادة اIـادة 
الـــبـــاحـــثــون االســـتـــشـــفـــائــيـــون اجلـــامـــعـــيــون والـــبـــاحـــثــون
الـدائـمـون ومـسـتـخـدمـو اإلدارات واIـؤسـسـات الـعـمـومـية
الـــــذيـن اســـــتـــــفـــــادوا مـن تـــــكـــــويـن إقـــــامي فـي اخلـــــارجr في
اجلـزائـر بـراتـبـهم الـرئـيسـي أو أجـرهم الـقاعـدي  مع اIـنح
الـــعــــائــــلـــيــــة بـــاســــتــــثـــنــــاء الــــعالوات واIــــنح الــــتي تــــكـــافئ

اIردودية. 
اIــادة اIــادة 12 :  : لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــد من الـــتـــكـــوين اإلقـــامي في
اخلارج الـحـق في تـكــفل اإلدارة أو اIـؤسـسـة الـمـــعـنية

�ا يأتي :
rمصاريف التكوين -
rاحلماية االجتماعية -

- مــصــاريـف الــنــقل ذهـــابــا وإيــابــا مـن اجلــزائــر إلى
الـبلـد اIـستـقـبل مرة واحـدة في الـسنـةr بـالطـريـقة األكـثر

rاقتصادية

- تـكـالـيف فــائـض وزن أمـتـعــة قـدره تـسـعـــون (90)
كـيـلـو غـرامـــاr  بـعـد انـتـهــاء الـتـكـوين والـرجـــوع الـنـهـائي

rإلى اجلزائر
rذكرة أو األطروحة اجلامعيةIمصاريف طبع ا -

- عــنــد االقـتــضــاءr في حـالــة وفــاة اIـســتــفـيــدr تــمـنح
تـكــالــيف نــقل جـثــمــان الــفـقــيــد إلى الــوطن وتـذكــرة ســفـر

ذهابا وإيابا ألحد أقاربه من الدرجة األولى.
اIـادة اIـادة 13 :  : إذا لـزم عــلى اIـسـتــفـيـد أن يـتــابع تـدريـبـا
في إطــار دراسـاته r فــإن مــصـاريـف اIـشــاركــة تـتــحــمـلــهـا
ميـزانية الـدولة إذا لم تكن هـذه اIصاريف مـكفولـة ماليا

من الطرف األجنبي.
ومـهما يـكن من أمرr وبشـرط احلصول عـلى اIوافقة
اIـــســبـــقــة من اإلدارة أو اIـــؤســســـة اIــعـــنــيـــةr ال يــســـتــفـــيــد
اIــمــنـوح مـن هـذا الــتــكـــفــل إال لــفـــتـرة ال تـــتـــعــدى ســـنــة

واحدة (1) من التكوين.
اIـادة اIـادة 14 :  : يـتـقـاضى اIـستـفـيـد من مـنحـة مـقـدمة من
دولــة أو هــيــئــة أجــنــبــيــة  يــكــون مــبــلــغــهــا أقل مـن اIــنــحـة
الــدراســيـة احملــددة فـي اIـادة 12 مـن هـذا اIــرســومr مــنــحـة

تكميلية.
وفي حـــالــــة الـــتـــوقــــيف اIـــؤقـت لـــلـــمــــنـــحـــة مـن قـــبل
الـطـرف األجــنـبيr فــإنه �ـكن تــمـديـد صــرف مـبـلغ اIــنـحـة
الـتـكـميـلـيـة بـعد اIـوافـقـة اIـسبـقـة من اإلدارة أو اIـؤسـسة

اIعنيةI rدة ال تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
rــؤســـســات الــعــمــومــيــةIــادة 15 :  : �ــكن اإلدارات واIــادة اIا
عـند الضـرورةr إبرام اتفاقـيات و/أو اتفـاقات شراكة مع
البـلدان اIـستـقبـلة لـلتـكفل بـاIصـاريف اIتـعلـقة بـتسـيير
مـــلـــفــات اخلـــدمـــات اجلــامـــعــيـــة واIـــتــابـــعـــة الــبـــيـــداغــوجـــيــة
والـعـلمـيـة لـلمـتـرشحـX الـذين يـستـوفـون مـسبـقـا شروط
االنتقاء للـتكوين اإلقامي في اخلارج اIنصوص عليها في

اIواد 27 و28 و29 و30 من هذا اIرسوم.
تـســجل اIـصــاريف اIــذكــورة أعـالهr في مــيـزانـيـة
وزارة الــشـؤون اخلــارجـــيـة حـسب الـكـيــفـيـات اIـنـصـوص

عليها في اIادة 52 من هذا اIرسوم.
اIــــادة اIــــادة 16 :  : يــــجب عـــــلى اIـــــســــتـــــفــــيــــديـن من مـــــنــــحــــة
الـــتـــكــوين اإلقـــامي في اخلـــارج اكـــتــتـــاب عــقـــد تــكـــوين مع
اإلدارة أو اIـــؤســـســـة اIـــعـــنـــيـــةr تـــلــزمـــهـم بـــاحـــتـــرام بـــنــود

التعاقدr وال سيما تلك اIتعلقة بـما يأتي :
rإجبارية احلصول على نتائج -

- العـودة إلى اإلدارة أو اIؤسـسة اIـرسلـة بعـد إنهاء
rالتكوين
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- خـدمــة اإلدارة أو اIـؤســسـة اIــرسـلــة مـدة ثالث (3)
سنوات عن كل سنـة تكوين دون أن تفـوق هذه اIدة سبع

(7) سنوات.
اIادة اIادة 17 :  : في حالـة عدم احـترام بـنود الـتعـاقدr فإنه
rإرجـاع مـجـمـوع مـصـاريف الـتـكوين XعـنـيـIيجـب علـى ا

دون اإلخالل باIتابعات القضائية.
يـتـعـX عـلى اإلدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ

.Xاخملالف XمنوحIضد ا rذكورة أعالهIالتدابير ا
اIادة اIادة 18 :  : يفسخ عقد التكوين في احلاالت اآلتية :

rرض طويل األمدIحالة ا -
rالتخلي عن الدراسة -

rضعف النتائج البيداغوجية -
- احلاالت التأديبية اخلطيرة.

تـطـبق الـتــدابـيـر اIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIـادة 17 من
هذا اIرسوم في احلاالت الثالث (3) األخيرة.

اIــــــادة اIــــــادة 19 :  : يــــــتــــــعـــــــX عــــــلى اإلدارات واIــــــؤســــــســــــات
الــعــمـــومــيــة إعــادة إدمـــاج أو تــوظــيـف مــرشــحــيـــهــا الــذين
اســـــــتـــــــفـــــــادوا مـن تـــــــكـــــــويـن إقـــــــامـي في اخلـــــــارجr وأوفـــــــوا

بالتزاماتهم التعاقدية.
اIـادة اIـادة 20 :  : حتــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 16 و17 و18
و23 من هـذا اIرسـوم بـقـرار مـشتـرك بـX وزيـر الـشؤون
اخلـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.
اIـادة اIـادة 21 :  : لــلـمــسـتــفــيـــد من حتــســX اIـســتـــوى فــي
اخلارجr احلـق فــي تكفـــل اإلدارة أو اIؤسسة اIعـنية قبل

ذهابهr �ا يأتي :
- تـعـويض قـابل لـلـتحـويل بـالـعـمـلـة الـصـعـبـةr يـحدد
مــبـــلــغـه بــقـــرار مــشـــتــرك بـــX وزيــر الـــشــؤون اخلـــارجــيــة
والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والــوزيـــر اIــكـــلف بــالـــتــعـــلــيم

rكلفة بالوظيفة العموميةIالعالي والسلطة ا
- مــــــصـــــاريـف الـــــنـــــقـل ذهـــــابــــــا وإيـــــابــــــا إلى الــــــبـــــلـــــد

rبالطريقة األكثر اقتصادية rستقبلIا
- عــنـد الــضـرورةr فـي حـالــة وفـاة اIــسـتــفــيـدr تــمـنح
مـصـاريف نـقل جـثـمـان الـفـقـيـد إلى الـوطـن وتـذكـرة سـفر

ذهابا وإيابا ألحد أقاربه من الدرجة األولى. 
اIــــادة اIــــادة 22 :  : تــــتــــكــــفـل اإلدارة أو اIــــؤســــســــة اIــــعــــنــــيــــة
�ـــــصـــــاريف الـــــتـــــســـــجـــــيل أو اIـــــشـــــاركـــــة في الـــــتـــــداريب
واIلتقيات الـعلمية واIؤتمـرات واحللقات الدراسية وكل

تـظاهـرة علـميـة وتكنـولوجـيةr طـبقـا للـتنـظيم اIـعمول به
في حالة عدم تكفل الشريك األجنبي بذلك.

اIادة اIادة 23 :  : يتعX علـى اIستفيد من حتسX اIستوى
في اخلارج أن يـقدم عـند عـودته تقـريرا عن األشـغال التي
قـام بــهـا في اخلـارجr مـؤشــرا عـلـيه مـن الـهـيـئــات اخملـتـصـة

للمؤسسة اIستقبلة.

وفي حـالـة عـدم احتـرام االلـتـزام اIـذكـور أعالهr فإنه
يجب على اIـعني إرجاع مجموع اIصاريفr دون اإلخالل

باIتابعات القضائيةr ما عدا في حالة قوة  قاهرة.

يـتـعـX عـلى اإلدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ
.Xضد األشخاص اخملالف rذكورة أعالهIالتدابير ا

اIـادة اIـادة 24 :  : حتــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 12 و13 و14
و21 و22 من هـــذا اIـــرســـومr بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر
الــشــؤون اخلــارجــيــة والــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيــة والــوزيــر
اIــكــلف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية. 

اIــادة اIــادة 25 :  : ال �ـــكن اIـــســـتـــفـــيـــد خالل مـــدة الـــتـــكـــوين
اإلقــامي أو حتـسـX اIــسـتــوى في اخلـارجr ¡ـارســة نـشـاط

مربح على التراب الوطني أو في اخلارج.

الفصل الرابعالفصل الرابع

التكوين اإلقامي في اخلارجالتكوين اإلقامي في اخلارج

اIادة اIادة 26 : :  يخص التكوين اإلقامي في اخلارج :

rدرّسة في اجلزائرIالشعب غير ا -

- الـــتــــكـــوين الـــعــــالي الـــتــــخـــصص اIــــكـــمل لــــلـــشـــعب
اIدرّسة في اجلزائر.

اIــادة اIــادة 27 : :  يــجـب عــلى الــطــالب اIــتـــرشح لــلــتــكــوين
اإلقامي في اخلارج :

- أن يـكـون حاصـال على الـشـهـادة اجلـامـعيـة اIـطـلـوبة
rقررIلقبوله في التكوين ا

rأن يكون األول في دفعته -

- أن تــتــوفـر فــيـه اIــقــايـيـس الــتي حتــددهــا الــلــجــنـة
الــوطـــنــيــة والـــشــروط الـــتي يــحـــددهــا اجملـــلس الــعـــلــمي أو
البيـداغوجي Iؤسـسة التعـليم العـالي اIعنيـةr واIنشورة

سلفا.

28 : :  يــجب عــلى األســتــاذ الــبــاحث أو األســتــاذ اIـادة اIـادة 
الــبــاحث االســتــشـفــائي اجلــامــعي أو الــبــاحث الــدائمr لــكي

يكون مترشحا للتكوين اإلقامي في اخلارجr ما يأتي :
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- أن يـكـون مـسـجال في اجلـزائـر لـتـحـضـيـر أطـروحـة
rدكتوراه

- أن يـــثــــبت أقـــدمـــيــــة ســـنـــة واحـــدة (1) من اخلـــدمـــة
rوأن يكون مرسما rالفعلية

- أن يـتم اقـتراحه من طـرف مـؤسسـته بـعد انـتـقائه
rؤهلةIمن طرف الهيئات العلمية ا

- أن يــقــدم رسـالــة اســتــقـبــال مــســلـمــة من مــؤســسـة
جــامــعــيــة أو بــحــثــيــة أجــنــبـيــة مــعــتــرف بــهــا تــتــوفــر عــلى

rقدرات علمية وتكنولوجية عالية
- أن يـقـدم بــرنـامـجـا لـلـدراســات والـبـحث في فـتـرة
التكوين في اخلارجr يؤشر عليه اIشرف على األطروحة.
29 : :  يــــــــجب عــــــــلـى مـــــــســــــــتـــــــخــــــــدمي اإلدارات اIــــــادة اIــــــادة 
واIـؤسسـات الـعمـوميـة لكي يـكونـوا مـترشـحX لـلتـكوين

اإلقامي في اخلارجr ما يأتي :
- أن يـثـبــتـوا أقــدمـيـة ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

rالفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين
- أن يـــســــتـــوفـــوا الـــشــــروط واIـــقـــايــــيس احملـــددة من

rطرف اللجنة الوطنية
- أن يـسـتوفـوا الـشـروط واIقـايـيس الـتي يـتطـلـبـها

rقررIالتكوين ا
- أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم.

اIادة اIادة 30 : :  زيادة على الشـروط اIنصوص عليها في
اIـواد 27 و28 و29 من هــذا اIــرسـومr يــجب عــلى اIــتـرشح

للتكوين اإلقامي في اخلارج ما يأتي :
- أن يكـون حاصال عـلى شهـادة البـكالـوريا أو شـهادة

rمعترف �عادلتها
- أن ال يـكــون قـد اسـتــفـاد ســابـقــا من مـنــحـة تــكـوين

إقامي في اخلارج.
اIــــادة اIــــادة 31 : :  تــــرسل قــــائـــــمــــة اIــــتــــرشــــحــــX الــــذين ¥
انـتــقــاؤهم مـن طـرف  جلــنــة اخلــبــراء اIــذكـورة فـي اIـادة 6
من هذا اIرسومr إلى اللجنة الوطنية من أجل اIوافقة.

اIـادة اIـادة 32 : :  حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 27 و28 و29
من هـــذا اIـــرســـومr ســـنـــويــــاr بـــقـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالتعليم العالي.
الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

حتسX اIستوى في اخلارجحتسX اIستوى في اخلارج
اIــــادة اIــــادة 33 : :  يـــجـب أن يـــهـــدف حتـــســـX اIـــســـتـــوى في

اخلارجr على اخلصوصr إلى ما يأتي :

- اكتساب اجلوانب العـلمية والتكنولوجية اجلديدة
rتقدمةIفي اجملاالت الدقيقة ا

- اكـتسـاب اIعـارف والتـقنـيات الـضروريـة البتـكار
rنشاط مهني أو عصرنته

- حتــــيـــX اIــــعـــارف فـي إطــــار الـــتــــكـــويـن اIـــتــــواصل
rوتنويعها وحتسينها

- التأهيل على استعمال جتهيزات جديدة أو القيام
rبنشاطات جديدة

- اIـشـاركة في مـلتـقـيات أو لـقـاءات علـميـة وتـقنـية
من أجل اIساهمة في تطوير اإلدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIــادة اIــادة 34 : :  يــنــظم حتــســX اIــســتــوى في اخلــارج في
اجملاالت ذات األهمية األكيدة لإلدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIادة اIادة 35 : :  يشتـمل حتسX اIسـتوى في اخلارج على
ما يأتي :

rستوىIا Xتداريب حتس -

rدى ذات مستوى عالIاإلقامة العلمية قصيرة ا -

- اIشاركة في التظاهرات العلمية.

اIــــادة اIــــادة 36 : :  تــــنـــظـم تـــداريـب حتـــســــX اIــــســـتــــوى في
اخلارج لفائدة األصناف اآلتية :

Xواألســـــاتـــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــ Xاألســـــاتـــــذة الــــــبـــــاحـــــثـــــ -
االسـتــشـفــائـيــX اجلـامــعـيــX والــبـاحــثـX الــدائـمــX الـذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه

- الــطــلــبـــة غــيــر األجــراء اIــســجـــلــX في الــدكــتــوراه
والـــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــX فـي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتـــر أو
ماجسـتير والـطلبة اIـقيمـX في العلـوم الطبـية في طور

rالتكوين

- اIــســتـخــدمــX اإلداريـX والــتـقــنــيـX في اإلدارات
واIؤسسات العمومية.

اIـادة اIـادة 37 : :  تـنــظم اإلقــامـات الــعـلــمـيــة قـصــيـرة اIـدى
ذات اIستوى العالي لفائدة األساتذة الباحثX واألساتذة
Xالـدائم Xوالبـاحث Xاجلـامعيـ Xاالستـشفائـي Xالـباحثـ

من مصف األستاذية.

اIادة اIادة 38 : :  تنـظم اIشـاركة في الـتظـاهرات الـعلـمية
Xواألســـــاتــــذة الــــبـــــاحــــثــــ Xلــــفـــــائــــدة األســــاتـــــذة الــــبـــــاحــــثــــ
االستـشـفائـيـX اجلامـعـيX والـبـاحثـX الـدائمـX والـطلـبة
اIــــــســـــجــــــلـــــX فـي الـــــدكــــــتـــــوراه ومــــــســـــتـــــخــــــدمي اإلدارات

واIؤسسات العمومية.
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Xلــــتــــحــــســـ XــــتــــرشــــحــــIــــادة 39 : : حتــــدد قــــائــــمــــة اIــــادة اIا
اIـســتـوى في اخلــارج من طـرف الــهـيــئـة اIــسـتــخـدمــة بـعـد
انــتــقــائـهــا من طــرف الــهــيــئــات اخملــتــصــة في اIــؤســسـة أو

اإلدارة اIعنية.

اIـادة اIـادة 40 : : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 36 و37  و38
من هذا اIرسوم بقرار من الوزير اIعني.

الفصل السادس الفصل السادس 

اللجنة الوطنية للتكوين وحتسX اIستوى في اخلارجاللجنة الوطنية للتكوين وحتسX اIستوى في اخلارج

اIــادة اIــادة 41 : :  يـــرأس الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة اIــذكــورة في
اIادة 5 من هذا اIـرسومr الـوزير اIكـلف بالتـعلـيم العالي

أو ¡ثله.

وتتشكل من :

rثل وزير الشؤون اخلارجية¡ -

rاليةIكلف باIثل الوزير ا¡ -

- ¡ثل السلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

تـتــولى مــصــالح الـوزارة اIــكــلــفـة بــالــتـعــلــيم الــعـالي
أمانة اللجنة الوطنية.

اIادة اIادة 42 : :  تساعد اللـجنة الوطنـية في أداء أشغالها
جلـــنـــة خــبـــراء عـــلــمـــيـــX من مــصـف األســتـــاذيـــةr يــعـــيـــنــهم

الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 43 : :  تـكـلف الــلـجـنـة الـوطـنـيـة بـإعـداد بـرنـامج
التكوين اإلقامي وحتسX اIستوى في اخلارج وتقييمه.

وبهذه الصفةr تكلفr على اخلصوصr �ا يأتي :

- دراسة واقـتراح التـنظيم الـعام اIتـعلق بالـتكوين
rستوى في اخلارجIا Xاإلقامي وحتس

- الفصل في احلـاجات وفي برامج التكوين اإلقامي
وحتسX اIـستـوى في اخلارج التي تـعبـر عنهـا القـطاعات

rسنويا

- دراســـــة اIــــــنـح اIـــــعــــــروضــــــة في إطــــــار اتــــــفــــــاقـــــات
التعاونr وعنـد احلاجةr تلك اIعروضة في إطار االتفاقات

rالقطاعية

- تـشـجـيــع كـــل الـتـدابـيـر الـــتي مـن شـأنـهـا تـرقـيـة
Xـــتــعـــامـــلــيـــن االقــتـــصـــاديــــIصـــيــغ الـــرعـــايـــة من قـــــبل ا

rأو الهيئات اجلهوية أو الدولية األخرى Xالوطنيــ

- جمع الوثائق البـيداغوجية والعـلمية حول برامج
 rستوى في اخلارجIا Xالتكوين اإلقامي وحتس

- اقـتـراح مقـايـيس االنتــقاء وكـذا قــائمــة الشـعـب
Xــــقـــبـــــولـــة لـــلـــــتـــكــــويـن اإلقــــامـي وتـــــحـــســــIوالــــفــــروع ا

rالـمستوى في اخلارج
- الـــســهـــر عــلى تـــنــظـــيم اIــســـابــقــات اجلـــهــويـــةr عــنــد
االقــتـــضــاءr النـــتــقـــاء اIــتـــرشــحــX لـــلــتـــكــويـن اإلقــامي في

rاخلارج
- ضــبـط قــوائم اIــتـــرشــحــX لـــلــتــكـــوين اإلقــامي في

rاخلارج
- تقـييم بـرامج التـكوين اإلقامي وحتـسX اIـستوى

rفي اخلارج
- اقـــتـــراح ســيـــاســـة إعــادة إدمـــاج اIـــمــنـــوحـــX عــقب

التكوين اإلقامي في اخلارج.
اIـادة اIـادة 44 : :  يـتـعــX عـلى الـقــطـاعـات أن تـقــدم سـنـويـا
إلى الـلـجـنــة الـوطـنـيـة حــصـيـلـة عن وضــعـيـة إجنـاز بـرامج
rسـتـوى في اخلارج الـسابـقةIا Xالـتكـوين اإلقـامي وحتسـ
مـرفـقة بـاحلاجـات إلى الـتكـوين وحتـسX اIـستـوى لـلسـنة

الالحقة.
اIــــادة اIــــادة 45 : :  يــــبـــلـغ رئـــيـس الـــلــــجـــنــــة الـــوطــــنــــيـــة إلى
الـقـطـاعات اIـعـنـيـةr البـرنـامج الـسـنوي لـلـتـكـوين اإلقامي

وحتسX اIستوى  في اخلارج.
46 : :  جتـتـمع اللـجـنة الـوطـنيـة في دورة عـادية اIادة اIادة 

مرتX (2) في السنةr بناء على استدعاء من رئيسها.
و�ــــكـــنــــهــــا أن جتـــتــــمع فـي دورة غـــيــــر عــــاديـــةr عــــنـــد
احلـاجةr بناء عـلى استدعـاء من رئيسهـا أو بطلب من أحد

أعضائها.
اIـادة اIـادة 47 : :  تـعـد الــلـجـنـة الـوطــنـيـة نـظــامـهـا الـداخـلي

خالل دورتها األولى.
اIـادة اIـادة 48 : :  تـتـولى اIـصــالح اخملـتـصـة فـي الـقـطـاعـات
اIــعــنــيـــةr تــنــفـــيــذ بــرنــامـج الــتــكــويـن اإلقــامي في اخلــارج
واIتـابـعة الـبيـداغـوجيـة لـلمـسـتفـيـدين في طور الـتـكوين
وتسـاعدهـا في ذلك جلنـة اخلبـراء اIذكـورة في اIادة 6 من

هذا اIرسوم.
اIـادة اIـادة 49 : :  تـتـوج أشـغـال الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـتـقـريـر
ســـنـــوي يـــرســـلـه إلى احلـــكـــومــــة  وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي

والبحث العلمي.
الفصل السابع الفصل السابع 
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــــادة اIــــادة 50 : :  تـــدفـع اIــــمـــثــــلــــيــــات الــــدبـــلــــومــــاســــيـــة أو
الـقنـصـليـة اخملتـصة إقـليـمـياr اIـنح الدراسـية ومـصاريف
الــتــســـجــيل والـــتــكـــالــيف اIـــلــحــقـــة إلى اIــســـتــفـــيــدين من

التكوين اإلقامي في اخلارج.
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اIادة اIادة 51 : : تعـوض مصـاريف التسـجيل والـدراســة
واIــخبـرr عنـدمـا تكـون على عـاتق اIسـتفـيد من الـتكوين
اإلقــامـي في اخلــارجr بـــتـــقــد� الـــنــسـخ األصــلـــيــة لـــلـــوثــائق

احملاسبية التبريرية.

وعــنــدمـــا يــتــجــاوز مــبـــلغ هــذه اIــصــاريـف اIــعــايــيــر
اIعتمدة لدى البلدان اIستقبلةr فإن اIوافقة اIسبقة من

اإلدارة أو اIؤسسة اIعنية تكون مطلوبة.

اIــادة اIــادة 52 : :  تـــســجل اعـــتــمـــادات مــخــتـــلف الــوزارات
اخملـــصــــصـــة لـــتـــمـــويل الــــتـــكـــوين اإلقـــامـي في اخلـــارجr في

ميزانية وزارة الشؤون اخلارجية.

وتـــوضع حتت تـــصــرف اIـــمـــثــلـــيـــات الــدبـــلـــومــاســـيــة
والقنصلية.

ويـكـون تـسـيـيـر هـذه االعـتـمـادات مـوضـوع مـحـاسـبة
مـــنـــفـــصـــلـــة عـن احملـــاســـبـــة اخلـــاصـــة �ـــيــــزانـــيـــة اIـــمـــثـــلـــيـــة

الدبلوماسية أو القنصلية اIعنية.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند احلاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون اخلــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIادة اIادة 53 : :  تسـجل مصـاريف سيـر اللـجنـة الوطـنية
للـتكـوين وحتـسX اIـستـوى في اخلـارجr اIنـصوص عـليـها
في اIــادة 5 مـن هــذا اIـــرســـومr وكــذا الـــتـــكـــفل �ـــصــاريف
أعـمـال الـتـقيـيم لـلـخـبـراء الـعـلـميـX اIـنـصـوص عـلـيـها في
اIـادة 42 من هـذا اIــرسـومr فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـر  وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.

اIــــــادة اIــــــادة 54 : :  يـــــــوضع حتـت تـــــــصــــــرف اIـــــــمـــــــثــــــلـــــــيــــــات
الـدبــلــومــاسـيــة أو الــقــنـصــلــيـة رصــيــد يــخـصـص لـتــســديـد
rالـنـفقـات الطـارئـة التي تـرتبـط ببـرنامج الـتـكوين الـعام

عـــنـــد االقـــتــضـــاء وعـــلـى ســبـــيـل الـــتــســـبـــيـق. وتــمـــثـل هــذه
االعـــتـــمـــادات اIـــؤقـــتـــة مـــقـــابـل مـــنـــحـــة شـــهـــر دراسي يـــتم
تـقـديـرهـا بــحـسب عـدد اIـســتـفـيـدين اIـوجــودين في الـبـلـد

اIعني.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند احلاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون اخلــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 55 : :  تـوضحr عـنـد االقـتـضـاءr كيـفـيـات تـطـبيق
األحـكام اIالـيةr �وجب قرار مـشترك بـX وزير الشؤون
اخلـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي.

الفصل الثامن الفصل الثامن 

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIــــادة اIــــادة 56 : :  تـــــخـــــتص وزارة الـــــدفـــــاع الــــوطـــــني دون
سواهاr بتكوين العسكريX والشبيهX بهم في اخلارج.

الــمــادة الــمــادة 57 : :  تــلـــغـى أحــكـــام الــمـرســـوم الــرئــاسي
رقم 03 - 309 اIــــؤرّخ في 14 رجـب  عـــام 1424 اIــــوافق 11

سبتمبر سنة 2003 واIذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اIنصوص

عليها في هذا اIرسوم.

58 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 6
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهـام رئيسن إنـهاء مـهـام رئيس

ديوان وزير الشؤون اخلارجية.ديوان وزير الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّــيــد أحــمـــد بــوزيــانr بــصـــفــتـه رئــيـــســا لــديــوان وزيــر

الشؤون اخلارجيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـكلن إنـهاء مـهـام مـكلّف

بـالـدبـالـدّراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدبراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدب
لــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيـةr اIــكــللــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيـةr اIــكــلّف بـالــشـؤونف بـالــشـؤون

اIغاربية واإلفريقية.اIغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــــسّــــيــــد عـــزوز بــــاعـاللr بـــصــــفــــتـه مــــكــــلّـــفــــا بــــالــــدّراســـات
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والتـلـخيص بـديـوان الوزيـر اIـنتـدب لـدى وزير الـشؤون
rـــغـــاربـــيــة واإلفـــريـــقـــيــةIـــكـــلّف بـــالـــشــؤون اIا rاخلـــارجــيـــة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرن إنـهــاء مـهـام مـديـر

اIـاليـة باIـديريـة العـامة لـلمـوارد بوزارة الـشؤوناIـاليـة باIـديريـة العـامة لـلمـوارد بوزارة الـشؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 30 يـــونــيـــو ســنــة 2014 تـنــهىr ابــتـداء
rمــــهـــام الــــسّــــيـــد رشــــيــــد حـــدبي r2014 من 6 مــــارس ســــنـــة
بـصفته مـديرا لـلمالـية بـاIديريـة العـامة للـموارد بوزارة

الشؤون اخلارجيةr بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 2 رمـضان عام  رمـضان عام 1435 اIوافق اIوافق
30  يونـيو سـنة  يونـيو سـنة r2014 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام سـفراءن إنهـاء مـهام سـفراء

فـــوق الــعــادة ومــفــوضــX لــلـــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــةفـــوق الــعــادة ومــفــوضــX لــلـــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة
الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 30 يـــونــيـــو ســنــة 2014 تـنــهىr ابــتـداء
rمــهـــام الــسّـــيــد عــلـي حــفــراد r2013 من 31 ديــســمـــبــر ســنــة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلــزائــريـة الــد�ـقــراطــيـة الــشـعــبــيـة بــنـيــامي (جــمـهــوريـة

النيجر)r لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 30 يـــونــيـــو ســنــة 2014 تـنــهىr ابــتـداء
من 30 أبــريل سـنـة r2014 مــهـام الـسّــيـد بن عــودة ابـراهـيم
حـــــاصـيr بـــــصـــــفـــــتـه ســـــفــــــيـــــرا فــــــوق الـــــعـــــــادة ومـــــفـــــوضــــــا
لـلـجـمـهوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـية الـشـعـبـيـة بـبـيروت

(اجلمهورية اللبنانية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 30 يـــونــيـــو ســنــة 2014 تـنــهىr ابــتـداء
rمـــهـــام الـــسّـــيـــد احلـــواس ريــاش r2014 من 30 مـــايـــو ســـنــة
بــصـــفــته ســـفــيـــرا فــــوق الــعــــادة ومــفـــوضـــا لـــلــجـــمــهـــوريــة
اجلـزائــريـة الـد�ــقـراطـيــة الـشـعــبـيـة بــبـارن (كـونــفـدرالـيـة

سويسرا).

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرن إنـهــاء مـهـام مـديـر

اIــــوارد الـــبـــشـــريــــة بـــوزارة الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيماIــــوارد الـــبـــشـــريــــة بـــوزارة الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم
.XهنيIا.XهنيIا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّـــيـــد عــــبـــد الـــكـــــر� دلـــيـجr بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــمـــوارد
الـبـشـريـة بـوزارة التـكـويـن والـتـعلـيـم اIـهـنـيrX لـتـكـلـيـفه

بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديــرن تـــعـــيـــX مـــديــر

�صالح الوزير األو�صالح الوزير األوّل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد

سيد علي خالديr مديرا �صالح الوزير األوّل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة r2014 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّـن تـــعـــيـــX نــوابـن تـــعـــيـــX نــواب

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتـــــيــــــة أســـــمـــــاؤهـم نـــــواب مــــــديـــــريـن بـــــوزارة الـــــشـــــؤون

اخلـارجـية :

- الـونـاس لـعـوجr نـائب مــديـر لـلـمـعـاهـدات اIـتـعـددة
األطـراف والــقــانــون الــدولي بــاIــديــريـة الــعــامــة لــلــشـؤون

rالقانونية والقنصلية

- عـــبــد الــقـــادر بــلـــهــوانr نــائـب مــديـــر لــلــتـــأشــيــرات
واIـســائل اجلــويـة والـبــحـريــة بـاIــديـريــة الـعــامـة لــلـشـؤون

rالقانونية والقنصلية

- بــراهــيم لــنــمـارr نــائـب مـديــر إلفــريــقــيــا الــغــربــيـة
rديرية العامة إلفريقياIوالوسطى با

- عـــبــــد احلــــفـــيـظ بــــونـــورr نــــائب مــــديــــر لــــتـــســــيــــيـــر
rديرية العامة للمواردIبا XستخدمIا
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- مــحــنــد أمــقــران جــمــعــةr نــائب مــديــر لــلــمــيــزانــيـة
rديرية العامة للمواردIبا

- رابح فــــويــــديr نـــائـب مـــديــــر Iــــراقـــبــــة ومــــتـــابــــعـــة
الــتــســيــيــر اIــالي لــلــمــراكــز الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيـة

rديرية العامة للمواردIبا
- عــــبـــد اجملــــيــــد أمــــيــــنـيr نــــائب مــــديــــر لــــلــــحــــقــــيــــبـــة

الدبلوماسية والبريد باIديرية العامة للموارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 2 رمـضان عام  رمـضان عام 1435 اIوافق اIوافق
30  يونـيو سنة  يونـيو سنة r2014 تتضـمr تتضـمّن تعيـX سفراء فوقن تعيـX سفراء فوق

الــــعـــــادة ومــــفـــــوضــــX لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريــــة اجلـــــزائــــريــــةالــــعـــــادة ومــــفـــــوضــــX لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريــــة اجلـــــزائــــريــــة
الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
مـــوالي مـــحــــمـــد قـــنـــديلr ســـفــــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا
لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة الــد�ــقـراطــيـة الــشــعـبــيـة بــبـارن

(كونفدرالية سويسرا)r ابتداء من 2 يونيو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 30 يـونـيـو سـنـــة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان

Xاآلتي اســـــمــــاهـــــمــــا ســـــفــــيــــريـن فــــوق الـــــعــــادة ومـــــفــــوضــــ
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :

r(اجلمهورية اللبنانية) ببيروت rأحمد بوزيان -
- عبد القادر حجازيr بصنعاء (جمهورية اليمن).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
عـزوز بــاعاللr سـفـيـرا فـوق الـعـادة ومـفـوضـا لـلـجـمـهـوريـة
اجلــزائــريـة الــد�ـقــراطــيـة الــشـعــبــيـة بــنـيــامي (جــمـهــوريـة

النيجر).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديــرن تـــعـــيـــX مـــديــر

الـتـجــهـيـزات الـصــحـيـة بــوزارة الـصالـتـجــهـيـزات الـصــحـيـة بــوزارة الـصّـحــة والـسـحــة والـسّـكـانـكـان
وإصالح اIستشفيات.وإصالح اIستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
عـبــد الـكـر� دلـيجr مـديـرا لـلـتـجـهـيـزات الـصّـحـيـة بـوزارة

الصّحة والسّكان وإصالح اIستشفيات.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قــــــــرارات مرارات مــــــــؤرؤّرخــــــة في ة في 16 ش شــــــعــــــــبــــــان عان عــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 14
يـونونـيـو و سـنـة ة r2014 تr تـتـضــــمن تمن تـفـويض اإلمويض اإلمـضـاء إلىاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ــــــقــــــتــــــضـــى اIــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اIــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اIــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

rاخلارجية

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

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــتـضـمن تــعـيــX الـسـيــد صـالح حتـكــوبـيتr نــائب مـديـر
حلـــــصــــانــــات اIـــــســــتــــخـــــدمــــX الــــدبـــــلــــومــــاســـــيــــX واحملالت
الـــدبــلـــومــاســيـــة الــعـــامــة لــلـــتــشـــريــفــات بـــوزارة الــشــؤون

rاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّـد صــالح حتـكـوبـيتIـاداIا
Xالـــدبـــلــومـــاســـيــ XـــســتـــخـــدمــIنــائب مـــديـــر حـــصــانـــات ا
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rــديـريــة الـعــامـة لــلـتــشـريــفـاتIواحملالت الــدبـلــومــاسـيــة بـا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهr بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةr عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــرراتr بــاســتــثــنــاء

القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14
يونيو سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــــتـــضــــمن تــــعـــيــــX الــــســـيــــد فــــاحت كـــوريr نــــائب مــــديـــر
لــــلــــمــــســــتــــنــــدات ووثــــائـق الــــســــفــــرr بــــاIــــديــــريــــة الــــعــــامــــة

rللتشريفات بوزارة الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسـيـد فـاحت كـوريr نائب
مـــديـــر اIــســـتـــنـــدات ووثـــائق الـــســفـــر بـــاIـــديــريـــة الـــعـــامــة
لـلـتــشـريـفـاتr اإلمــضـاء في حـدود صالحــيـاتهr بـاسم وزيـر
rـــقـــرراتIعـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق وا rالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة

باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14
يونيو سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــتــضـــمن تــعــيــX الــســيــد أحـــمــد الــعــمــريr نــائب مــديــر
لـلـوضــعـيـة الــقـانـونــيـة لألشـخــاص واIـمـتــلـكـات بــاIـديـريـة
الــعــامـــة لــلــجــالــيـــة الــوطــنــيــة بـــاخلــارجr بــوزارة الــشــؤون

rاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــســيـــد أحــمــد الـــعــمــريIــاداIا
نـائب مـدير الـوضـعـيـة الـقـانـونيـة لألشـخـاص واIـمـتـلـكات
باIديـرية العـامة للـجاليـة الوطنـية باخلـارجr اإلمضاء في
حـــدود صالحــيــاتهr بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةr عــلى

جميع الوثائق واIقرراتr باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14
يونيو سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــتــضــمن تــعـــيــX اآلنــســة كــنــزة بن عـــليr نــائــبــة مــديــر
لإلتفـاقات الثـنائـية بـاIديريـة العـامة لـلشؤون الـقانـونية

rبوزارة الشؤون اخلارجية rوالقنصلية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلـى اآلنــســـة  كـــنــزة بـن عــليIــاداIا
نائبة مدير االتفـاقات الثنائية باIديرية العامة للشؤون
rاإلمـضــاء في حـدود صالحــيـاتـهـا rالـقـانــونـيـة والــقـنـصــلـيـة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واIقرراتr باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14
يونيو سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اIـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اIـوافـق 2 يــونـيـو

سـنـــة 2008 واIـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اIــركـزيــة لـوزارة
rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIتضمن تعيـX السيد بشير بخوشr نائب مدير حلفظ
الـــوثـــائق الـــدبـــلـــومــــاســـيـــة بـــاIـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون

القانونية والقنصليةr بوزارة الشؤون اخلارجية.
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــســيــد بـــخــوش بــشــيــرIــاداIا
نائب مديـر حفظ الوثـائق الدبـلوماسـية باIـديرية الـعامة
لــلـــشــؤون الــقـــانــونـــيــة والـــقــنـــصــلــيـــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحــيــاتـه بــاسم وزيــر الــشــؤون اخلــارجـــيــةr عــلى جــمــيع

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14

يونيو سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــتـضـمن تــعـيــX الـسـيــد فـريـد بـن أوديـنـةr نــائب مـديـر
لــلـتــسـيــيـر الــتـقــديـري لــلـكــفـاءات واحلــركـة الــدبـلــومـاســيـة

باIديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون اخلارجية.
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسـيــد فـريـد بن أوديـنـةIـاداIا
نـــائب مــديـــر الــتــســـيــيـــر الــتــقـــديــري لـــلــكــفـــاءات واحلــركــة
الــدبـلــومــاسـيــة بــاIـديــريـة الــعــامـة لــلـمــواردr اإلمــضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهr بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةr عــلى

جميع الوثائق واIقرراتr باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14

يونيو سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس سـنـة 2014

واIــتـضــمن تـعــيـX الــسـيــد عــبـد الــعـزيــز مـوســاويr نـائب
مديـر للـوسائل الـعامـة باIـديريـة العـامة لـلمـوارد بوزارة

rالشؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــســــيــــد عــــبـــد الــــعــــزيـــز
موسـاويr  نائـب مديـر الوسـائل العـامـة باIـديريـة العـامة
لــــلـــمــــواردr اإلمـــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهr بــــاسم وزيـــر

rـــقـــرراتIعـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق وا rالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة
باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14
يونيو سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
27 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اIـوافق 27 فـبـرايـر سـنـة 2014

واIـتــضــمن تــعـيــX الــسـيــد نــور الـديـن بـلــبــركـانـيr نـائب
مـديـر لالتـصاالت الـسـلـكيـة والالسـلـكيـة بـاIـديريـة الـعـامة

rللموارد بوزارة الشؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفـــــوّض إلـى الــــــســــــيـــــد نــــــور الــــــدين
بـلبـركـانيr  نائـب مديـر االتـصاالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية
rاإلمضـاء في حدود صالحـياته rديـرية الـعامـة لـلمـواردIبـا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 14

يونيو سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوالبيئة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع األول عـام  ربيع األول عـام 1434
اIـوافق اIـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة r2013 يـتــضـمن وضع بـعضr يـتــضـمن وضع بـعض
األسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اIــكـلــفـة بــالـبــيـئــة وتـهــيـئـةاألسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اIــكـلــفـة بــالـبــيـئــة وتـهــيـئـة
اإلقـلـيـم في حـالـة الـقـيـام بــاخلـدمـة لـدى وزارة الـنـقلاإلقـلـيـم في حـالـة الـقـيـام بــاخلـدمـة لـدى وزارة الـنـقل

(اإلدارة اIركزية).(اإلدارة اIركزية).
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rووزير النقل

rدينةIووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اIؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اIــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

rاإلقليم

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08-232 اIــــؤرخ في 19 رجـب عـــام 1429
اIـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2008 واIــذكـور أعالهr يــوضع في
حالـة القـيام باخلـدمة لـدى وزارة النـقل (اإلدارة اIـركزية)
rـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـرارIوفي حـدود الـتــعـدادات ا

: Xاآلتي Xنتمون ألحد السلكIوظفون اIا

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اIهندسون (شعبة تهيئة اإلقليم)

اIهندسون (شعبة البيئة)

3

3

اIــادة اIــادة 2 : : تـــضـــمن مـــصـــالح اإلدارة اIـــكـــلـــفـــة بـــالــنـــقل
Xلــلــســلــكـ XــنــتــمـIا Xــهــني لــلــمـوظــفــIــســار اIتــســيــيـر ا
اIـــــــذكـــــــورين فـي اIـــــــادة األولـى أعالهr طـــــــبـــــــقـــــــا لـألحـــــــكــــــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-232 اIــــــؤرخ في 19 رجب عــــــام 1429 اIــــــوافق 22

يوليو سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-232 اIـؤرخ في 19 رجب عـام

1429 اIوافق 22 يوليو سنة  2008 واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 4 :  : تــكـــون الــرتـــبــة الــتـي يــشــغـــلــهــا اIـــوظــفــون
الذين استفادوا من ترقية محل نقل إلى الرتبة اجلديدة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1434 اIـوافق
7 فبراير سنة 2013.

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في رار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 3 ربـــيع الــــثـــاني عــــام ربـــيع الــــثـــاني عــــام
1434 اIــوافق  اIــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يــحـــدد تــعــدادr يــحـــدد تــعــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اIـــركـــزيــــة واIـــصـــالحأو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اIـــركـــزيــــة واIـــصـــالح
اخلـارجـيــة واIـؤسـسـات الــعـمـومــيـة الـتــابـعـة لـوزارةاخلـارجـيــة واIـؤسـسـات الــعـمـومــيـة الـتــابـعـة لـوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة واIدينة.التهيئة العمرانية والبيئة واIدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةIووزير ا

rدينةIووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اIؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتممIعدل واIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIاIــــادة األولى :ادة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اIــادة 8 من اIـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07-308 اIــــؤرخ في 17 رمـــضـــان عـــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 والـــمـــذكـــور أعـالهr يــحـدد
هذا القرار تعداد مـناصب الشـغـل اIطابـقة لنشاطات احلفظ
أو الـصيـانـة أو اخلدمـات وتـصـنيـفـها وكـذا مـدة العـقـد اخلاص
بـــاألعـــوان الــــعـــامـــلـــX بـــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــة واIـــصـــالح
اخلـارجـيـة واIـؤسـسـات العـمـومـيـة الـتـابـعـة لـوزارة الـتـهـيـئة

العمرانية والبيئة واIدينةr طبقا للجدول أدناه :

الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

82

-

121

39

-

2

-

-

-

-

156

-

7

407

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

-

-

121

39

-

2

-

-

-

-

156

-

7

325

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

الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

مناصب الشغلمناصب الشغل
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وزيراIاليةوزيراIالية

كر� جوديكر� جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIادة اIادة 2 : : يـوزع تـعداد اIـناصب اIـالـية اخلـاصة بـاإلدارة اIركـزيـة واIصـالح اخلارجـيـة واIؤسـسات الـعمـومـية الـتابـعة
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واIدينةr طبقا للجداول اIلحقة.

اIادة اIادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 اIوافق 14 فبراير سنة 2013.

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي

6

58

1

8

32

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

2

348

288

240

200

288

200

288

200

219

288

219

200

288

219

200

7

5

3

1

5

1

5

1

2

5

2

1

5

2

1

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

-
-
-
8

-
-
-
1

-
-
1

-
-
-
1

-
-
-
2

6

58

1

-
32

1

1

-
1

2

-
1

1

1

-
1

3

1

-

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

اإلدارة اIركزية

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

الهيئةالهيئة
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي

3

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

2

288

200

288

200

288

200

288

219

200

288

219

200

288

200

288

200

219

288

219

200

5

1

5

1

5

1

5

2

1

5

2

1

5

1

5

1

2

5

2

1

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

2

3

-

1

-

2

2

-

2

1

2

-

1

2

1

-

3

1

-

1

1

-

1

2

1

-

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)

الرقمالرقم

6

7

8

9

10

11

12

13

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تمنراست

تبسة

الهيئةالهيئة
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2

1

1

1

1

2

2

1

2

4

2

3

4

2

1

2

2

3

1

1

2

1

2

1

1

288

200

288

200

288

200

288

200

288

219

200

288

200

288

200

219

288

200

5

1

5

1

5

1

5

1

5

2

1

5

1

5

1

2

5

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

2

-

-

1

-

2

1

-

1

-

2

2

-

2

4

-

3

4

2

-

2

2

3

-

1

-

1

2

-

1

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

14

15

16

17

18

19

20

21

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)

الهيئةالهيئةالرقمالرقم
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3

1

1

3

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

3

1

2

4

2

1

2

1

288

200

219

288

200

219

288

219

200

288

200

288

219
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4

1
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1

1
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1

3

1
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4

2

1

-

1

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

22

23

24

25

26

27

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاIة

قسنطينة

اIدية

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م
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1
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6

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

28

29

30

31

32

33

34

35

مستغا²

اIسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)



11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3042

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م
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1
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عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

36
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41
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43

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م
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1
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24

325

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

44

45

46

47

48

49

50

ميلة

عX الدفلى

النعامة

عX تموشنت

غرداية

غيليزان

احملافظة الوطنية
للساحل

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

اجلداول اIلحقةاجلداول اIلحقة  (تابع) (تابع)

الـــمـــجـــمـــوع الـــعـــامالـــمـــجـــمـــوع الـــعـــام



11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3242

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

وسـائــقي الــسـيــارات واحلـجــاب بـعــنـوان اإلدارة اIــركـزيـة
لــوزارة الـتــهــيــئــة الـعــمــرانــيــة والـبــيــئــة واIــديـنــةr طــبــقـا

للجدول اآلتي : 

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 22 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 5 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــة r2013 يــــــحـــــــدد عــــــددr يــــــحـــــــدد عــــــدد

اIناصب العليـا للعمال اIهنيX وسائقي السياراتاIناصب العليـا للعمال اIهنيX وسائقي السيارات
واحلـجاب بـعـنوان اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة التـهيـئةواحلـجاب بـعـنوان اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة التـهيـئة

العمرانية والبيئة واIدينة. العمرانية والبيئة واIدينة. 
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

rدينةIووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

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

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

 rادة 38 منهIالسيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اIؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتممIعدل واIا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنـايــر ســنـة 2008 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
 XـهنـيIـنـاصب العـلـيا لـلـعمـال اIالـقرار إلى حتـديـد عدد ا

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 5 مارس سنة 2013.

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اIصلحة الداخلية

1

1

1

1

وزير اIاليةوزير اIالية

كر� جوديكر� جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1434 اIـوافق  اIـوافق 10 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2013 يـحـدد تـصـنـيفr يـحـدد تـصـنـيف

اIـــركــــز الـــوطـــني لـــتـــنـــمــــيـــة اIـــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــةاIـــركــــز الـــوطـــني لـــتـــنـــمــــيـــة اIـــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة
وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.

ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

rدينةIووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

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

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-371 اIؤرخ
في 6 رمــضــان عـام 1423 اIــوافق 11 نــوفــمــبــر ســنـة 2002
واIــتـــضــمن إنــشــاء مـــركــز تــنــمـــيــة اIــوارد الــبـــيــولــوجــيــة

rتممIعدل واIا rوتنظيمه وتسييره
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اIؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اIــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

rاإلقليم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اIؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتممIعدل واIا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جــمـــادي الــثــانـــيــة عــام 1426 اIــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة 2005
الــذي يـحــدد الـتـنــظـيم اإلداري لــلـمـركــز الـوطـنـي لـتـنــمـيـة

rتممIا rوارد البيولوجيةIا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
23 شـــــوال عــــام 1426 اIـــــوافق 15 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2006

واIــتـضــمن تــصـنــيف اIــنـاصب الــعــلـيــا لـلــمــركـز الــوطـني
rوارد البيولوجيةIلتنمية ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد تـــصــنــيف اIـــركــز الــوطـــني لــتـــنــمــيــة
اIــوارد الــبـيــولــوجــيـة وكــذا شــروط االلــتـحــاق بــاIــنـاصب

العليا التابعة له.

2 : : يــصــنف اIــركــز الــوطـنـي لـتــنــمــيــة اIـوارد اIـادة اIـادة 
البيولوجية في الصنف أr القسم 3.

اIادة اIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتـابـعــة لـلـمـركــز الـوطـني لــتـنـمـيــة اIـوارد الـبـيــولـوجـيـة
وكـــذا شــروط االلــتــحــاق بــهــذه اIــنـــاصبr طــبــقــا لــلــجــدول

اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

-

rعـــــلى األقل rمــــتــــصـــــرف رئــــيــــسي -
مـــرسمr  يـــثـــبت خـــمس (5) ســـنــوات

من اخلدمة الفعلية بصفة موظف.

- مـــــــتــــــصــــــرفr  يـــــــثــــــبـت خــــــمس (5)
سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

مرسوم

مقرر من
اIدير العام
للمركز

اIركز
الوطني
لتنمية
اIوارد

البيولوجية

-

305

-

م-1

-

3

-

أ

مدير عام

رئيس قسم
اإلدارة
العامة
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مهـنـدس رئيـسي في البـيئـةr على
األقلr مرسم أو رتبـة معادلةr يثبت
خــــــــمس (5) ســـــــنــــــــوات مـن اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بصفة موظف.
- مهـنـدس دولة في الـبـيئـة أو رتـبة
مـــعــادلـــة  يــثـــبت خــمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهـنـدس رئيـسي في البـيئـةr على
األقلr مرسم أو رتبـة معادلةr يثبت
خــــــــمس (5) ســـــــنــــــــوات مـن اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بصفة موظف.
- مهـنـدس دولة في الـبـيئـة أو رتـبة
مـــعــادلـــة  يــثـــبت خــمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rعـــــلى األقل rمــــتــــصـــــرف رئــــيــــسي -
مـرسمr يثـبت ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- متـصرفr يثبت أربع (4) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهـنـدس رئيـسي في البـيئـةr على
األقلr مرسم أو رتبـة معادلةr يثبت
ثـالث (3) ســـــــــــنــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بصفة موظف.
- مهـنـدس دولة في الـبـيئـة أو رتـبة
مـعـادلـة يـثـبت أربع (4) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rعـــــلى األقل rمــــتــــصـــــرف رئــــيــــسي -
مرسم.

- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرفr يـــــــــثــــــــــبـت ثالث (3)
سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

- مهـنـدس رئيـسي في البـيئـةr على
األقلr مرسم أو رتبة معادلة.

- مهـنـدس دولة في الـبـيئـة أو رتـبة
مـعــادلـةr عـلى األقـلr يـثـبت ثالث (3)
سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

مقرر من
اIدير العام
للمركز

مقرر من
اIدير العام
للمركز

اIركز
الوطني
لتنمية
اIوارد

البيولوجية
(تابع)

305

305

183

183

110

110

م-1

م-1

م-2

م-2

م-3

م-3

3

3

3

3

3

3

أ

أ

أ

أ

أ

أ

رئيس قسم
تقني

رئيس
ملحقة

رئيس
مصلحة
إدارية
باIركز

رئيس
مصلحة
تقنية
باIركز

رئيس
مصلحة
إدارية
باIلحقة

رئيس
مصلحة
تقنية
باIلحقة



4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
rـادة 3 أعالهIـذكـورة في اIـنـاصب الـعــلـيـا اIقـانـونــيـة في ا
الـذين ال يـسـتـوفون شـروط الـتـعـيـX اجلـديـدة من الـزيادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلي غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.

اIادة اIادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

اIــادة اIــادة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـؤرخ في 23 شـوال عـام 1427 اIـوافق 15 نــوفـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 10 مارس سنة 2013.

وزيراIاليةوزيراIالية

كر� جوديكر� جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعياجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي
مقرر مؤرمقرر مؤرّخ في خ في 30 شعبان عام  شعبان عام 1434 اIوافق  اIوافق 9 يولـيو  يولـيو سنة سنة r2013 يتضمن جتديد تـشكيلة اللجنـتX اIتساويتي األعضاءr يتضمن جتديد تـشكيلة اللجنـتX اIتساويتي األعضاء

اخملتصتX بأسالك مستخدمي اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.اخملتصتX بأسالك مستخدمي اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�ـوجب مــقـرر مـؤرّخ في 30 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 9 يـولـيــو سـنـة 2013 جتـدد تــشـكـيـلــة الـلـجــنـتـX اIـتــسـاويـتي
األعضاء اخملتصتX بأسالك مستخدمي اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعيr وفقا للجدول اآلتي :

¡ث¡ثّلو اإلدارةلو اإلدارةاألســـالك اIعنيةاألســـالك اIعنية XستخدمIلو اXستخدمIث¡ثّلو ا¡

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمونائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللجنة رقم 1
األسالك اIشتركة

اللجنة رقم 2
XهنيIسلك : العمال ا

وسائقي السيارات واحلجاب

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمونائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

- خلضر حمصي
- فوزية أوحلاسي

- نادية جيدي

- جـــــــــــمـــــــــــال الــــــــــديـن
خالصي

- مراد غوبار
- مــحـــمــد الـــشــريف

فوفة

- هجيرة وادي
- محمد بن ساعد
- محمد منصور

- مرابط لطرش

- ناصر هاشيم
- رشيد عيادن

- محمد فويعل
- حميد عبيدات
- مراد عمروش

- محمد فويعل

- حميد عبيدات
- حسينة ماضي

- صفية لنوار
- حورية بوسنة

- مصطفى بلقاسم

- مراد عمروش

- حورية بوسنة
- مصطفى بلقاسم
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