
العدد العدد 73
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

الثالثاء أوالثالثاء أوّل ربيع األول ل ربيع األول عام عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 23 ديسمبر ديسمبر سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم  14-356 مـــؤرّخ في 17 صــفـــر عــام 1436 اIـــوافـق 10 ديــســمـــبــر ســنــة r2014 يــتـــضـــمن نــقـل اعـــتـــمـــاد في
ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية...............................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  14-357 مـــؤرّخ في 17 صــفــر عــام 1436 اIـــوافـــق 10 ديــســمــبــر ســنــة r2014  يــتــضــمـن نــقل اعـــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة الشؤون اخلارجية.......................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  14-358 مـؤرّخ في 17 صـفــر عـام 1436 اIـوافـــق 10 ديــسـمــبـر ســنـة r2014 يـتــضـمن حتــويل اعــتــمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التجارة.....................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 14 - 369  مـؤرّخ في 29  صـفــر عـام 1436 اIـوافق 22  ديــسـمــبـر ســنـة r2014 يــتـضــمن مـنح وســام بـرتــبـة
"أثير" من مصف االستحقاق الوطني.............................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 14 - 370  مـؤرّخ في أول ربــيع األول عـام 1436 اIـوافق 23  ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتـضــمن إعـفـاء بـعض
اIواطنX اخلاضعX اللتزامات اخلدمة الوطنية...............................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14 - 371  مؤرّخ في أول ربـيع األول عام 1436 اIوافق 23  ديـسمـبر سـنة r2014 يـتضـمن حتويل اعــتماد
إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.......................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-349 مـؤرخ في 15 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 8 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـحــدد شـروط مـطـابــقـة اIـنـشـآت
واIعدات التابعة لنشاطات احملروقات.............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفـر عام 1436 اIوافـق 8 ديـسمـبر سـنة r2014 يحـدد الكـيفـيات اIـتعـلقـة بتـمويل
مصاريف البحث من طرف األشخاص غير اIقيمX في إطار عقود البحث عن احملروقات واستغاللها......................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-351 مـؤرخ في 15 صـفــر عـام 1436 اIـوافـق 8 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتــضـمـن الــتـصـريــح بـاIـنـــفـعــة
العموميــة للعملـيــة اIتعلـقـــة بإجنـاز الطريق االجتنابي Iدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم..................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 اIوافـق 8 ديسمبر سنة r2014 يحدد صالحيات وتـشكيلة  وتنظيم
وسير اللجنة الوطنية  التنفيذية واللجان الوالئية للوقاية من العنف في اIنشآت الرياضية ومكافحته................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14- 359 مــــؤرخ فــي 21 صـفـــر عـــام 1436 اIـوافــق 14 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـعــــدل تــوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-360 مـؤرّخ في 22 صـفــر عـام 1436 اIـوافـــق 15 ديــسـمــبـر ســنـة r2014 يـتــضــمـن نــقل اعــتـــمـــاد في
ميزانية تسيير وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلـمــي.................................................................................

مــــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 14-361 مـــؤرّخ في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIـــوافـق 15 ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة r2014 يــــتـــمم قـــائــــمــــة اIـــراكــــز
االستشـفائـيـة اجلامـعية اIـلـحـقـــة باIرســـوم التنــفيذي رقم 97-467 اIؤرخ في 2 شعـبان عام 1418 اIوافق 2 ديسـمبر
سنـة 1997 الـذي يحـدد قواعـد إنشـاء اIراكـز االستشفائية اجلامعية وتنظيمهـا وسيرهـا.......................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-362 مؤرّخ في 22 صفـر عام 1436 اIوافق 15 ديسمـبر سنة r2014 يـتمم قائمـة اIؤسسات الـعمومية
االسـتـشـفائـيـة اIـلــحــقـــة باIـرســـوم الـتـنــفـيذي رقم 07-140 اIـــؤرخ في 2  جـمـادى األولــى عـام 1428 اIـوافـق 19 مـايـو
سـنـة 2007 واIـتـضـمـن إنـشــاء  اIـؤســـســات الـعـمــومـيــة االسـتـشـفـائـيــة واIــؤسـســات الـعـمـومــيــة لـلــصــحــة اجلـواريــة
وتنظيمهـا وسيرهـا.....................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام  1436 اIوافـق 14 ديسمبر سنة r2014  يتضمن تغيير ألقاب.................................
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة النقـلوزارة النقـل

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 9 رجب عـام 1434 اIـوافق 19  مـايـو سـنة r2013 يـحـدّد كـيفـيـات تـنـظيم الـتـكـوين اIـتـخصص
لاللتحاق ببعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اIكلفة بالنقـل وكذا محتوى برامجـه............................

وزارة السكن والعمران وا@دينةوزارة السكن والعمران وا@دينة
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االستشفائية اجلامعية التي �كن أن تكون موضوع استشارة انتقائية................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
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بعض الرتب اIنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه..................................................................
قــرار مؤرخ فــي 9 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 7 يـونـيـو سـنة r2014 يـتـضـمن تـعيـX أعـضـاء اللـجـنـة اIـكلـفـة بـتحـضـيـر اخملطط
الوطنـي لتسييـر النفايـات اخلاصـة...............................................................................................................
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للبيئة و التنمية اIستدامة..........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 اIوافق 23 يولـيو سنة r2014  يعـدل القرار اIؤرخ في 14 ربيع األول عام 1435 اIوافق
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للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تندوف.....................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 9  ذي احلـجــة عـام 1434 اIـوافق 14 أكـتــوبـر ســنـة r2013 يــحـدّد الــقـائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء اجملـلـس الـتـوجــيـهي
للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية سوق أهراس.............................................................................
قـرار مؤرخ في 28 شـوال عـام 1435 اIـوافق 24 غـشـت سـنة r2014 يـتـضـمن اسـتـخالف عـضـو في اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـكـتـبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية بسكرة....................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قـرار مؤرخ في 22 ذي احلجـة عام 1435 اIوافق 16 أكتـوبر سنة r2014 يتضـمن تعيـX أعضاء مجـلس إدارة الوكالة الـوطنية
للصناعة التقليدية......................................................................................................................................

25

32

32

34

35

38

38

39

39

41

41

42

42

42

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)



أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 473
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-356 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 17 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1436 اIـوافـق  اIـوافـق 10 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2014 يتـضـمن نقلr يتـضـمن نقل

اعـتمـاد في ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية.اعـتمـاد في ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-32 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية

r2014 لسنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغـــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنـة 2014
اعـــــتـــــمـــــــاد قـــــــدره خـــــمـــــســـــة وأربـــــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(45.000.000 دج) مـــقــيّــــــد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيـــر رئــاســة
اجلـــمــــهـــوريـــة وفي الــــبـــاب اIـــبـــX فـي اجلـــدول "أ" اIـــلـــحق

بأصل هذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Iـيـزانـيـة ســنـة 2014  اعـتــمـاد
قــدره خـمـســـة وأربـعــون مـلـيــــون ديـنــار (45.000.000 دج)
يـقيّـد في ميزانـية تسيـير رئاسة اجلمـهورية وفي الباب

اIبX في اجلدول "ب" اIلحق بأصل هذا اIرسوم.
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــنـــــشـــــر هــــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 10

ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-357 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 17 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1436 اIــوافـــق  اIــوافـــق 10 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2014  يــتــضــمنr  يــتــضــمن

نـقل اعــتـمــاد في مـيـزانـيــة تــسـيـيـر وزارة الـشـؤوننـقل اعــتـمــاد في مـيـزانـيــة تــسـيـيـر وزارة الـشـؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ـــــقــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 14 - 33
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الثاني عــام 1435 اIوافــق 6  فبرايـر
ســـنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــتـــــمــــاد قــــدره ثـالثــــمـــــائــــة وثـالثــــة وأربــــعـــــون مــــلـــــيــــونــــا
وخـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار (343.500.000 دج)  مـــقـــيّـــــد في
ميـزانـيـة تسـيـير وزارة الـشـؤون اخلارجـيـة وفي األبواب

اIبينة في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعـــتــــمـــــاد قــــــدره ثـالثـــمـــائــــة وثالثـــة وأربـــعــــون مـــلـــيـــونـــا
وخـــمــســـمـــائـــة ألف ديـــنــار (343.500.000 دج)  يـــقـــيّـــــد في
Xمـيـزانيـة تـسـييـر وزارة الـشؤون اخلـارجـية وفي الـبـاب

اIبينX في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكــلـف وزيـــر اIـالـيـــة ووزيـــر الـشـــؤون
اخلـارجــيــةr كل فــيـمـــا يـخــصّـهr بـتــنــفــيــذ هـــــذا اIـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 10

ديسمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

اجلدول اIلحق "أ"اجلدول اIلحق "أ"

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

03 - 37

  04 - 42 

  01 -  - 43 

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

جلنة متابعة جلسات اجلالية اجلزائرية اIقيمة باخلارج..................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

العمـل اIغـاربي......................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزية - اIنح - تكـملة اIنح - تعويضات التدريبr نفقات
التكوين باخلارج...................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

3.000.000

3.000.000

3.000.000

5.500.000

5.500.000

335.000.000

335.000.000

340.500.000

343.500.000

343.500.000



أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 673
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق "ب""ب"

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 -  31

13 -  33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح اIوجودة في اخلارجاIصالح اIوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
rالرواتب rـتـعـاقـدونIـسـتـخـدمون اIـوجودة في اخلـارج - اIـصـالح اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
اIصالح اIوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي........................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

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

235.500.000

235.500.000

108.000.000

108.000.000

343.500.000

343.500.000

343.500.000

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-358 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 17 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1436 اIــوافـــق  اIــوافـــق 10 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
التجارة.التجارة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقــم 54-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIوافــق 6 فـبرايــر

ســـنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر �وجـــب قانــون

r2014 اليــة لسنةIا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره اثـــــنــــان وســـــبـــــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(72.000.000 دج) مقيّـــد في ميـزانية التكـاليف اIشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــــدره اثـــنــان وســـبــعــون مـــلــيـــون ديــنــار (72.000.000 دج)
يـــقــــيّــــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــــيـر  وزارة الــتــجـارة وفي
الـــبـــاب رقم 36-09 "إعـــانـــة لـــلـــمـــركـــز اجلـــزائـــري Iـــراقـــبـــة

النوعية والتوضيب والرزم".
اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكـلف وزيــر اIـالــيـة ووزيـر الــتـجـارةr كل
فــيــمـا يــخــصّهr بــتـنــفــيـذ هـــــذا اIــرســــوم الـذي يــنــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 10

ديسمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 14 -  - 369  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 29  صــفــر عــام  صــفــر عــام
1436 اIوافق  اIوافق 22  ديسـمبـر سنة   ديسـمبـر سنة r2014 يتـضمن منحr يتـضمن منح

وســــام بــــرتـــــبــــة " أثـــــيــــر" من مـــــصف االســــتـــــحــــقــــاقوســــام بــــرتـــــبــــة " أثـــــيــــر" من مـــــصف االســــتـــــحــــقــــاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 rإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورr ال سـيـمـا اIـادتـان 77 (8 و12)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

 rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيIوا
- و�ــقـــتـــضى اIـــرســوم رقم 84 - 87  اIــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـرتـبة " أثـيـر" من مصف
rاالســتــحــقــاق الــوطــنـي لــفــخــامــة الــســيــد مــحــمــود عــبــاس

.Xرئيس دولة فلسط
اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29  صـــفـــر عــام 1436 اIــوافق 22

ديسمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم 14 -  - 370  مــــــؤر  مــــــؤرّخ فـي أول ربــــــيعخ فـي أول ربــــــيع
r2014 ــــوافق 23  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة   ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةIــــوافق  اIاألول عــام األول عــام 1436 ا
Xاخلـــــاضـــــعـــــ XـــــواطـــــنـــــIيـــــتـــــضـــــمـن إعـــــفـــــاء بـــــعـض اXاخلـــــاضـــــعـــــ XـــــواطـــــنـــــIيـــــتـــــضـــــمـن إعـــــفـــــاء بـــــعـض ا

اللتزامات اخلدمة الوطنية. اللتزامات اخلدمة الوطنية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنــــــــاء عـلـــى الــدسـتـــــورr ال سـيــمـــا اIــادتـــــان
r77 (1 و2 و8) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اIــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اIـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واIـتـضـمن قـانـون

rادة 254 منهIال سيما ا rتممIا rالقضاء العسكري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اIــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واIــــتــــعـــلق

rادة 35 منهIالسيما ا rباخلدمة الوطنية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يُــــعــــفـى من أداء الــــتـــــزامــــات اخلــــدمــــة
الـوطــنـيـة اIــواطـنـون الــذين بـلــغـوا سنّ ثالثـX (30) سـنـة
فـــأكـــثــــر عـــنــــد تـــاريخ 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة r2014 ولـم يـــتم

جتنيدهم بعد.
2 :  : يُـــعـــفـى كـــذلك مـن أداء الـــتـــزامـــات اخلـــدمـــة اIــادة اIــادة 
الـوطــنـيـة اIــواطـنـون الــذين بـلــغـوا سنّ ثالثـX (30) سـنـة
فــأكــثــر عـــنــد تــاريخ 31 ديــســمـــبــر ســنــة 2014 واIــعـــلــنــون

عصاة.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436

اIوافق 23  ديسمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم 14 -  - 371  مــــــؤر  مــــــؤرّخ فـي خ فـي أول ربــــــيعأول ربــــــيع
r2014 ــــوافق 23   ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةIــــوافق  اIاألول عــام األول عــام 1436 ا
يــيــتـــضـــمن حتـــويل اعــــتـــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــرتـــضـــمن حتـــويل اعــــتـــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادّتان77-8 و125
r( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ــــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقم 14 - 34
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـلـوزيــر األول من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـــر �ــوجــب قـانـــون

r2014 اليــة لسنةIا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغـــى مـن مــيـــزانـيـــة ســنــة 2014
اعـتمـــاد قـــدره أربعـــون مليــون دينــار (40.000.000 دج)
 مــقـــيّـــد في مــيـزانـيـة الـتــكـالـيف اIـشــتـركـة وفي الـبـاب

رقم  37-91  "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".



أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 873
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانــيـة ســـنـة 2014  اعــتــمـاد
قــــدره أربـعــــون مـلــيــون ديــنـار (40.000.000 دج)  يـــقـــيّـد
فــي ميزانيـة تسيــير مصالح الوزير األول وفــي الباب

رقم 37-10 "النفقات اIتعلقة باالتصال اIؤسساتي".
اIـاداIـادّة ة 3 : : ينشر هـذا اIرسـوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436

اIوافق 23  ديسمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-349 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة r2014 يــحـدد شـروطr يــحـدد شـروط

مــطـــابــقـــة اIــنــشـــآت واIــعــدات الـــتــابـــعــة لــنـــشــاطــاتمــطـــابــقـــة اIــنــشـــآت واIــعــدات الـــتــابـــعــة لــنـــشــاطــات
احملروقات.احملروقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الطاقة -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-09 اIــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اIــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

rتعلق بالتحكم في الطاقةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

rعدلIا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون 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�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتـعـلق بـاحملروقـاتr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIادة 109

rمنه
-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 109 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبـريل سنة 2005 واIتعـلق باحملروقـاتr اIعدل
واIــتــممr يــحــدد هــذا اIــرســوم شــروط مــطــابــقــة اIــنــشــآت
واIــعــدات الــتــابــعـــة لــنــشــاطــات احملــروقــات اIــنــجــزة قــبل
تـاريخ سـريـان مـفـعـول الـقـانون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

واIذكور أعاله.
اIادة اIادة 2 : : يجب أن تكون اIـنشآت واIعدات اIنجــزة
قـبــل تاريــخ ســـريان مفـعول الـقانون رقم 05-07 اIؤرخ
فـي 19 ربـيع األول عام 1426 اIوافق 28 أبـريل سنة 2005
واIذكـور أعالهr مـحل بـرنامج مـطـابقـة اIـنشـآت واIـعدات
مـع الــنــصـــوص الــتــشـــريــعـــيــة والــتـــنــظــيـــمــيـــة الــتي حتــدد
اIـقـايـيس واIـعـايــيـر الـتـقـنـيـة لألمـن الـصـنـاعي والـوقـايـة

من اخملاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة.
اIــادة اIــادة 3 : : يـــجب عــلى مـــســتــغــلي اIـــنــشــآت واIــعــدات
الـنــاشــطـX فـي مـجــال احملــروقـات أن يــعــدوا عـلى عــاتــقـهم
بــرنــامـج اIــطــابــقـــة الــتــنــظـــيــمــيـــة عــلى أســاس تـــشــخــيص

مفصل تعده مكاتب الدراسات اIتخصصة.
يــجب أن يـــتــضـــمن الــتـــشــخـــيص دراســـات األخــطــار
الــــكــــمــــيــــة والــــنــــوعــــيــــة الــــتي تـــــســــمح بــــتــــقــــيــــيم اخملــــاطــــر

ومستويات جسامة اخلطورة.
يـــجب أن يـــعـــد تــقـــيـــيم اخملـــاطـــر عــلـى أســاس شـــبـــكــة
جــســـامـــة اخلـــطــورة الـــتي ســـتـــســـتــعـــمـل إلعــطـــاء األولـــويــة
لـلـتوصـيـات ولـتـخـطـيط أعـمال إعـادة الـتـأهـيل واIـطـابـقة.
Xوحتـــدد شـــبـــكـــة جـــســـامــة اخلـــطـــورة بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بــ
الــوزيــر اIــكــلف بــاحملــروقــات ووزيــر الــداخــلــيــة والــوزيـر

اIكلف بالبيئة.
اIـادة اIـادة  4 :  : يــجب عــلـى مــسـتــغــلـي اIــنــشــآت واIــعـدات
الـنــاشـطـX فـي مـجــال احملـروقــات أن يـرسـلــوا إلى ســلـطـة
ضـــبط احملـــروقــاتr تـــقـــريـــر تــشـــخـــيص اIـــطـــابــقـــة مـــرفـــقــا
�ــخــطط تــنــفـيــذ بــرنــامج اIــطـابــقــةr في أجل أقــصــاه اثــنـا
عـشر (12) شهـرا ابـتداء من تـاريخ نـشر هـذا اIـرسوم في

اجلريدة الرسمية.
 اIــادة اIــادة 5 : : �ــكن أن تــطــلـب ســلــطــة ضــبط احملــروقــات
الـتـصـديق من خبـرة أخـرى من حـيث فعـالـيـة طرق تـقـييم

اخملاطر اIستعملة ونتائج التشخيص اIقدم.
اIــادة اIــادة 6 : : يـــجب عــلى مـــســتــغــلي اIـــنــشــآت واIــعــدات
الناشـطX في مـجال احملـروقات أن يقـدموا لـسلـطة ضبط
احملــروقــات الــدراســات الــتــقــنــيــة لــلــمــعــدات ومــخــطــطــات

تصميم اIنشآت وحتيينها.
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اIــــــادة اIــــــادة 7 :  : يـــــــجـب أن يــــــأخـــــــذ بـــــــرنــــــامـج اIـــــــطــــــابـــــــقــــــة
الـتـنــظـيــمـيـة بــعـX االعـتــبـار نــتـائج الـتــشـخــيص اIـذكـور

أعاله ودراسات األخطار ودراسات التأثير في البيئة.

يـجب أن يـتكـفل بـرنامج اIـطابـقـة التـنظـيـميـةr على
اخلصوصr  باجلوانب اIتعلقة بـما يأتي :

rعداتIنشآت واIسالمة ا -
rالعمليات -

rالوقاية من اخملاطر الكبرى -
rاحملافظة على صحة العمال وأمنهم -

- الـوقــايـة من اخملـاطــر اIـرتـبـطــة بـالـعــنـاصـر واIـواد
rستحضرات اخلطرةIالكيميائية و/ أو ا

rستدامةIحماية البيئة في إطار التنمية ا -
- الفعالية الطاقوية للمنشآت واIعدات.

اIــادة اIــادة 8 : : تـــقــوم ســـلـــطـــة ضـــبط احملـــروقـــات بـــتـــقــيـــيم
مطابقة اIنـشآت واIعدات على أساس تـقرير التشخيص

وبرنامج اIطابقة مع جدول زمني وآجال لإلجناز.

ال �ـكن أن تـتـعـدى آجـال اإلجنـاز هـذه مـدة خمس (5)
سـنــوات إال �ـوجب رخـصــة اسـتــثـنـائــيـة �ــنـحـهــا الـوزيـر

اIكلف باحملروقات.

اIـاداIـادّة ة 9 :  :  يـجب عـلى اIـســتـغل أن يـشـرع فـي تـنـفـيـذ
بــرنـامج اIــطـابــقـة Iــنـشــأته ومــعـداته فــوراr بـعــد اIـوافــقـة

على اآلجال طبقا للمادة 8  أعاله.

اIـاداIـادّة ة 10 :  :  في حـالـة الــقـيـام أثــنـاء اIـراقـبــة بـإثـبـات
وضعية تقضي سـلطة ضبط احملروقات بـأنها تشكل خطرا
جـد عال أو في حـالـة ما إذا  أظـهـر التـشـخيص وأكـد وجود
مــخـــاطــر غـــيــر مــقـــبــولــةr تـــقــوم ســلـــطــة ضـــبط احملــروقــات
بـــإعـــذار اIـــســـتـــغل لـــلــشـــروع فـــورا في اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر
rـنـشـآتIـا فـي ذلك تـخـفـيض مـعــالم اسـتـغالل ا� rاألمـنـيـة

وذلك من أجل حماية العمال واIنشآت والبيئة.

11 :  :  تــتـــوج مــراقــبــة اIــطــابــقــة والــتــحــقق من اIـاداIـادّة ة 
نهايـة أشغال بـرنامج مطـابقة اIـنشآت واIـعداتr بتـبليغ
رأي اIــــطــــابــــقــــة من قــــبل ســـــلــــطــــة ضــــبط احملــــروقــــات إلى

اIستغل.

اIـــــاداIـــــادّة ة 12 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-350 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIــــــوافـق اIــــــوافـق 8 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة r2014 يــــــحــــــددr يــــــحــــــدد

الـكـيـفـيـات اIتـعـلـقـة بـتـمـويل مـصاريـف البـحث منالـكـيـفـيـات اIتـعـلـقـة بـتـمـويل مـصاريـف البـحث من
طـــرف األشـــخـــاص غـــيـــر اIــــقـــيـــمـــX في إطـــار عـــقـــودطـــرف األشـــخـــاص غـــيـــر اIــــقـــيـــمـــX في إطـــار عـــقـــود

البحث عن احملروقات واستغاللها.البحث عن احملروقات واستغاللها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتـعـلق بـاحملروقـاتr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIادة 113

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

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

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

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

 rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي   :يرسم ما يأتي   :
اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 113 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبـريل سنة 2005 واIتعـلق باحملروقـاتr اIعدل
واIـــتــــممr يـــهــــدف هـــذا اIـــرســــوم إلى حتـــديــــد الـــكـــيــــفـــيـــات
اIـتــعـلـقـة بــتـمـويل مـصــاريف الـبـحث مـن قـبل األشـخـاص
غـــيـــر اIــقـــيـــمـــX في إطـــار عـــقـــود الــبـــحـث عن احملـــروقــات

واستغاللها.
اIــاداIــادّة ة 2 : : طـــبــقــــا ألحــكـــام اIــادة 55 من الـــقـــانــون رقم
05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

أبــريل ســنــة 2005 واIــذكـــور أعالهr يــجـب أن تــمــول خالل
مــرحـلــة الــبــحثr الــسـلع واخلــدمــات اIــقـتــنــاة في اجلــزائـر
والـسـلع اIـسـتـوردة وكـذا الــضـرائب والـرسـوم اIـسـتـحـقـة
من طـرف شخص غـيـر مـقـيم يشـارك في عـقـد الـبحث عن
احملـــروقـــات واســـتـــغاللـــهـــا اIـــبـــرم مع الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة



أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1073
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

لــتـــثــمــX مـــوارد احملــروقــات "ألـــنــفط"r بــواســـطــة الــعـــمــلــة
الــصـعـبــة الـقـابــلـة لـلـتــحـويل والــتي ¦ إثـبـات اســتـيـرادهـا

قانونا.

اIـاداIـادّة ة 3 : : �ـكن أن تـمـول اخلــدمـات اIـسـتـوردةr خالل
مـرحـلــة الـبـحثr من قـبل شـخـص غـيـر مـقـيمr يـشـارك في
عقـد البحث عن احملـروقات واسـتغاللهـا اIبرم مع الـوكالة
الـوطنية لـتثمـX موارد احملروقات "ألـنفط"r من قبل هذا

الشخصr مباشرة من اخلارجr شريطة أن :

- تـتعلق هذه اخلدمـات اIستوردة خـصيصاr بـتنفيذ
بــــرنــــامج أشــــغــــال الـــبــــحـث. وتـــتـم اIــــوافـــقــــة عــــلى بــــرامج
األشـغــال الـســنـويــة وكـذا اIــيـزانـيــة اخلـاصــة بـهــاr من قـبل
r"مــوارد احملــروقــات "ألــنــفط Xالــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــ

rطبقا لألحكام التعاقدية

- تـبـرم العـقود اIـتعـلـقة بـاخلدمـات اIـستـوردة طبـقا
لإلجراء احملدد في عقد البحث عن احملروقات واستغاللها.

يـقـــصـد بــاخلــدمــات اIـــسـتـــوردة اخلــدمــات اIــنـجـزة
rفي اخلارج لفائـدة هذا الشخص الذي �ارس في اجلزائر
في إطـار خـاص بـتـنـفـيـذ بـرنـامج أشـغـال الـبـحث مـوضـوع

عقد البحث عن احملروقات واستغاللها.

يــــجب عــــلـى الـــشــــخص غــــيــــر اIــــقـــيـم الــــذي له صــــفـــة
مـتعـاملr أن يـرسل إلى الـوكـالـة الوطـنـيـة لتـثـمـX موارد
احملـروقـات "ألـنـفط" كـشـفـا كل ثالثـة (3) أشـهـر يـبـX بـدقة
جـمـيع اIـبـالغ اIـدفـوعـة من طـرف هـذا الـشـخص في إطـار
rمن اخلـارج مرفـقـا بـكل الـوثائـق الثـبـوتـية rتـنـفـيذ الـعـقـد
وال سيما نسخ من الـعقود والفواتير واإلشعارات بالدفع

وشهادات اخلدمة اIنجزة.

يـــجـب أن تـــكـــون اIــــصـــاريف اIــــلـــتـــزم بــــهـــا في هـــذا
اإلطـارr من طرف الـشـخص غيـر اIقـيمr مـوافقـا ومصـادقا
عليها من قبل الـوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات
"ألــنــفـط" واIــؤســســة الــوطــنــيــة ســونــاطــراكr شــركــة ذات

أسهم.

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
"ألـــنـــفط" بـــإرســـال كـــشف عن هـــذه اIـــدفـــوعـــات إلى بـــنك

اجلزائرr حلاجات ميزان اIدفوعات.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــمـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 14-351 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIــــوافـق  اIــــوافـق 8 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمـنr يــــتــــضـــمـن

التصريـح باIنـفـعـة العموميــة للعملـيــة اIتعلـقـــةالتصريـح باIنـفـعـة العموميــة للعملـيــة اIتعلـقـــة
بـإجنـــاز الــطـريـق االجـتــنــابي Iـديــنــة سـيــدي عــيـسىبـإجنـــاز الــطـريـق االجـتــنــابي Iـديــنــة سـيــدي عــيـسى

بطول بطول 12 كلم. كلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

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

rتممIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممIعدل واIا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اIــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممIعدل واIا rوأمنها
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

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

rتممIا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اIاIــــادة األولى :ادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
القانون رقم91-11  اIؤرخ في 12 شوال عام 1411 اIوافق
27 أبريل سنة r1991 اIتممr واIذكور أعالهr وطبقا ألحكام

اIـــــــادة 10 مــــن اIــــرســــــــوم الــــتـــــنــــفـــــيـــــــذي رقـــم 186-93
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اIــــؤرخ في 7 صـــفـــر عـــام 1414 اIــــوافق 27  يـــولـــيــــو ســـنـــة
r1993 اIـــتـــممr واIـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا اIــرســـوم إلى

الـتـصـريح بـاIـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اIـتـعـلـقـة بـإجناز
rـديـنـة ســيـدي عـيـسى بـطـول 12 كـلمI الـطـريق االجـتــنـابي
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اIصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اIــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اIـادة اIـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كرحـاب إلجنـاز الـطـريق االجـتـنـابي Iـديـنـة سـيـدي عيـسى

بطول 12 كلمr  وال سيما : 

rوسط الطريق -

rنحدراتIا -

rالشريط األرضي الوسطي -

r(ذات االجتاهات الدورانية) مفترقات الطرق -

- ملحقات أخرى للطريق.

3 : :   تــــقـــع األراضــي اIـــــذكـــــــورة فـــي اIــــادة 2 اIــــادة اIــــادة 
أعــاله الــتي تــمـثــل مـســاحـــة  قــــدرهـــا ثالثــــة وعــشـــرون
rـســيـلـة والــبـويـرةIفــي إقــلـيـمي واليــتي ا r(23) هـكــتــــارا
منـها أربـعة (4) هكـتارات في واليـة اIسـيلة وتـسعـة عشر
(19) هـكـتـارا في واليـة الـبـويـرةr  طـبـقـا لـلـمـخـطط اIـلـحق

بأصل هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 4 : :   قـوام األشــغـال اIـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
rـديـنـة ســيـدي عـيـسى بـطـول 12 كـلمI الـطـريق االجـتــنـابي

كما يأتي :

rاخلط الرئيسي : 12 كيلومترا -

- اIـقــطع اجلــانـبي : X 2 2 مــسـلــكـX قــابـلــة لـلــتـوسع
إلى X 2 3 مـسالكr بعـرض إجمالي قـدره سبعـة وعشرون

r(27) مترا

- عـــــــدد مـــــــفــــــــتـــــــرقــــــــات الـــــــطــــــــرق (ذات االجتـــــــاهـــــــات
r(4) الدورانية) : أربعة

- عدد اIنشآت الفنية : اثنان (2).

اIـادة اIـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــــة واحلـقــــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـة الــضـروريـة
إلجنـاز الطريق االجتـنابي Iديـنة سيدي عـيسى بطول 12

كلم.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-352 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 8 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة r2014 يــــــحــــــددr يــــــحــــــدد

صالحـــيـــات وتـــشـــكـــيـــلـــة  وتـــنـــظـــيم وســـيـــر الـــلـــجـــنـــةصالحـــيـــات وتـــشـــكـــيـــلـــة  وتـــنـــظـــيم وســـيـــر الـــلـــجـــنـــة
الوطـنيـة  التـنفـيذيـة واللـجان الـوالئيـة للوقـاية منالوطـنيـة  التـنفـيذيـة واللـجان الـوالئيـة للوقـاية من

العنف في اIنشآت الرياضية ومكافحته.العنف في اIنشآت الرياضية ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
        rبناء على تقرير وزير الرياضة  -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا  اIــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 66- 155 اIـؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 rتممIعدل واIا rقانون العقوبات
- و �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 95 - 07 اIــــــؤرخ في 23
شعـبـان عام 1415 اIـوافق  25  يـنـايـر سـنة 1995 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق  22 يــونــيــو ســنـة 2011 واIــتــعـلق

rبالبلدية
-  و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم  12-06 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق  12 يـــنــايــر ســنــة 2012 واIــتــعــلق

      rباجلمعيات
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-07  اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14
رمـضان عام 1434 اIوافق 23 يولـيو سـنة 2013  واIـتعلق
rبتـنظـيـــم األنشـطـــة الـبدنـيــة والـرياضـيــة وتـطويـرهــا

 rادة 206 منهIال سيما ا
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- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 64 - 118 اIــؤرخ في 21
ذي القـعـدة عام 1383 اIوافق 4 أبـريل سنة 1964 واIـتعلق

rالعب الرياضيةIباحلفاظ على األمن في ا

- �ـقـتـضى اIـرسوم رقم 76-36 اIـؤرخ في 20 صـفر
عــــام 1396 اIــــوافق  20  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1976 واIــــتـــــعــــلق
بــــاحلـــمـــايـــة من أخــــطـــار احلـــريق والـــفــــزع في اIـــؤســـســـات

rاخلاصة باستقبال اجلمهور

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 83 - 373 اIــؤرخ في 15
شعـبان عام 1403 اIوافق 28  مايـو سنة 1983 الـذي يحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن  واحملافـظـة عـلى الـنـظام

        rالعام

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 155 اIــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام  1404  اIــــــوافق 23 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1984
واIــتـضــمن تــطـبــيق اIـادة 68 من قــانـون اIــرور اIـتــعـلــقـة
بــــالــــتــــظـــــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة الـــــتي جتــــري فـي الــــطــــريق

 rالعمومي

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

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 492
اIـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق  22  ديـسـمـبـر
ســــنــــة  2005 واIــــتـــــضــــمـن  تــــعـــــديل  الـــــقــــانـــــون األســــاسي

rتعددة الرياضاتIركبات اIلدواوين ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-501 اIؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد القـانـون األساسـي Iسـتـخدمـي التـحـكيم

rوجلان التحكيم

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 05 -502 اIؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اIــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الــــــذي يـــــحـــــدد الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي لـــــلـــــمـــــســــــيـــــرين

rXنتخبIا XتطوعIا Xالرياضي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 239
اIـــــــــؤرخ في 26 رجـب عــــــــام 1429 اIـــــــــوافق 29  يـــــــــولــــــــيــــــــو
ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــدد صـالحـــيـــات الـــلـــجــــنـــة الـــوطـــنـــيـــة
للـتـنسـيق ما بـX الـقطـاعات من أجل الـوقـاية من الـعنف

 rنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرهاIفي ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-184 اIؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 الـذي يحدد اإلجـراءات واIقايـيس اخلاصة بـاIصادقة

الــتــقـنــيــة واألمــنــيــة عــلى اIــنــشــآت الـقــاعــديــة الــريــاضــيـة
  rفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقهاIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-243 اIؤرخ
 في أول ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1435 اIــــوافق 27  غــــشت ســــنـــة

r2014 الذي يحدد صالحيات وزير الرياضة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  14- 330
اIــــــؤرخ في 4 صـــــفــــــر عـــــام 1436 اIــــــوافق 27  نــــــوفــــــمــــــبـــــر
ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفــــيـــات  تـــنـــظـــيم االحتـــاديـــات
الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة وســيــرهــا وكــذا قـانــونــهــا األســاسي

rالنموذجي

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى  :ة األولى  : تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 206 من
الـــقـــانــون رقم  13-05  اIــؤرخ  في 14 رمــضــان عــام 1434
اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واIـتـعـلق بـتنـظـيم األنـشـطة
البـدنيـة والـرياضـية وتـطويـرهـاr يهـدف هذا اIـرسوم إلى
حتـديـد صالحـيـات  الـلـجنـة الـوطـنـيـة الـتنـفـيـذيـة والـلـجان
الــوالئـــيــة لــلــوقـــايــة من الــعــنـف في اIــنــشـــآت الــريــاضــيــة
ومكـافحـته وتـشكـيـلتـهـا وتنـظيـمـها وسـيـرها الـتي  تدعى
عـلى الــتـوالي فــي  صـلــب  الـنـص  " الــلـجـنـــة الـوطـنـيـة"

و" اللجنة الوالئية ".

الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف فياللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في

اIنشآت الرياضية ومكافحتهاIنشآت الرياضية ومكافحته

اIــاداIــادّة ة 2  :   : تــوضـع  الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة لــدى الـــوزيــر
اIكلف بالرياضة. 

ويحدد مقرها باجلزائر.

اIاداIادّة ة 3  :   : دون اإلخالل بـالصالحـيات اخملولـة للـهياكل
واIــصــالـح اخملــتــصـــــةr تــكــلــف الـــلــجــنـــــة الــوطــنـــــيــة عــلى

اخلصــوصr �ا يأتي  :

- دراســـة كل الـــتــدابـــيـــر الــرامـــيـــة إلى الـــوقـــايــة من
الـعــنف في اIــنـشــآت الــريـاضــيـة ومــكــافـحــته واقــتـراحــهـا
Xوالـــســـهـــر عــــلى تـــنـــفــــيـــذهـــا والـــعــــمل عـــلـى الـــتـــشـــاور بـــ

rالقطاعات في هذا اجملال
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- اقــــــتــــــراح الــــــعــــــنــــــاصــــــر اIــــــســــــاهــــــمــــــة فـي حتــــــديـــــد
اســتـراتــيـجـيــة وطـنـيــة لـلـوقــايـة من الــعـنف في اIــنـشـآت

rالرياضية ومكافحته

- مــتــابـعــة االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلـوقــايــة من
الـــعــــنف وتـــقــــيـــيـم تـــنـــفــــيـــذهـــا فـي اIـــنــــشـــآت الـــريــــاضـــيـــة
ومـكافـحـته وتـطـبيـقـهـا من قـبل اللـجـان الـوالئـية لـلـوقـاية

rنشآت الرياضية ومكافحتهIمن العنف في ا

- اIسـاهـمة في حتـقـيق األهداف اIـرتـبطـة بـالوقـاية
من  الـعـنـف في اIـنـشـآت الـريــاضـيـة ومـكـافــحـته كـمـا هـو
مبX في اIادة 197 من القانون رقم 13-05 اIؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واIـذكور

rأعاله

- مــتــابــعـــة بــرامج األنــشــطــة اIـــقــدمــة من  طــرف كل
الـقـطـاعـات وأنـشـطـة الـلـجـان الـوالئـيـة في مـجـال الـوقـايـة

rنشآت الرياضية ومكافحتهIمن العنف في ا

- اIـــســـاهـــمـــة بـــاالتـــصـــال مـع الـــقـــطـــاعـــات واألجـــهــزة
اIعنـية في حتـديد الـتدابيـر واألنشـطة والـشــروط التــي
تــســـاهــم في الـــســيـــر احلــسن لـــلــتـــظــاهـــرات واIــنـــافــســات

rالرياضية

- تــــنـــــســـــيق كـلّ أعــــمـــــال الـــــوقــــايـــــة من الـــــعـــــنف في
اIنـشـآت الـرياضـيـة ومـكافـحـتهr بـاالتـصال مع الـقـطـاعات

 rعنية واللجان الوالئيةIا

- مــتـابــعـة تـنــصـيـب هـذه الـلــجـان عــلى  مـســتـوى كل
rوالية

- اقــتــراح اIــوافــقــة عــلى مــشــروع الــنــظــام الـداخــلي
الـــنـــمـــوذجي لـــلـــجــان الـــوالئـــيـــة لـــلــوقـــايـــة من الـــعـــنف في
اIــنــشـــآت الــريــاضـــيــة ومــكـــافــحــتهr عـــلى الــوزيـــر اIــكــلف

rبالرياضة

- الــقــيـــام بــزيــارات تــقــيــيـم كلّ اإلجــراءات اIــتــخــذة
لـتــنـظـيم الـتــظـاهـرات واIـنــافـسـات الـريــاضـيـة وتـأمــيـنـهـا

rوسيرها

- اقـتـراح كـل الـتـدابـيـر الـتي من شــأنـهـا تـنـظـيم كل
التظـاهرات واIنـافسات الـرياضـية التي بـإمكانـها  إثارة
أعـــمــــال الــــعـــنـف في اIــــنــــشـــآت الــــريــــاضـــيــــة وتــــأطـــيــــرهـــا
وتأمينها أو عـند االقتضاءr توقيـفهاr على الوزير اIكلف

rبالرياضة

- إعـــداد نــشـــرة اإلعالم لـــلــجـــنــة الـــوطــنـــيــة و ضـــمــان
rتوزيعها الواسع

- إعداد التقرير السنوي ألنشطتها.

اIـاداIـادّة ة 4  :   :  تـتـشـكل  الـلـجـنـة الـوطـنـيـة الـتي يـرأسـهـا
الوزير اIكلف بالرياضة أو ©ثله من :

- ©ــثل وزيــر الــدولــةr وزيــر الـداخــلــيــة واجلــمــاعـات
rاحمللية

rحافظ األختام rثل وزير العدل© -

rثل وزير التربية  الوطنية© -

rثل وزير االتصال© -

rثل وزير الشباب© -

rثل قيادة الدرك الوطني© -

rديرية العامة لألمن الوطنيIثل ا© -

rدنيةIديرية العامة للحماية اIثل  ا© -

- ©ـثل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلـمـصــادقـة عـلى اIـنـشـآت
rالرياضية

            rبيةIثل اللجنة الوطنية األو© -

- أربعة (4) رؤساء جلان والئـية للوقـاية من العنف
في اIنشآت الرياضـية ومكافحته يعـينهم الوزير اIكلف

rبالرياضة

rXوطنيت Xرياضيت Xرئيسي  (2) احتاديت -

rرئيس  (1) ناد رياضي هاو -

rرئيس  (1) ناد رياضي محترف -

- ©ـــثـــلــX (2) عن مــــســــتــــخــــدمـي الــــتــــحــــكــــيم وجلــــان
rالتحكيم

- خـبيرين (2) معـيـنX لـهمـا كفـاءة في اجملاالت ذات
rالصلة �هام اللجنة

rرئيةI(2)  عن الصحافة ا Xمسؤول -

rكتوبةI(2)  عن الصحافة ا Xمسؤول -

rذاعةI(2)  عن الصحافة ا Xمسؤول -

- ثـالثـــة (3)  ©ــــثـــلــــX عن  جــــمــــعـــيــــات نــــاشـــطــــة في
اجملاالت ذات الصلة �هام  اللجنة الوطنية.

�ـكن الـلـجنـة الـوطنـيـة أن تـستـعـX بـكل شخص من
شأنه مساعدتها في أشغالها. 

5  :   :  يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون Iــــــــمـــــــثـــــــلـي الـــــــوزراء اIــــــاداIــــــادّة ة 
اIـذكورين في اIادة 4 أعالهr رتبـة نائب مدير في اإلدارة

اIركزية على األقل .
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اIـاداIـادّة ة 6  :   : يـعـX أعـضـاء اللـجـنـة الـوطـنـيـة بـقرار من
الــــوزيــــر اIــــكـــــلف بــــالــــريــــاضــــةr  بــــنــــاء عـــــلى اقــــتــــراح من
السلطات واIـنظمات التابعX لهاI rدة ثالث (3) سنوات

 قابلة للتجديد. 

وفي حــــالـــة انــــقــــطــــاع عـــهــــدة أحــــد أعــــضـــاء الــــلــــجــــنـــة
الــــوطـــــنــــيــــةr يــــتـم اســــتــــخـالفه حـــــسب األشــــكــــال نـــــفــــســــهــــا

ويستخلفه العضو اجلديد اIعX إلى غاية نهاية العهدة.

اIـاداIـادّة ة 7  :   : جتـتـمع  الـلـجـنـة الـوطـنـيـة في دورة عـادية
مـــرة واحــدة (1) كل شـــهــرين (2) بـــنــاء عـــلى اســتـــدعــاء من

رئيسها.

و�ـــكن أن جتــتـــمع في دورة غـــيـــر عــاديـــة بــنـــاء عــلى
استدعاء من رئيسها.

اIاداIادّة ة 8  :   : تضم اللجنة  الوطنية األجهزة اآلتية :

rاجلمعية العامة -

rمكتب تنفيذي -

- أمانة دائمة.

rزيــادة عـلى ذلك rـادّة ة 9  :   : �ـكن الــلـجــنـة الــوطـنــيـةIـاداIا
إحـداث جلـان فرعـيـة وجلان خـاصـة وخاليـا متـابـعة وتـقـييم

يحدد تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للجنة. 

اIـاداIـادّة ة 10  :   :  تـعـد الـلـجـنـة الـوطـنـيـة نـظـامـهـا الداخـلي
وتصادق عليه خالل اجتماعها األول.

يــوضح الــنـظــام الــداخـلـيr عـلى اخلــصــوصr كـيــفــيـات
تنظيم  اللجنة الوطنية وسيرها.

اIــاداIــادّة ة 11  :   :  تـــزود الــلــجــنــة الــوطــنـــيــة قــصــد تــنــفــيــذ
صالحياتها ومتـابعتها على اIسـتوى احملليr بلجان والئية

للوقاية من العنف في اIنشآت الرياضية ومكافحته.

الفصل الثانيالفصل الثاني

اللجان الوالئية للوقاية من العنف في  اIنشآتاللجان الوالئية للوقاية من العنف في  اIنشآت
الرياضية ومكافحته  الرياضية ومكافحته  

اIــاداIــادّة ة 12  :   : تـــوضع الـــلـــجــنـــة الــوالئـــيـــة لــلـــوقـــايــة من
العنف في اIنشآت الرياضية ومكافحته لدى الوالي.  

اIــــــاداIــــــادّة ة 13  :   : دون اإلخالل بـــــــصـالحــــــيـــــــات الـــــــهــــــيـــــــاكل
واIـصالح اخملتصـةr تكلف اللـجنة الوالئـية على اخلصوص
بـــدراســـة كل الـــتـــدابــيـــر الـــتي تـــســاعـــد عـــلى الـــوقـــايــة من
الـعنف فـي اIنـشـآت الريـاضـيـة ومكـافـحتـه على اIـسـتوى

احملــلي واقــتـراحــهــا والــسـهــر عــلى تــنــفـيــذهــا والــعـمـل عـلى
الـــــتــــــشـــــاور بـــــX الـــــقـــــطـــــاعـــــات فـي هـــــذا اجملـــــال في إطـــــار
االستراتـيجيـة الوطنـية لـلوقايـة من العنف في اIـنشآت

الرياضية ومكافحته.   

وبهذه الصفةr تتولى اIهام اآلتية :  
- تــنــفـيــذ األنـشــطـة الــنـاجــمـة عـن بـرنــامج نـشــاطـات

rاللجنة الوطنية
- دراسـة التدابـير اخلاصـة بالوقايـة من  العنف في
اIـنـشـآت الــريـاضـيـة ومـكـافــحـته  وحتـلـيـلــهـا والـسـهـر عـلى

rمتابعتها
- اIــســـاهـــمــةr بـــاالتـــصــال مـع الــقـــطـــاعــات واألجـــهــزة
اIـعـنـيةr فــي حتـديـد الـتدابـيـر واألعمـال والـشــروط التي
تـــســاهـم  في الـــســيـــر احلــسن لـــلــتــظـــاهــرات واIــنـــافــســات

rالرياضية
- الــقــيـام بــتــقــيـيم الــلــقــاءات الـريــاضــيـة بــعــد إجـراء

rنافسات وإعالم اللجنة الوطنية بذلكIا
- إعــداد اإلحـصـائــيـات اIــرتـبـطــة �ـيــدان نـشـاطــاتـهـا

rوالسهر على حتيينها
- إرسـال تقرير عن نـشاطاتهـا إلى اللجنـة الوطنية

rكل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك
- اقـتراح  كل التـدابير الـتي من شأنهـا  تنظيم  كل
 التظاهرات واIنـافسات الرياضية الـتي بإمكانها  إثارة
 أعـمال عنف في اIنشـآت الرياضيـة وتأطيرها وتـأمينها

أو عند االقتضاءr توقيفهاr على الوالي. 

اIـاداIـادّة ة 14  :  : تـتــشـكل الــلـجـنــة الـوالئـيــة الـتي يــرأسـهـا
الــوالي أو ©ـــثــله مـن  مــســـؤولي اIــديـــريــات الـــوالئــيــة أو

©ثليهم ومن اIسؤولX اآلتي ذكرهم :
- مــديـــر الــتـــنــظــيـم والــشــؤون الـــعــامــة واIـــنــازعــات

rللوالية

rمدير الشباب والرياضة  للوالية -

rمدير اإلدارة احمللية للوالية -

rمدير التربية للوالية -

rدنية للواليةIثل مديرية احلماية ا© -

rثل الدرك  الوطني على مستوى الوالية© -

rثل األمن الوطني على مستوى الوالية© -

- ©ــثل الـلـجــنـة الـوالئـيــة لـلـمــصـادقـة عـلـى اIـنـشـآت
  rالرياضية
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rتعدد الرياضات للواليةIركب اIمدير ديوان ا -

- مـديـر اإلذاعـة احملــلـيـة الـتـابع لـلــمـؤسـسـة الـوطـنـيـة
rلإلذاعة السمعية

rــقــر الــواليــةI ــثل عـن اجملــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي© -
rيعينه رئيس اجمللس الشعبي  البلدي

rثل (1) عن الرابطات الرياضية© -

rرئيس (1) ناد رياضي هاو -

rرئيس (1) ناد رياضي محترف -

- ©ـــــثل (1) عـن مـــــســــــتـــــخـــــدمـي الـــــتــــــحـــــكــــــيم وجلـــــان
التحكيم.

�ـكن الـلـجـنة  الـوالئـيـة أن  تسـتـعـX بـكل شخص أو
هيكل  أو جهاز من شأنه مساعدتها  في أشغالها.

15  :   : تـــــتــــولـى مـــــصــــالـح مـــــديــــريـــــة الـــــشـــــبــــاب اIــــاداIــــادّة ة 
والرياضة للوالية اIعنية أمانة اللجنة الوالئية.

اIـاداIـادّة ة 16  :  : يعـX أعـضـاء اللـجـنة الـوالئـية و©ـثـلوهم
بــــقـــرار مـن الـــواليr بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح مـن الـــســــلـــطـــات
واIــنـظـمــات الـتـابــعـون لــهـاI rـدة ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة

للتجديد.
وفي حــالـة انــقـطــاع عـهــدة أحـد أعــضــاء الـلــجـنــةr يـتم
اسـتخالفه حسب  األشكـال نفسهـاr ويخلفه الـعضو اجلديد

اIعX إلى غاية نهاية العهدة.
اIـاداIـادّة ة 17  :  : جتـتـمع الـلــجـنـة الـوالئــيـة مـرة واحـدة (1)
فـي الــــشــــهــــر في دورة عـــــاديــــة بــــنــــاء عــــلـى اســــتــــدعــــاء من

رئيسها.
و�ـــكن أن جتــتـــمع في دورة غـــيـــر عــاديـــة بــنـــاء عــلى

استدعاء من رئيسها.
اIـاداIـادّة ة 18  :  : تــعـد الــلـجــنـة الــوالئـيـة نــظـامــهـا الــداخـلي
وتصادق عليه طـبقا لنظام داخـلي ¬وذجي يحدده الوزير
اIكلف بالرياضةr بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
ويحدد هذا النـظام الداخليr علـى اخلصوصr تنظيم

اللجنة الوالئية وسيرها.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اIــاداIــادّة ة 19  :   : تـــزود  الــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة الـــتـــنــفـــيـــذيــة
والـــلـــجـــان الـــوالئــيـــة لـــلـــوقـــايـــة من الـــعــنـف في اIـــنـــشــآت
الـــريــاضـــيـــة ومــكـــافــحـــته بـــالــوســـائل الـــبــشـــريـــة واIــالـــيــة

واIادية. 

اIــــاداIــــادّة ة 20  :  : تــــســــجــل الــــنــــفــــقــــــات الـالزمـــــة لــــســــيــــر
اللجنــة والـلجــان الوالئيــة على التــواليr فــي ميزانية

وزارة الرياضة وفـي ميزانية الوالية.
اIـاداIـادّة ة 21  :  : تــلـغـى أحـكــــام اIــرســــوم الـتــنــفــيـذي رقم
08-239 اIـؤرخ في 26 رجب عـام 1429 اIـوافق 29 يــولــيـو

ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــدد صـالحـــيـــات الـــلـــجــــنـــة الـــوطـــنـــيـــة
للـتـنسـيق ما بـX الـقطـاعات من أجل الـوقـاية من الـعنف

في اIنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها. 
22 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8

ديسمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـــفــــر مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 14- - 359 مـــــؤرخ فــي  مـــــؤرخ فــي 21 صـــفــــر 
يـعـــدل  rيـعـــدل r2014 ـوافــق 14 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنةIـوافــق  اIعـــام عـــام 1436 ا
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2014 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

   rتممIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1673
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  تـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2014
رخـصة برنامج قدرهـا تسعمـائة وستة وتسـعـون مليــون
ديـنـــار (996.000.000 دج) مـقـيّـــــدة فــــي الـنــفـــقـــات ذات
الــطـابع الــنـهـــائي (اIـنــصـــوص عــلـيـهـــا فــي الـقــانـون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتــضـمن قــانـون اIــالـيــة لـســنـة 2014) طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  تخــصـــص Iـيــزانـيــة سـنــة 2014 رخـصة
بـرنامج قـــدرهـا تسـعـمائـة وسـتة وتـسـعون مـلـيون ديـنار
(996.000.000 دج) تـــقــــيّـــــــد في الــــنــــفــــــقـــــات ذات الـــطــــابع
الــنــهــائي ( اIــنــصـــوص عــلــيـهـــا فــي الــقــانـون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIتضمن قـانون اIاليـة لسنة 2014) طبـقا للجدول

"ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 14
ديسمبر سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-360 مــؤر مــؤرّخ في خ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIــوافـــق  اIــوافـــق 15 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2014 يــتــضـــمـنr يــتــضـــمـن

نـقل اعــتـمـــاد في مـيـزانيـة تـسـيـير وزارة الـتـعـليـمنـقل اعــتـمـــاد في مـيـزانيـة تـسـيـير وزارة الـتـعـليـم
العالـي والبحـث العلـمــي.العالـي والبحـث العلـمــي.

ــــــــــــــــــــ  
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-50 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

r2014 الية لسنةIقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعـــتــــمــــــاد قـــــدره مـــائــتـــان وخــمــســـة وعــشـــرون مــلـــيــونــا
وتــــــســــــعـــــمــــــائــــــــة وخــــــمـــــســــــــة وســــــبــــــعـــــــون ألـــف ديــــــنـــــار
(225.975.000 دج) مــقـــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر  وزارة
الـتعـلـيم العـالي والـبحث الـعلـمي وفـي الـباب رقم 02-36

"إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية".
اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــتــــمــــــاد قــــدره مـــائـــتــــان وخـــمـــســـة وعـــشــــرون مـــلـــيـــونـــا
وتــــــســــــعــــــمــــــائــــــة وخــــــمــــــســــــــة وســــــبــــــعـــــــــون ألــف ديــــــنــــــار
(225.975.000 دج)  يــــقــــيّـــــد فــــي مـــيــزانــيـــــة  تــســيــيــــر
وزارة الـتعـلـيـم الـعـالـي والبـحـث الـعـلــمـي وفـي األبواب

اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيـــر اIــالــيـــة ووزيــــر الـتــعــلـيم
الــعـالي والــبـحث الــعـلــميr كلّ فــيـــمــا يـخـــصّــهr بـتــنـفــيــذ
هـــــذا اIـــرســـــوم الــذي يـــنـــــشـــر فــي اجلـــريــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15

ديسمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

 - احــتـيــاطي لــنــفــقــات غــيـر
متوقعة

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

اIلحقاIلحق

996 000

996 000

رخصة البرنامج اIلغاةرخصة البرنامج اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

- اIـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــــقـــــــاعـــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوع : ...............الـمـجــمـــــوع : ...............
996 000

996 000

رخصة البرنامج اخملصصةرخصة البرنامج اخملصصة
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 -  34

04 -  34

90 -  34

97 -  34

01 -  37

04 -  34

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................

اإلدارة اIــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة...............................................

مجموع القسم الرابع
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات......................................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياIديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اIــديــريــة الــعـــامـــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطـــويــر الــتــكــنـــولــوجي -
التكاليف اIلحقة..................................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

3.500.000

23.000.000

2.000.000

189.275.000

217.775.000

3.000.000

3.000.000

220.775.000

220.775.000

220.775.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

225.975.000
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-361 مــؤر مــؤرّخ في خ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافـق  اIـوافـق 15 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2014 يـتـمم قـائـمـةr يـتـمم قـائـمـة

اIــــراكـــــز االســــتـــشــــفــــائــــيـــــة اجلــــامــــعــــيــــة اIــــلـــــحـــــقـــــةاIــــراكـــــز االســــتـــشــــفــــائــــيـــــة اجلــــامــــعــــيــــة اIــــلـــــحـــــقـــــة
بــــاIـــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم بــــاIـــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97-467 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 2
شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق  اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنـــة  ديـــســمـــبــر ســـنـــة 1997
الـــذي يـحـــدد قـواعـــد إنـشـــاء اIـراكـــز االسـتــشـفــائـيـةالـــذي يـحـــدد قـواعـــد إنـشـــاء اIـراكـــز االسـتــشـفــائـيـة

اجلامعية وتنظيمهـا وسيرهـا.اجلامعية وتنظيمهـا وسيرهـا.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اIـشــتـرك بــX وزيـر الــصـحـة
والـسـكـان وإصـالح اIـسـتـشــفـيـات ووزيــر الـتـعـلــيم الـعـالي

rوالبحث العلمي

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اIؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اIـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

rتممIا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-467 اIؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدد قـواعد إنـشـاء اIراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

rتممIا rوتنظيمها وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى :  تتـمـم قـائـمـــة اIراكـز االسـتـشفـائـيـة
اجلــامــعـيــة اIـلــحــقــــة بـاIــرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقم 467-97
اIـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اIـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة

1997 واIذكور أعالهr كما يأتي :

التركيبة البنيويةالتركيبة البنيوية

...(بدون تغيير)..

مستشفى الدويرة

...(بدون تغيير)..

مستشفى الدويرة

اIقراIقر التسميةالتسمية

.......................... 

 اIركز االستشفائي
اجلامعي للدويرة

rـرسومIـادّة ة 2 : : تـلـغــى كـل األحـكـــام اخملـالـفـة لـهـذا اIـاداIا
ال سيما أحـكام اIرسوم التنفيذي رقم 97-465 اIؤرخ في
2 شـعــبــان عـام 1418 اIـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة 1997 الـذي
يحـدد قواعـد إنشـاء اIؤسـسات االسـتشـفائـية اIـتخـصصة

وتنظيمها وسيرها.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-362 مــؤر مــؤرّخ في خ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 15 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة r2014 يـتـمم قــائـمـةr يـتـمم قــائـمـة

اIــؤســســـات الــعــمـــومــيــة االســـتــشــفـــائــيــة اIـــلـــحـــقــــةاIــؤســســـات الــعــمـــومــيــة االســـتــشــفـــائــيــة اIـــلـــحـــقــــة
بــاIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم بــاIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 07-140 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولـى عـــام جـــمـــادى األولـى عـــام 1428 اIــوافـق  اIــوافـق 19 مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة
2007 واIــتــضـمـن إنــشـــاء  اIــؤســســـات الــعـمـــومــيــة واIــتــضـمـن إنــشـــاء  اIــؤســســـات الــعـمـــومــيــة

االسـتـشــفـائـيـــة واIـؤسـســـات الـعـمــومــيــة لــلــصــحــةاالسـتـشــفـائـيـــة واIـؤسـســـات الـعـمــومــيــة لــلــصــحــة
اجلواريـة وتنظيمهـا وسيرهـا.اجلواريـة وتنظيمهـا وسيرهـا.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
rستشفياتIا

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق 28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 أوأوّل ربيع األول ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 140-07
اIــؤرخ في 2  جـمادى األولـى عـام 1428 اIوافـق 19 مايـو
سـنــة 2007 واIــتــضـمـن إنــشـــاء اIــؤســســـات الــعـمـــومــيــة
االســـتـــشـــفـــائـــيــــة واIـــؤســـســــات الـــعـــمـــومــــيــــة لـــلــــصــــحــــة

rتممIعدل واIا rاجلواريـة وتنظيمهـا وسيرهـا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIاداIادّة األولى : ة األولى :  تتـمـم قائـمــة اIـؤسسـات الـعمـوميـة
االســتـشــفـائـيـــــة اIـلــحــقــــة بــاIـرســـوم  الــتـنــفـيـــذي رقــم
07-140 اIـــؤرخ في 2  جـمـادى األولـى عـام 1428 اIـوافــق

19 مايـو سنـة 2007 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIلحق األول"اIلحق األول

قائمة اIؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اIؤسسات العمومية االستشفائية

1 / - واليـة أدرار / - واليـة أدرار

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

- أدرار (اIستشفى اجلديد).

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

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةيةمراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 21 صـفر عام  صـفر عام  1436 اIوافـق  اIوافـق 14

ديسمبر سنة ديسمبر سنة r2014  يتضمن تغيير ألقاب.r  يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77-8  و125

r(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا rدنيةIباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 71-157 اIــــؤرخ في 10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام  1391 اIــــوافق 3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واIـتعلق  بتـغيير الـلقبr اIتممr ال سـيما اIواد  3 و 4 و5

rمنه
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكور أعالهIتـمم  واIا r1971 وافق 3 يونـيو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- سـوة رمـضـانr اIـولـود في 6  ديـسـمـبـر سـنة 1938
ببـريـحان ( واليـة الـطارف) شـهـادة اIيالد رقم 1270 وعـقد
الــــزواج رقم 120 احملــــرر بــــتـــاريخ 22 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1976

بـــبـــوثـــلـــجـــة (واليـــة الـــطـــارف) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا:
سوحة رمضان.

- سـوة عــريــفـةr اIــولـودة في 24 أكــتـوبــر ســنـة 1945
بــــأوالد ذيــــاب (واليــــة الــــطــــارف) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 1446

وتدعى من اآلن فصاعدا: سوحة عريفة.

- ســوة الــعــيــاشيr اIــولــود في 6 يــولــيــو ســنـة 1972
بـبوثـلـجـة (واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 365 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة العياشي.

- ســوة نـــورةr اIــولــودة في 4 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1975
بـبوثـلـجـة (واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 501 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة نورة.

- ســـوة نــاصــرr اIــولــود في 22 نــوفــمــبــر ســنــة 1980
بـبوثـلـجـة (واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 526 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة ناصر.

- ســوة هــدىr اIــولــودة في 23 ديــســمــبــر ســنــة 1984
بـبوثـلـجـة (واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 851 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة هدى.

- ســــوة صـــــابـــــرr اIــــولـــــود في 30 مـــــايــــو ســـــنــــة 1989
بــبـحــيـرة الـطــيـور (واليـة الــطـارف) شـهــادة اIـيالد رقم 06

ويدعى من اآلن فصاعدا: سوحة صابر.
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- ســـــوة جـــــمـــــالr اIـــــولـــــود في 9 مـــــارس ســـــنـــــة 1989
ببـوثلـجة ( واليـة الطـارف) شهـادة اIيالد رقم 135 ويدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة جمال.
- ســوة غـزالــةr اIــولـودة في 26 نـوفــمــبـر ســنـة 1985
بـبوثـلـجـة (واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 627 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: سوحة غزالة.
- ســـوة فــاطـــمــةr اIـــولــودة في 24 أبـــريل ســـنــة 1961
بأوالد ذيـاب ( واليـة الـطـارف) شـهادة اIـيالد رقم 47 وعـقد
الــزواج رقم 32 احملــرر بــتــاريخ 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988
بــــبــــحــــيــــرة الــــطــــيــــور (واليــــة الــــطـــــارف) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: سوحة فاطمة.
- قط عمـرr اIـولود في 14 مـارس سنة 1967 �ـسعد
(واليــة اجلـلــفــة) شــهــادة اIــيالد رقم 1967/00/00067 وعــقــد
الــزواج رقم 441 احملـــرر بـــتـــاريخ 15 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1994

�سعد ( والية اجللفة) وأوالده القصر:
* احلبـيبr اIـولود في 22 أكتـوبر سـنة 1998 �ـسعد

r1751 يالد رقمI( والية اجللفة) شهادة ا
* مصـطفى موسىr اIولود في 15 مارس سنة 2002

r470 يالد رقمIسعد ( والية اجللفة) شهادة ا�
*  سـعـيــد نـضـالr اIـولـود في 10 أكـتـوبــر سـنـة 2004

 r1852 يالد رقمIسعد ( والية اجللفة) شهادة ا�
ويـدعون من اآلن فـصاعـدا: سي عـلي عمـرr سي علي
احلـــبـــيبr سي عـــلي مـــصـــطـــفى مـــوسىr سـي عـــلي ســـعـــيــد

نضال.
- قط ســهــيهr اIــولــودة في 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1994
�سـعـد ( والية اجلـلـفة) شـهـادة اIيالد رقم 1994/00/02058

وتدعى من اآلن فصاعدا: سي علي سهيه.
- قــعـري عــثــمــانr اIــولــود في 16 يــنــايــر ســنـة 1963
بـالـرقــيـبـة (واليــة الـــوادي) شـهــــادة اIـيالد رقــم 27 وعـقـد
الـــــزواج رقم 030 احملــــرر بـــــتــــاريخ 18 مــــارس ســـــنــــة 1987

بالرقيبة ( والية الوادي) وولداه القاصران:
* بـــــوبــــكــــرr اIـــــولــــود في 3 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1998

 r0515 يالد رقمIبالرقيبة ( والية الوادي) شهادة ا
*  أكــــرمr اIــــولـــود في 24 مـــارس ســـنـــة 2007 بـــبـــئـــر

 r476 يالد رقمIالعاتر (والية تبسة) شهادة ا
ويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا: قـــوري عــثـــمــانr قــوري

بوبكرr قوري أكرم.
- قـــعــري عـــيــسىr اIـــولــود في 10 أبـــريل ســـنــة 1989
بـقـمـار ( واليـة الـوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 498 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: قوري عيسى.

- قـــعـــري صـــدامr اIـــولـــود في 2 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991
بـقـمـار ( واليـة الـوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 183 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: قوري صدام.

- قـــعــري هـــنــاءr اIـــولــودة في 15 يــنـــايــر ســـنــة 1992
بـــــالــــرقــــيــــبــــة ( واليـــــة الــــوادي) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 00040

وتدعى من اآلن فصاعدا: قوري هناء.

- قـعـري مـحـمـد الـصـالحr اIـولـود في 21 غـشت سـنة
1995 بــالـــرقــيــبــة (واليــة الـــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 0602

ويدعى من اآلن فصاعدا: قوري محمد الصالح.

- بـــورخـــيس عـــبـــد الـــرحـــمـــانr اIـــولـــود في 5 غــشت
سـنـــة 1948 بـاجلــــزائـر الـوســـطى (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة
اIـيالد رقم 4070 وعــقــد الـزواج رقم 92 احملــرر بــتـاريخ 13
فبراير سنة 1979 �حمـد بلوزداد (والية اجلزائر) ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد القادر عبد الرحمان.

- بورخـيس تقي الدينr اIولود في 27 فبـراير سنة
1980 بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

1066 وعقد الزواج رقم 269 احملرر بتاريخ 31 يوليو سنة

2006 بفوكة (والية تيبازة) وولده القاصر: 

* محـمدr اIـولود في 27 يولـيو سـنة 2010 بـالـقلـيـعة
 r2715 يالد رقمI(والية تيبازة) شهادة ا

ويـــدعــيـــان من اآلن فـــصــاعـــدا: بن عـــبــد الـــقـــادر تــقي
الدينr بن عبد القادر محمد.

- بـــورخـــيـس زكــريـــاءr اIـــولـــود في 21 مـــارس ســـنــة
1982 بـســيـدي امـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

1154 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد القادر زكرياء.

- بـــورخــيـس أمــيـــنــةr اIـــولــودة في 29 يــنـــايــر ســـنــة
1983 بـســيـدي امـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

394 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عبد القادر أمينة.

- ســردوك عــبــد الــرحـمــانr اIــولــود خالل ســنـة 1982
بــثـالثــة الـــدوائــر (واليـــة اIــديـــة) بــحـــكم صــادر بـــتــاريخ 20
يــــنــــايـــر ســــنـــة 1985 حتـت رقم 441 شــــهـــادة اIــــيالد رقم 20

ويدعى من اآلن فصاعدا : آدم عبد الرحمان.

- حــلـــوفي عـــبــد الـــقــادرr اIـــولــود في 10 مــايـــو ســنــة
1961 بـــبـــني لـــنت (واليـــة تـــيــارت) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 98

وعـقد الزواج رقم 209 احملـرر بتاريخ 29 غـشت سنة 1987
بعX وسارة ( والية اجللفة) وولداه القاصران: 

*  فـــطـــيـــمـــةr اIـــولـــودة في 19 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2002
r5970 يالد رقمIباجللفة ( والية اجللفة) شهادة ا
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*  فتـحيr اIولود في 19 نوفـمبر سنة 2002 باجلـلفة
 r5971 يالد رقمI(والية اجللفة) شهادة ا

rويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: حــــاسي عــــبـــد الــــقـــادر
حاسي فطيمةr حاسي فتحي.

- حـلوفـي محـمد إسالمr اIـولود في 16 أكتـوبر سـنة
1988 بـعـX وسـارة (والية اجلـلـفـة) شـهـادة اIيالد رقم 2040

ويدعى من اآلن فصاعدا: حاسي محمد إسالم.
- حـــلــوفـي مــنـــيـــرr اIـــولــود في 10 مـــايـــو ســـنــة 1990
بــــعــــX وســــارة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 1031

ويدعى من اآلن فصاعدا: حاسي منير.
- حلوفي بلعباسr اIولود في 2 ديسمبر سنة 1992
بــــعــــX وســــارة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 2698

ويدعى من اآلن فصاعدا: حاسي بلعباس.
- حـلــوفي سـتي إشــراقr اIـولـودة في 31 مـايــو سـنـة
1994 �ــــــــهـــــــديـــــــة (واليــــــــة تـــــــيــــــــارت) شـــــــهــــــــادة اIـــــــيـالد رقم

1994/00/00634 وعــقــد الـزواج رقم 236 احملــرر بــتـاريخ 3

ديـسـمـبـر سـنـة 2012 بـالـدحـمــوني (واليـة تـيـارت) وتـدعى
من اآلن فصاعدا: حاسي ستي إشراق.

- بـلـجـرو الــعـيـدr اIـولـود في 2 ديـسـمـبـر سـنـة 1970
بـبرج زمـورة ( واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهادة اIـيالد رقم
833 وعـقد الزواج رقم 819 احملـرر بتاريخ 4 نوفـمبـر سنة

1992 بــبـرج بــوعـريــريج ( واليـة بــرج بـوعــريـريج) وأوالده

القصر: 
* عـــنـــتـــرr اIـــولـــود في 18 مـــارس ســـنــة 1996 بـــبــرج
بــوعـــريــريج (واليـــة بــرج بـــوعــريــريـج) شــهـــادة اIــيالد رقم

r1407

* أميـرةr اIـولودة في 6 يـولـيـو سـنة 1997 بـاحلراش
r3504 يالد رقمI( والية اجلزائر) شهادة ا

* عـــمـــادr اIـــولـــود في 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2003 بـــبــرج
بــوعــريــريج ( واليــة بــرج بــوعـــريــريج) شــهــادة اIــيالد رقم

 r2870

ويـدعـون من اآلن فـصـاعدا: بـلـجـراح الـعيـدr بـلـجراح
عنترr بلجراح أميرةr بلجراح عماد.

- بـلـجــرو لـويــــزةr اIـولـــودة فــي 9 سـبــتـمـبــر سـنـة
1992 بــبـرج بــوعـريــريج (واليــة بـرج بــوعــريـريج) شــهـــادة

اIــيـالد رقـم 05127  وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا: بـــلـــجــراح
لويزة.

- بـلـجـرو إبــتـســـامr اIـولـودة فــي 21 نـوفـمـبـر سـنـة
1993 بــبــرج بــوعــريـريـج (واليــة بــرج بــوعــريــريج) شــهـادة

اIــــيالد رقـم 06254  وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــــدا: بـــلـــجـــراح
إبتسام.

- قــرد ســـعـــدr اIــولـــود في 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــــة 1977
بــالـوادي (واليــة الــوادي) شــهـادة اIــيــالد رقم 4200 وعــقــــد
الـزواج رقـم 1068 احملــرر بـتـاريخ 26 نــوفـمـبــر سـنـة 2005

بالوادي ( والية الوادي) وولداه القاصران: 
*  إسالمr اIـــولــود في 7 مــارس ســنــة 2007 بــالــوادي

r1448 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
*  حــــــسنr اIــــــولــــــود فـي أول فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2010

 r1082 يالد رقمIبالوادي ( والية الوادي) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: احلـاج أحـمـد سـعـدr احلـاج

أحمد إسالمr احلاج أحمد حسن.
- قــرد نــصــر الــدينr اIــولـود في 30 ســبــتـمــبــر ســنـة
1981 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 4532

وعـــقـــد الـــزواج رقم 497 احملـــرر بـــتـــاريخ 31 مـــارس ســـنـــة
2008 بالوادي ( والية الوادي) وولداه القاصران:

* عبـد الرحـمانr اIـولـود في أول فبـراير سـنة 2009
 r1283 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا

* زينبr اIولـودة في أول يناير سنة 2011 بالوادي
 r4710 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

rويدعـون من اآلن فصـاعدا: احلـاج أحمـد نصـر الدين
احلاج أحمد عبد الرحمانr احلاج أحمد زينب.

- قــرد كــر�ـةr اIــولــودة في 5  نــوفــمــبـــر ســنــة 1988
بـــالــوادي (واليـــة الــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 4772 وعــقــــد
الـزواج رقـم 1197 احملــرر بـتـاريخ 14 نــوفـمـبــر سـنـة 2010
بــالـوادي (واليــة الــوادي) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا: احلـاج

أحمد كر�ة.
- قــرد األخـــضـــرr اIــولـــود في 27 يــولـــيــو ســـنــة 1993
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 2850 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد األخضر.
- نـقــرو مـحـمــدr اIـولـود في أول أكـتــوبـر سـنـة 1952
بــالــشــلف (واليــة الــشــلف) شــهــادة اIــيالد رقم 1090 وعــقــد
الــزواج رقم 708 احملــرر بــتــاريخ 6 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1978

بالشلف (والية الشلف) وابنته القاصرة: 
* آيـةr اIـولودة في 12 يـونـيـو سـنـة 2004 بـالـشـطـيـة

 r674 يالد رقمI(والية الشلف) شهادة ا
rويـــدعـــيــــــان مــن اآلن فــــصـــاعـــــدا : غــــربــي مــــحـــمـــد

غربي آية.
- نقرو فـاطمـةr اIولودة في 14 سبـتمبـر سنة 1979
بـالــشــطــيــة (واليــة الــشـلـف) شـهــادة اIــيالد رقم 262 وعــقــد
الــــــزواج رقم 77 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 30 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2005
بـــســــنـــجـــاس (واليـــة الــــشـــلف) وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

غربي فاطمة.
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- نــقـرو الــعـالــيـةr اIــولـودة في 25 أبــريل سـنـة 1981
بــالــشــلف (واليـــة الــشــلف) شــهــادة اIــيالد رقــم 136 وعــقــد
الــــزواج رقـم 203 احملــــرر بــــتـــاريخ 25 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2010
بـــســـنـــجـــاس ( واليـــة الــشـــلـف) وتــدعـى من اآلن فـــصـــاعــدا:

غربي العالية.
- نـقـرو عــائـشـةr اIـولـودة في 22 أكـتـوبـر سـنـة 1982
بــالـشـلف (واليـة الـشــلف) شـهـادة اIـيالد رقم 2073 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: غربي عائشة.
- نــقــرو خـــديــجــةr اIــولــودة في 28 مــايــو ســنــة 1984
بالـشـلف (واليـة الشـلف) شـهـادة اIيالد رقم 2302  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: غربي خديجة.
- نــقــرو صالحr اIــولــود في 7 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1986
بالـشطـيـة (والية الـشلـف) شهـادة اIيالد رقم 1508 ويدعى

من اآلن فصاعدا: غربي صالح.
- نــقـــرو نــبـــيــلــةr اIـــولــودة في 21 غــشت ســنــة 1989
بالـشطـيـة (والية الـشلـف) شهـادة اIيالد رقم 1613 وتدعى

من اآلن فصاعدا: غربي نبيلة.
- نـــــقـــــرو عـــــليr اIـــــولـــــود في 6 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1994
بـالـشطـيـة (واليـة الشـلف) شـهـادة اIيالد رقم 042  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: غربي علي.
- قــعـر اIــثـرد الــبـوطيr اIــولـود ســنـة 1950 بـالـوادي
(واليـــة الـــوادي) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 13163 وعـــقـــد الـــزواج
رقم 118 احملــرر بــتــاريخ 18 فـــبــرايــر ســنــة 1980 بــالــوادي
XــــــI (واليــــــة الــــــوادي)  ويــــــدعـى مـن اآلن فــــــصــــــاعـــــــدا:  بن

البوطي.
- قـعــر اIــثـرد إلــيــاسr اIــولـود في 11 أكــتـوبــر ســنـة
1975 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 2912

وعـقد الزواج رقم 247 احملـرر بتاريخ 7 مـارس سنة 2004
بالوادي ( والية الوادي) وأوالده القصر: 

* مـر®r اIـولودة في 14 فـبـرايـر سـنة 2005 بـالوادي
r955 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

* مـحـمــد الـصـادقr اIـولـود في 21 يـولـيـو سـنـة 2007
r3608 يالد رقمIبالوادي ( والية الوادي) شهادة ا

* الـطـاهــرr اIـولـود في 9 أبــريل سـنـة 2009 بـحـاسي
 r0245 يالد رقمIمسعود (والية ورقلة) شهادة ا

XـI بن rإلـيـاس XـI ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: بن
مر®r بن XI محمد الصادقr بن XI الطاهر.

- قــعـر اIــثــرد ســمــيــرهr اIـولــودة في 4 يــنــايــر ســنـة
1978 بـــــالـــــوادي (واليـــــة الـــــوادي) شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم 361

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن XI سميره.

- قـعر اIـثـرد حسـrX اIـولود في 6 غـشت سـنة 1980
بـــالـــوادي (واليـــة الــــوادي) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 3783 وعـــقــد
الزواج رقم 496 احملرر بتاريخ 4 مايو سنة 2005 بالوادي

( والية الوادي) وابنتاه القاصرتان: 
* مـالكr اIـولــودة في 19 غــشت ســنــة 2007 بــحــاسي

r0499 يالد رقمIمسعود (والية ورقلة) شهادة ا
* هــبـة الــرحــمــانr اIــولــودة في 19 مــايــو ســنــة 2012

 r2283 يالد رقمIبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا
XـI بن rXحــسـ XـI ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا: بن

مالكr بن XI هبة الرحمان.
- قــعــر اIــثـرد عــبــد الــلهr اIــولـود فـي أول سـبــتــمــبـر
سنة 1981 بالوادي (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 4085
وعــقـد الـزواج رقم 497 احملــرر بـتـاريخ 4 مـايــو سـنـة 2005

بالوادي (والية الوادي) وأوالده القصر: 
* شـــمس الـــدينr اIـــولـــود في 13 مـــارس ســـنـــة 2007

r1533 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
* حـــســـام الـــدينr اIـــولـــود في 10 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009

r437 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
* مـحـمـد راشـدr اIولـود في 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2011

 r6466 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
rعــبــــد الــله XــI ويــدعــــون مــن اآلن فــصـــاعــــدا: بـن
XــــI بن rحــــســــام الــــديـن XــــI بـن rشــــمـس الــــدين XــــI بـن

محمد راشد.
- قعـر اIثـرد محـمد الـصالحr اIـولود في 17 أكـتوبر
سنة 1982 بالوادي (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 5030
وعـقـد الزواج رقم 25 احملـرر بـتاريخ 11 يـنـايـر سـنة 2009

بالوادي (والية الوادي) وابنته القاصرة: 
* حـنــrX اIـولـودة في 9 يــنــايــر ســنـة 2010 بــالــوادي

 r521 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
rمـحمـد الـصالح XـI ويـدعـيان من اآلن فـصـاعدا: بن

.Xحن XI بن
- قـعــر اIـثــرد مـعــمـرr اIــولـود في 24 نــوفـمـبــر سـنـة
1983 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 5510

وعـقـد الزواج رقم 30 احملـرر بـتاريخ 12 يـنـايـر سـنة 2009
بالوادي (والية الوادي) وولده القاصر: 

* باللr اIـــولـــود في 27 مـــايـــو  ســـنـــة 2011 بـــالـــوادي
 r3379 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

XـI بن rمـعـمـر XـI ويـدعـيـان من اآلن فــصـاعـدا: بن
بالل.
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- قـعر اIـثـرد زيـنبr اIـولـودة في 13 نـوفـمـبـر سـنـة
1985 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 4611

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن XI زينب.
- قـعـر اIـثــرد أسـمـاءr اIـولـودة في 7 ديـسـمـبـر سـنـة
1986 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 4598

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن XI أسماء.
- قـعـر اIـثرد سـلـيـمـانr اIـولود في 17 فـبـرايـر سـنة
1989 بالوادي (واليـة الوادي) شـهادة اIيالد رقم 918 وعـقد

الـزواج رقم 1445 احملــرر بــتـاريخ 25 نـوفــمــبـر ســنـة 2012
XI بـالوادي (واليـة الوادي) ويـدعى من اآلن فـصاعـدا: بن

سليمان.
- قـــعـــر اIــــثـــرد جنـــاةr اIـــولـــودة في 11 مـــارس ســـنـــة
1990 بــــالــــوادي (واليــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 1337

وعـقد الزواج رقم 78 احملـرر بتاريخ 22 مـارس سنة 2012
بـتـبـسـبـست (واليـة ورقــلـة) وتـدعى مـــن اآلن فـصـاعـــــدا:

بن XI جناة.
- قـعــر اIـثــرد عـبــد الـلــطـيفr اIــولـود في 14 يــولـيـو
سنة 1991 بالوادي (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 3195
وعـقد الزواج رقــم 1451 احملـرر بتاريخ 26 نوفـمبر سنــة
2012 بالوادي (واليـــة الوادي) ويدعــى من اآلن فـصاعدا :

بن XI عبـد اللطيف.
- قعر اIـثرد هناءr اIولودة في 27 غـشت سنة 1994
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 3252 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: بن XI هناء.
- زبــــيــــدور عـــابــــدr اIـــولــــود في 3 مـــايــــو ســـنـــة 1983
بـسـنــجـاس (واليـة الـشـلـف) شـهـادة اIـيالد رقم 583 وعـــقـد
الــــزواج رقـم 117 احملـــرر بـــتــاريخ 28 يــونـــيـــو ســـنــة 2012
بـــأوالد بن عـــبـــد الـــقـــادر (واليـــة الـــشـــلف) ويـــدعى من اآلن

فصاعدا: زيدور عابد.
- هايـشـة تـركـيـةr اIـولودة في 17 يـونـيـو سـنة 1957
بسيـدي عون (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 1256 وعقد
الـــــزواج رقم 57 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1974
بـالوادي (واليـة الوادي) وتدعى من اآلن فـصاعـدا: فرحات

تركية.
- وطـواط عـبــد الـقــادرr اIـولـود في 18 أبــريل سـنـــة
1966  بـــأدغــا (واليـــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم 170 وعـــقــد

الــزواج رقـم 138 احملــرر بــتــاريخ 6 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1995
بأدرار  (والية أدرار) وأوالده القصر: 

* مــحــمــد الـــســعــيـــدr اIــولــود في 5 مــايـــو ســنــة 2003
r552 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

*  اسماعيلr اIولود في 24 يناير سنة 2006 بأدرار
r119 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

*  أسـيـاr اIـولـودة في 10 أكـتـوبـر سـنـة 2008 بـأدرار
r1446 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

*  زيــنبr اIــولــودة في 31 مــايــو ســنــة 2011 بــأدرار
 r850 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا: بـن مـوسى عـبــد الـقـادر
rبن مــوســـى اسـمــاعـيل rبن مــوســـى مـحــمـــــد الـســعـيـــــد

بن موسى اسياr بن موسى زينب.

- وطــواط عــائــشــةr اIــولــودة في 29 ديــســمــبــر ســنــة
1969 بــأدغــا (واليــة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم 669 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: بن موسى عائشة.

- وطـــواط لــطـــيـــفــةr اIـــولــودة فـي 8 فــبـــرايــر ســـنــــة
1976 بــأدرار (واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم 088 وعـــقـد

الــــزواج رقـم 26 احملــــرر بــــتـــاريخ 24 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2003
بـــأدرار  (واليــــة أدرار)  وتـــدعــــى مـــــن اآلن فـــصـــاعــــــدا:

بن موسى لطيفة.

- وطـــواط حــســrX اIــولــود في 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
1978 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم 615 وعــقــد

الــزواج رقم 349 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2009
بأدرار (والية أدرار) وولداه القاصران:

* احلــاج امــحــمــدr اIــولــود في 23 يـــولــيــو ســنــة 2010
r1335 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

*  الشـريفـةr اIولودة في 2 فبـراير سنة 2012 بـأدغا
 r273 يالد رقمI( والية أدرار) شهادة ا

rXويــدعـــــــون مـــن اآلن فــصـــاعــدا: بن مـــوسى حــســ
بن موسى احلاج امحمدr بن موسى الشريفة.

- وطواط خديجةr اIولودة في 28 مارس سنة 1981
بــأدغـــا ( واليـــة أدرار) شـــهــادة اIـــيالد رقم 413 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: بن موسى خديجة.

- جــــرو مــــخـــتــــارr اIــــولــــود في 7 أبــــريل ســــنــــة 1949
بـــحـــاسي بـــحـــبح ( واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــهـــادة اIـــيالد رقم 186
وعـقد الزواج رقم 59 احملـرر بتاريخ 12 يونـيو سـنة 1975
بــحـاسي بــحـبـح (واليـة اجلـلــفـة) ويــدعى من اآلن فــصـاعـدا:

جارو مختار.

- جــــرو جنــــاةr اIــــولــــودة في 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1975
باجلـلفـة (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 1975/00/01570

وتدعى من اآلن فصاعدا: جارو جناة.
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- جــرو فـــائـــزةr اIــولـــودة في 8 فــبـــرايـــر ســـنــة 1977
باجلـلفـة (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 1977/00/00326

وتدعى من اآلن فصاعدا : جارو فائزة.

- جـــرو عــبـــد الـــوهــابr اIـــولــود في 17 مـــارس ســـنــة
1979 بـــــــاجلــــــلــــــفـــــــة (واليــــــة اجلـــــــلــــــفــــــة) شـــــــهــــــادة اIــــــيـالد رقم

1979/00/00615 ويــــدعــــى مـــن اآلن فـــــصــــاعـــــــدا: جــــــارو

عبد الوهاب.

- جـــرو خـديجـــةr اIـولــودة فــي 26 سـبـتمـبر سـنــة
1981 بحاســي بحبــح (واليــة اجللفــــة) شهــــادة اIيـــــالد

رقـــم 1981/00/01012 وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا: جـــارو
خديجة.

- جــرو محـــمد األزهـــاريr اIولود في 13 سبـتمبر
سـنة 1983 بحـاسي بحـبح (واليـــة اجللـفـة) شهـــادة اIيــالد
رقـــم 1983/00/01434 ويــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا: جـــارو

محمد األزهاري.

- جرو تقـي الدين احمـدr اIولود في 16 يولـيو سنة
1985 بـــحــاسـي بــحـــبح (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم

1985/00/00971 ويــــدعـى من اآلن فــــصـــــاعــــدا: جـــــارو تــــقي

الدين احمد.

- جــــرو سـمـيـــةr اIولـــودة فـــي 22 ديـسـمـبـر سـنــة
1986 بـحاســـي بحـبــح ( واليــة اجلـلفــة ) شـهـــادة اIيـــالد

رقــــم 1986/00/01789 وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا: جـــارو
سمية.

- جـرو ابـراهـيم نــور الـدين احلـواسr اIـولـود في 16
يــونـيــو ســنـة 1988 بـحــاسي بــحــبح (واليـة اجلــلــفـة) شــهـادة
اIـــــيالد رقم 1988/00/01119 ويـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا:

جارو ابراهيم نور الدين احلواس.

- جــــرو عـلي عـبــــد الـكـر®r اIـولـــود فـــي 18 أبـريل
سنـــة 1993 بحاسي بحـبــح (واليــة اجللفــة) شهادة اIيالد
رقـــم 1993/00/00978 ويــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا: جـــارو

علي عبد الكر®.

- خـــــرار رابـحr اIـــــولـــــود في 24 مـــــارس ســـــنـــــة 1961
بالشـراقة ( والية اجلزائـر) شهادة اIيالد رقم 00139 وعقد
الـــــزواج رقم 137 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 11 غـــــشـت ســـــنــــة 1987

بالشراقة (والية اجلزائر) وابنته القاصرة: 

* مـــــــــنـــــــــالr اIـــــــــولـــــــــودة في 19 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 2000
 r00136 يالد رقمIباسطاوالي ( والية اجلزائر) شهادة ا

ويدعيان من اآلن فصاعدا: كرار رابحr كرار منال.

- خــرار أمــيــنــةr اIـولــودة في 22 يــونــيــو ســنـة 1990
بــبـني مــسـوس (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اIـيالد رقم 01280
وعــقـد الـزواج رقم 765 احملــرر بـتـاريخ 29 سـبــتـمـبــر سـنـة
2011 بــــــالـــــــشــــــراقــــــة ( واليــــــة اجلــــــزائــــــر)  وتــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: كرار أمينة.

- خـــرار نــر�ــانr اIــولــودة في 27 غــشت ســنــة 1991
بــبـني مــسـوس (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اIـيالد رقم 02202
وعقد الزواج رقم 211 احملرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2013
بــالـــشــراقـــة ( واليــة اجلـــزائــر)  وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

كرار نر�ان.

- خـــرار نــصـــر الــدينr اIـــولــود في 9 أكــتـــوبــر ســـنــة
1994 بــبــني مــســوس ( واليـة اجلــزائــر) شــهـادة اIــيالد رقم

03007 ويدعى من اآلن فصاعدا: كرار نصر الدين.

- جـرد بوحـنـيـةr اIـولـود في 20 نـوفـمـبـر سـنة 1955
بــاحلــجــيـرة (واليــة ورقــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 3030 وعــقــد
الـــــزواج رقم 591 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1978

بالرويسات (والية ورقلة ) وولداه القاصران:

* مـصـطـفىr اIـولود في 26 مايـو سـنة 2001 بـورقـلة
r1402 يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا

* مــحــمــد IـــrX اIــولــود في 4 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1996
 r2735 يالد رقمIبورقلة ( والية ورقلة) شهادة ا

rويــــدعـــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: مـــســـعــــودي بـــوحـــنـــيـــة
.XI مسعودي محمد rمسعودي مصطفى

- جــــرد إبـــراهــــيـمr اIـــولــــود في 8 أبــــريل ســــنـــة 1980
بـورقـلـة (واليـة ورقـلـة) شـهادة اIـيالد رقم 922 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: مسعودي إبراهيم.

- جــرد هـنيــةr اIولودة فـي 12 ديسـمبر سنـة 1981
بــورقـــلـــة ( واليـــة ورقـــلــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 3020 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 002 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2005
بــالــرويــســات ( واليــة ورقــلــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا:

مسعودي هنية.

- جـــرد عـــليr اIـــولــود في 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1983
بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اIيالد رقم 2513 ويدعى من

اآلن فصاعدا: مسعودي علي.

- جــــــرد مــــوسىr اIــــولــــود في 4 مــــايــــو ســــنــــــة 1986
بالرويـســات ( والية ورقلة) شهادة اIيالد رقم 260  وعقد
الـــــزواج رقـم 196 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 7 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2012

بالرويسات ( والية ورقلة )  وابنه القاصر:
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وزارة النقـلوزارة النقـل
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرقــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرّخ في خ في 9 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1434
اIوافق اIوافق 19  مايو سنة   مايو سنة r2013 يحدr يحدّد كـيفيات تنظيمد كـيفيات تنظيم
الـــتــكـــوين اIـــتـــخــصـص لاللـــتــحـــاق بـــبــعـض الــرتبالـــتــكـــوين اIـــتـــخــصـص لاللـــتــحـــاق بـــبــعـض الــرتب
اIنـتـميـة لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اIـكلـفـة بالـنقـلاIنـتـميـة لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اIـكلـفـة بالـنقـل

وكذا محتوى برامجـه.وكذا محتوى برامجـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإن األم
rووزير النقـل

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمIعدّل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 80-154 اIــــؤرّخ في 10
رجب عــام 1400 اIــوافق 24 مــايـــو ســنــة 1980 واIــتــضــمّن
rدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقـل البـريIإنشاء ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

* حــسـام مــســعــودr اIــولــود في 23 أبــريل ســنـة 2013
 r1990 يالد رقمIبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

rويــــدعــــيــــان من اآلن فــــصــــاعــــدا: مــــســــعــــودي مــــوسى
مسعودي حسام مسعود.

- جـــرد مـــر®r اIـــولـــودة فــي 28 مـــارس ســـنـــــة 1988
بــورقــلــة (واليـــة ورقــلــة) شـــهــادة اIــيالد رقــم 811  وعــقــــد
الــزواج رقـم 1248 احملــرر بــتـاريخ 28 أكــتــوبــر ســنـة 2012
بـــــورقـــــلـــــة (واليـــــة ورقــــــلـــــة)  وتـــــدعى مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا:

مسعودي مر®.
- جــرد بـــوحــفصr اIـــولــود في 10 يـــنــايــر ســنــة 1991
بـورقـلـة (واليـة ورقـلـة) شـهادة اIـيالد رقم 331 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: مسعودي بوحفص.
- جــــرد خـــالــــدr اIــــولـــود في 28 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1992
بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اIيالد رقم 2861 ويدعى من

اآلن فصاعدا: مسعودي خالد.

- جـرد مـروةr اIولـودة في أول سـبـتـمـبـر سـنة 1994
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة)  شــهــادة اIــيالد رقم 2312 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: مسعودي مروة.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : عــمـــال بــأحـــكـــــام اIــادة 5 من اIـــرســوم رقم
71- 157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اIـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واIــذكــور أعالهr يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اIدنيـة للمـعنيـX باأللقـاب اجلديدة اIـمنوحة
�ــــقــــتــــضى هـــــذا اIــــرســــوم وذلك بــــنــــاء عــــلى طــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 14
ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراءمراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـتــعـلّق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

rتمّمIعدّل واIا rمعلوماتهم

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-328 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1432 اIــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rكلفة بالنقـلIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمــــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 10 من اIـرسوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ  رقم 96-92 اIــــؤرّخ في 14 شـــوّال عـــام 1416
اIــوافــق 3 مــــارس ســنــــة 1996 واIــرســـــوم الــتّــنـــفــــيــذي
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رقـم 11-328  اIــــؤرّخ في 17 شـــوّال عـــام 1432 اIــــوافق 15
سبـتمبـر سنة 2011 واIذكوريـن أعالهr يهدف هـذا القرار
إلى  حتــــديـــد كــــيــــفـــيــــات تـــنــــظــــيم الــــتـــكــــوين اIــــتــــخـــصص
لاللـــتـــحــــاق بـــبـــعـض الـــرتب اIـــنـــتـــمـــيـــة لألسـالك اخلـــاصــة
rــكــلــفـــــة بــالــنـــقـــل وكــــذا مــحـــتــــوى بــرامــجـــهIبـــاإلدارة ا

اIذكورة أدناه :
* سلك مفتشي النقـل البري :* سلك مفتشي النقـل البري :
rرتبة مفتش النقـل البري -

- رتبة مفتش رئيسي في النقـل البري.
* سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق :* سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق :
- رتبة مفتش رخصة السياقة واألمن في الطرق.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـــتمّ  االلــتـحــــاق بــالــتـكــــويـن اIــتــخـصـص
في الــــرتـب اIــــذكــــورة فـي اIــــادّة األولى أعـالهr عن طــــريق

اIسابقة وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3  :   : يــــتمّ فــتــح دورة الــتــكـــــويــن اIــتــخــصـص
في الـرتب اIـذكـورة في اIـادّة األولى أعالهr �ـوجب قـرار
أو مــقـرر من الــســلـطــة الــتي لـهــا صالحــيـة الــتــعـيــX الـذي

يحدّد فيهr ال سيّما :
rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اIــنـــاصـب اIــفــتــوحـة لــلــتــكــوين اIــتــخــصص
احملــددّة في اخملــطط الــسـنــوي  لــتـســيــيـر اIــوارد الــبـشــريـة
واخملطط الـقطاعي الـسنوي أو اIـتعدّد الـسنوات لـلتكوين
اIـــصـــادق عـــلـــيـــهـــمــــا بـــعـــنـــوان الـــســـنـــة اIـــقـــصـــودةr طـــبـــقـــا

rعمول بهاIلإلجراءات ا
rتخصصIمدة التكوين ا -

rتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
rعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اIترشحX اIعنيX بالتكوين اIتخصص.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : تـبـلغ نـســخـة من الـقـرار أو اIـقـرر اIـذكـور
أعـالهr إلى مــــصـــــالح الــــوظـــيــــفــــــة الــــعـــمــــومــــــيــــة في أجــل

عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
إبــداء رأي اIـطــابــقــة خالل أجــل عــشـــرة (10) أيــام ابــتـداء

من تاريخ استالم القرار أو اIقرر.

اIـاداIـادّة ة 6 :: يـلـــزم اIـتـرشـحـــون الـنـاجـحــــون نـهــائـــيا
فـي اIـسـابـقــة لاللـتـحـاق بــالـرتب اIـعـنـيــةr �ـتـابـعــة دورة

التكوين اIتخصص.

ويعلمون من طـرف مؤسسة التـكوين بتاريخ بداية
الـــتــكــوين �ـــوجب اســتــدعـــاء فــردي وبــأيــة وســـيــلــة أخــرى

مالئمة عند االقتضاء.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يـــــتم الـــــتــــكـــــوين اIـــــتـــــخــــصـص بــــاIـــــدرســــة
الوطنية لتطبيق تقنيات النقـل البري بباتنة.

اIاداIادّة ة 8 :  : ينظم التـكوين اIتخصص بشكـل متواصل
ويـشـمل دروسـا نـظـريـة ومـحـاضـرات ومـلـتـقـيـات وأعـمـاال

موجّهة وتربصات تطبيقية.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : حتـدد مـدة الـتـكـوين اIـتـخـصص في الـرتب
اIـــذكــورة في اIـــادة األولى أعالهr طـــبــقــا ألحـــكــام اIــواد 73
و74 و90 مـن اIـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 11-328 اIـؤرّخ في
17 شــــوّال عــــام 1432 اIــــوافق 15 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واIذكور أعالهr حسب مـا يأتي :

- ثالث (3) ســـنــــوات بـــالـــنـــســـبــــة لـــــرتـــبـــــة مـــفـــتش
rالنقــل البـري

- أربع (4) سنـوات بالنـسبـة لرتـبة مـفتش رئـيسي
rفي النقـل البـري

- ســنـة واحـدة  (1) بـالــنـسـبــة لـرتـبـة مــفـتش رخـصـة
السياقة واألمن في الطرق.

اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIـتـخــصص ويـتم تــفـصـيـل مـحـتــواهـا من طـرف اIــؤسـسـة

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادة 7 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 11 :  : يـتــولى تــأطـــيـر اIــتــربـصــX ومــتـابــعــتـهم
أثنـاء الـتكوينr سـلك التـعليم Iـؤسسـة التكـوين اIذكورة
أعالهr و/ أو اإلطـــارات اIــــؤهـــلـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـات

واإلدارات العمومية.

يـــخــضع اIـــتـــربــصـــون أثـــنــاء الـــتــكـــوين اIـــتـــخــصص
للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 12 :  : يـــــتـــــابـع اIـــــتـــــربـــــصـــــون خـالل الـــــتـــــكـــــوين
اIـتـخصص تـربـصـا تطـبـيـقيـا  لـدى اIؤسـسـات الـعمـومـية
rكـلـفة بـالنـقل ذات صلـة �جـال نشـاطهمIالتـابعـة لإلدارة ا

حتدد مدته كما يأتي :

- ثالثــــة (3) أشـــهـــــر بـــالـــنـــســــبـــــة لــــرتـــبـــــة مـــفـــتش
rالنقــل البـري

- أربـعة (4) أشـهـر بـالنـسـبـة لـرتـبـة مـفـتش رئـيسي
rفي النقـل البـري
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وزير النقـلوزير النقـل
عمار توعمار تو

- شــهــر واحـد (1) بــالــنــســبــة لــرتــبـة مــفــتـش رخــصـة
السياقة واألمن في الطرق.

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : يـلزم اIـتـربـصـون في التـكـوين لاللـتـحاق
بــرتب مـفـتـش الـنـقل الــبـري ومـفــتش رئـيـسـي في الـنـقـل
الــبـــريr بــإعــــداد ومــنــــاقــشــــة مــذكــــرة نــهــايـــة الــتــكـــوين
حــول مــوضـــوع لـه صــلــة بــالــوحـــدات اIـدرســـة واIــقــررة

في برنامج التكـوين.

يـلزم اIتربـصون في التـكوين اIتخـصص لاللتحاق
بـرتبة مفـتش رخصة الـسياقة واألمن في الـطرقr بإعداد
تـقريـر نـهـاية الـتـكـوينr حول مـوضـوع له صـلة بـالـوحدات

اIدرسة واIقررة في برنامج التكوين.

14 :  : يـــــتـم اخــــتـــــيـــــار مـــــوضـــــوع اIــــذكــــــرة حتت اIــــاداIــــادّة ة 
إشـراف مـؤطـر مـن بـX سـلك الــتـعـلـيم الــتـابع لـلــمـؤسـسـة
العـمومـيـة للتـكـوين اIذكـــورة أعالهr الذي يضـمـن أيضـا

متابعـة إعدادهـا.

اIاداIادّة ة 15 :  : يتــم تـقيـيم اIعـارف حـسب مبـدأ اIراقـبة
البيداغوجية اIستمرة ويشمـل امتحانات دورية.

اIاداIادّة ة 16 :  : يتم التقيـيم السنوي للتكوين اIتخصص
على النحـو اآلتي :

rـــســـتـــمــــرةIـــراقـــبـــــة الـــبــيـــداغـــوجـــــيـــة اIمـــعــــدل ا -
r2 : عـامـلIا

- عالمة التربص التطبيقيr اIعامل : 1.

rــادّة ة 17 :  : يــشــتــرط لالنـــتــقــال من ســنــة إلى أخــرىIــاداIا
حـصـــول اIــتــربـص عـلـى مـعـــدل عــــام سـنـــوي يــســـاوي أو

يفـوق 10 من 20.

18 :  : يـســمـح خالل الــدورة الـتــكــويــنــيــة بــإعـادة اIـاداIـادّة ة 
الــــســــنــــة مــــرة واحــــدةr بــــعــــد أخــــذ رأي مــــجــــلس األســــاتــــذة

للمؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.

19 :  : يــنــظم عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين اIــتــخــصص اIـاداIـادّة ة 
امتحان نهائي يتضمّن :

* بـالــنـسـبـة لـتـكـوين مـفــتش الـنـقـل الـبـري ومـفـتش* بـالــنـسـبـة لـتـكـوين مـفــتش الـنـقـل الـبـري ومـفـتش
رئيسي في النقـل البري :رئيسي في النقـل البري :

- ثالثـــــة (3) اخــــتـــــبــــارات كــــتـــــابــــيــــة مـــــســــتـــــمــــدة من
r3 : عاملIا rدة : 3 ساعات لكـل اختبارIا rالبرنامج

- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينr اIعامل : 4.

* بالـنـسبـة لتـكـوين مفـتش رخصـة الـسيـاقة واألمن* بالـنـسبـة لتـكـوين مفـتش رخصـة الـسيـاقة واألمن
في الطرق:في الطرق:

- ثالثـــــة (3) اخــــتـــــبــــارات كــــتـــــابــــيــــة مـــــســــتـــــمــــدة من
r3 : عاملIا rدة : 3 ساعات لكـل اختبارIا rالبرنامج

- عالمة تقرير نهاية التكوينr اIعامل : 4.
اIـاداIـادّة ة 20 :  : تـتم كـيـفـيات تـقـيـيم الـتـكـوين اIـتـخصص

كمـا يأتي :
r2 : عاملIا rمعدل سنوات التكوين -

- معدل االمتحان النهائيr اIعامل : 4.
اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
اIـــتـــخـــصص لـــلـــمـــتــربـــصـــX احلــــائــــزين عـــلى مـــعـــدّل عـــامّ
يــســـــاوي أو يــفـــــوق 10 مـن 20 في الــتــقـــيــــيم اIــذكــــــور

فـي اIادّة 20 أعاله.
Xالــنـــاجــحــ XــتـــربــصـــIــادّة ة 22 :  : تـــضــبـط قــائــمـــة اIــاداIا
نــهــائــيــا في الــتــكــويـن اIـتــخــصـص من طــرف جلــنــة نــهــايـة

التكوين التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتّــعــيــX أو ©ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهّـل قانوناIا
rكلّفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا© -

- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنـــية
rأو ©ثلـه

- ©ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اIعنية.

rــتــخــصصIــادّة ة 23 :  : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــاداIا
يـسلم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اIـعنـيةr شـهادة
لـلـمتـربـصـX النـاجـحX نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهاية التكوين طبقا للتنظيم اIعمول به.
اIــاداIــادّة ة 24 :  : يــعـــيّــن اIـــتــــربـــصــــون الـــذيــن تـــابـــعـــــوا
Xبــصـفــــة مـتـــربـصـــ rدورة تــكـويـن مــتـخــصـص بـنــجـــاح

في الـرتب اIعنـية.
اIـاداIـادّة ة 25 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1434 اIـــــوافق 19

مايو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اIلحق األواIلحق األوّل
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش النقـل البريبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش النقـل البري

مدة التكوين :مدة التكوين : ثالث (3) سنوات.
السنة األولى :السنة األولى :

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

867 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

إدارة األعمال وتسيير اIؤسسات

الرياضيات

اإلحصائيات

اإلعالم اآللي

اللغة اإلجنليزية

االقتصاد العام

احملاسبة

القانون اإلداري

عقود النقل واIصطلحات التجارية الدولية

اIنهجية والتحرير اإلداري

السنة الثانية :السنة الثانية :

102 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

2

2

3

2

4

3

4

4

3

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

867 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تقنيات االستعمال األمثل
قانون التأمينات وقانون اجلمارك

تكنولوجيا العتاد السيار
اإلعالم اآللي اIطبق على النقـل

اللغة اإلجنليزية
تقنيات استغالل النقـل
اقتصاد النقـل واإلمداد

النصوص التنظيمية اIتعلقة بالنقـل
هندسـة حركـة اIرور

النقـل والتنمـية اIستدامـة
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السنة الثالثـة :السنة الثالثـة :

25 ساعة و30 دقيقة

51 ساعة

25 ساعة و30 دقيقة

51 ساعة

25 ساعة و30 دقيقة

51 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

408 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

2

4

4

2

4

3

-

-

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

739 ساعة و ساعة و30 دقيقة دقيقةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

جغرافية النقـل االقتصادية

قانون اإلجراءات اIدنية وقانون العقوبات

علم اجتماع النقـل

الوقاية واألمن عبر الطرق

اللغة اإلجنليزية

التعمير وتهيئة احمليط

اIنشآت القاعدية اخلاصة بالنقـل

ملتقيـات

حتضير مذكرة نهاية التكوين

اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي في  النقـل البريبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي في  النقـل البري

مدة التكوين :مدة التكوين : أربع (4) سنوات.
السنة األولى :السنة األولى :

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

867 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

االقتصـاد العـام
الرياضيات
اإلحصائيات
اإلعالم اآللي

إدارة األعمال وتسيير اIؤسسات
اللغة اإلجنليزية

احملاسبة
القانون اإلداري

عقود النقل واIصطلحات التجارية الدولية
اIنهجية والتحرير اإلداري

الـتربـص التـطبـيقي :الـتربـص التـطبـيقي : يـتابـع اIـتربـصـون في التـكوين اIـتخـصص تـربصــا تطـبيـقـيـا مـدتـه شهـر واحد في كـل سـنة
من التكوين باIؤسسات العمومية التابعة لإلدارة اIكلفـة بالنقـل.
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السنة السنة الثانية الثانية :

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

102 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

2

2

2

2

4

4

2

3

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

765 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تقنيات االستعمال األمثل

اإلحصائيـات

اإلعالم اآللي

قانون التأمينات وقانون اجلمارك

اللغة اإلجنليزية

اقتصاد النقـل واإلمداد

هندسـة حركـة اIرور

تسيير اIوارد البشرية

تكنولوجيات العتـاد السيار

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

2

3

3

2

3

4

4

4

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

663 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تقنيات استغالل النقل

قانون اإلجراءات اIدنية وقانون العقوبات

تقنيات االستعمال األمثل

اإلعالم اآللي اIطبق على النقـل

اللغة اإلجنليزية

النقـل والتنمية اIستدامة

قانون وتنظيم النقـل

جغرافية النقـل االقتصادية

علم اجتماع النقـل

السنة الثالثة :السنة الثالثة :
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السنة الرابعة :السنة الرابعة :

51 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

25 ساعة و30 دقيقة

51 ساعة

51 ساعة

408 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

4

2

4

-

4

احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

688 ساعة و ساعة و30 دقيقة دقيقةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

التعمير وتهيئة احمليط

اIنشآت القاعدية اخلاصـة بالنقـل

¬ذجة حركة اIرور ومحاكاتها

اللغة اإلجنليزية

الوقاية واألمن عبر الطرقات

ملتقيات ومحاضرات

حتضير مذكرة نهاية التكوين

24 ساعة

102 ساعة

102 ساعة

51 ساعة

51 ساعة

24 ساعة

24 ساعة

102 ساعة

24 ساعة

24 ساعة

24 ساعة

24 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم احلجم الساعي للدورةاحلجم الساعي للدورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

498 ساعة ساعةاجملموع  العـاماجملموع  العـامّ

علم اجتماع النقـل
القانون والتنظيم بالنسبة حلركة اIرور

تقنيات السيارات
الوقاية وأمن الطرقات

تقنيات االتصال
اIنشآت القاعدية للطرق

األمن وإشارات اIرور
اإلسعـاف

القدرات الطبية اIؤهلة للسياقة
تعليم السياقة في األصناف أr ج و د

منهجية حتضير تقرير نهاية  التكوين
مرافقة ومالحظة سير امتحانات رخص السياقة

التربـص التطـبيقي :التربـص التطـبيقي : يتـابـع اIتـربصـون في التـكوين اIـتخـصص تربصــا تطـبيـقـيـا مدتـه شـهر واحـد في كـل سنة
من التكوين باIؤسسات التابعة لإلدارة اIكلفـة بالنقـل.

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة واألمن في الطرقبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة واألمن في الطرق

مدة التكوين : مدة التكوين : سنة (1) واحدة

الـتربـص التـطبـيقي :الـتربـص التـطبـيقي : يـتابـع اIـتربـصون في الـتكـوين اIـتخـصص تربـصـا تـطبـيقــيا مـدتـه شهـر واحد بـاIؤسـسات
العمومية التابعة لإلدارة اIكلفة بالنقـل.

3

4

4

3

3

2

3

2

3

-
4

-
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وزير اIاليةوزير اIالية
كر® جودي كر® جودي 

وزارة السكن والعمران وا@دينةوزارة السكن والعمران وا@دينة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة r2013 يـــحـــدد قــــائـــمـــةr يـــحـــدد قــــائـــمـــة
مشـاريع اIـراكز االسـتشـفـائيـة اجلامـعـية الـتي �كنمشـاريع اIـراكز االسـتشـفـائيـة اجلامـعـية الـتي �كن

أن تكون موضوع استشارة انتقائية.أن تكون موضوع استشارة انتقائية.

ــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rدينةIووزير السكن والعمران وا

- �ــــــقـــــتــــــضـــى اIـــــرســـــــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 236-10
اIــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةr اIــعـدل

rتممIوا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضـــى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــدي رقم 189-08
اIــــؤرخ في 27 جــــمــــادي الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اIــــوافق أول
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــســكن

rوالعمران

يقرارن ما يأتي:يقرارن ما يأتي:

31 XــــادتـــIالـــمـــادة األولـى : الـــمـــادة األولـى : تـطــبـيــقــــا ألحــكــــام ا 
و32  مـن اIـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 10-236 اIــــؤرخ في 28
شـوال عام 1431  اIـوافق 7 أكـتـوبـر سـنة 2010 واIـتـضمن
تـــنـــظـــيم الـــصـــفـــقـــات الـــعــــمـــومـــيـــةr اIـــعـــدل واIـــتـــممr فـــإن
اIــــشـــــاريع الـــــتـي �ــــكـن أن تــــكـــــون مـــــوضــــوع اســـــتـــــشــــارة
انــتـقـائـيـة هي اIــشـاريع اIـتـعـلــقـة بـاIـراكـز االســتـشـفـائـيـة

اجلامعية.

اIــادة اIــادة 2 :  : حتــتـــوي ســعـــة اIـــشــاريع اIـــعــنـــيــة بـــإجــراء
االســتـشــارة االنــتـقــائـيــة عـلـى خـمــسـمــائـة (500) سـريـر أو

أكثر.

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 2 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1435
اIـوافق اIـوافق 31 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2014 يـتضـمن اIـصـادقـة علىr يـتضـمن اIـصـادقـة على
دفـتـر األعـبـاء الـذي يـحدد تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيةدفـتـر األعـبـاء الـذي يـحدد تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـية
اIـوكلة لـلمـركز الوطـني لتـكنـولوجيـات إنتـاج أكثراIـوكلة لـلمـركز الوطـني لتـكنـولوجيـات إنتـاج أكثر

نقاء.نقاء.

ــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضـــى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 414-92
اIـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اIـــــــــوافق 14
نـوفـمبـر سـنة 1992 واIتـعـلق بالـرقابـة الـسابـقة لـلـنفـقات

rالتي يلتزم بها

- 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 98-227 اIؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اIوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-262 اIؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1423 اIــوافق 17 غــشت ســنــة
2002 واIـتــضـمن إنــشـاء اIــركـز الــوطـني لــتـكــنـولــوجـيـات

rإنتاج أكثر نقاء

- و�ــــقــــتــــضــى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 258-10
اIــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اIــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

rعدلIا rالعمرانية والبيئة

 وزير السكن والعمران واIدينة وزير السكن والعمران واIدينة
عبد اجمليد تبون عبد اجمليد تبون 

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.
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يقرران مايقرران ما يأتي :أتي :
اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 6 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 02-262 اIـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1423 اIــــوافق 17 غــــشت ســــنــــة 2002 واIــــتــــضــــمن إنــــشــــاء

اIـركـز الوطـني لتـكنـولـوجيـات إنتـاج أكـثر نـقاءr يـصادق
عـلى دفـتـر األعـبـاء الــذي يـحـدد تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة
اIـوكلـة للـمركـز الوطـني لتـكنـولوجـيات إنـتاج أكـثر نـقاء

اIلحق بهذا القرار.
اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1435 اIــوافق 31

مايو سنة 2014.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : يــــتـــعــــX عـــلـى اIـــركــــز في كـل ســـنــــة إعـــداد
ميزانية السنة اIوالية التي تتضمن ما يأتي :

- حصائل وحسابـات النتائج التقـديرية والتزامات
rركز جتاه الدولةIا

rبرنامج مادي ومالي لالستثمارات -

- برنامج التمويل.

4 :  : يــجب إرســال حــصــيــلـة اســتــعــمــال إعــانـات اIـادة اIـادة 
الدولة إلى وزير اIالية طبقا للتنظيم اIعمول به.

5 :  : يـــتـــعـــX عـــلى اIـــركـــزr في بـــدايـــة كل ســـنــة اIــادة اIــادة 
ماليةr إعداد بـرنامج عمل وتقد�ه Iوافقة الوزير اIكلف

بالبيئة.

اIــادة اIــادة 6 :  :  يــتــعـــX عــلى اIــركـــز الــقــيــام بــالـــعــمــلــيــات
الـــضـــروريـــة إلجنـــاز األهـــداف اIـــســنـــدة إلـــيه عـــلـى أســاس

البرنامج اIذكور في اIادة السابقة.

اIــادة اIــادة 7 :  : يــتـعــX عــلى اIــركــز أن يــقـدم كـل ثالثـة (3)
أشــهــر لــلـوزيــر الــوصي عــنــاصـر اإلعـالم اخلـاصــة بــنــشـاطه

وباستعمال األموال التي منحتها الدولة له.

اIــادة اIــادة 8 :  : يـــســتـــفــيـــد اIــركــز مـــقــابـل تــنــفـــيــذ تـــبــعــات
اخلـدمـة العـمـومـيةr مـوضـوع أحـكـام دفتـر األعـبـاء هذاr من

مساهمات الدولة.

اIــــادة اIــــادة 9 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.

اIـادة اIـادة 10 :  : يرسل اIـركـز كل سنـة مـاليـة إلى الـوزير
الـوصي قبل 30 أبـريلr تـقـيـيمـا لـلـمـسـاهـمـات التـي يجب
أن تـــخــصص لـــلــمـــركــز  لـــتــغـــطــيـــة الــتــكـــالــيـف اIــرتـــبــطــة

بتبعات اخلدمة العمومية �وجب دفتر األعباء هذا.

يحدد اIساهـمات السنوية الوزير الوصي والوزير
اIكلف باIالية أثناء إعداد اIيزانية.

�ـكن مـراجـعـة هـذه اIـســاهـمـات خالل الـسـنـة اIـالـيـة
في حــالـة صـدور أحـكـام تــنـظـيـمــيـة جـديـدة تــعـدل مـحـتـوى

دفتر األعباء هذا.

rـــســـاهـــمــات الـــســـنـــويــة لـــلـــمـــركــزIــادة 11 :  : تـــدفع اIــادة اIا
بـعنـوان دفتـر أعـباء تـبعـات اخلـدمة الـعمـومـية هـذاr طبـقا

لإلجراءات اIعتمدة في التشريع اIعمول به. 

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة التهيئة العمرانية والبيئةوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

اIلحقاIلحق

دفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية دفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية 

اIوكلة للمركز الوطني لتكنوجيات إنتاج أكثر نقاءاIوكلة للمركز الوطني لتكنوجيات إنتاج أكثر نقاء

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 6 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 02-262 اIـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1423 اIــــوافق 17 غــــشت ســــنـــة 2002  واIــــتـــضــــمن إنــــشـــاء

اIـركـز الـوطـني لـتـكـنـولـوجـيـات إنـتـاج أكـثـر نـقـاءr يـهـدف
دفـتــر األعـبـاء هــذا إلى حتـديــد تـبـعــات اخلـدمــة الـعـمــومـيـة
rوكلة لـلمركـز الوطني لـتكنـولوجيـات إنتاج أكـثر نقاءIا

وشروط تنفيذها.

 اIـادة  اIـادة 2 :  : في إطـار إجناز تـبـعـات اخلـدمة الـعـمـومـية
اIـوكـلـة لهr يـكـلـف اIـركـز الـوطـني لـتـكـنـولـوجـيـات إنـتـاج

أكثر نقاءr على اخلصوص �ا يأتي :

- الــــقــــيــــام لــــفــــائــــدة الــــســــلــــطــــات الــــعــــمــــومــــيــــة بــــكل
rالتدقيقات التي تسمح بتقييم اخلصومات البيئية

- إجنـازr لـفـائـدة السـلـطـات الـعـمـومـيـةr كل دراسات
rأو فحص لإلنتاج أكثر نقاء

- تــــنـــــظــــيم ورشــــات تـــــقــــنــــيــــة لــــدعـم قــــدرات تــــدخل
rمندوبي البيئة للمؤسسات الصناعية

- الــقــيـــام بــكل عــمل لــلــســلـــطــات الــعــمــومــيــة يــســمح
rالبيئة الصناعية واالقتصادية Xبتحس

- إعداد ونـشر وسـائل ودعائم الـتوجـيه التي تـسمح
بــتـــقــويـــة قــدرات اIـــؤســســـات لــتـــأهــيـــلـــهــا عـــلى اIــســـتــوى

البيئي.
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وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة التهيئة العمرانية والبيئةوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

قـقـــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 19 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 17 يون يونـيو سنة يو سنة r2014 يتضr يتضـمن اIصادقة علىمن اIصادقة على
دفدفـتــــر األعر األعـبـاء الاء الـذي يذي يـحـدد تدد تـبـعـات اخلات اخلـدمدمـة الة الـعـمـومومـيـة

اIوكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.اIوكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rو وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 92-414 اIؤرخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اIـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة
1992 واIـتـعـلق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

rبها

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اIؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اIـوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزIوا

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

rعدلIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-137 اIؤرخ
في 23 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 28 مـــارس ســـنـــة
2011 واIـتضمن إنشاء الـوكالة الوطنـية لتهيـئة وجاذبية

rاألقاليم

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 6 و8 من
اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 11-137 اIــــؤرخ في  23 ربــــيع
الـثاني عام 1432 اIوافق 28 مـارس سنة 2011 واIـتضمن
إنشاء الوكالة الـوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليمr يصادق
عـلى دفـتـر األعـبـاء الــذي يـحـدد تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة
اIوكلـة للوكالـة الوطنيـة لتهيـئة وجاذبية األقـاليم اIلحق

بهذا القرار.

اIلحقاIلحق
دفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية اIوكلةدفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية اIوكلة

للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليمللوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم
اIاIــــــــادة األولى :ادة األولى : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام اIـــادة 8 من اIـــرســـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 11-137 اIــــؤرخ في 23 ربــــيع الــــثـــانــــي
عــــــــام 1432 اIـــــوافق 28 مــــارس ســـــنــــة 2011 واIــــتـــــضــــمن
إنشـاء الوكـالة الـوطنيـة لتـهيـئة وجـاذبيـة األقالـيمr يهدف
دفــتـر األعــبـاء هــذا إلى حتـديــد تــبـعــات اخلـدمــة الـعــمـومــيـة

اIوكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.
اIاIـادة ادة 2 :  : في إطــار إجنـاز تـبـعــات اخلـدمـة الـعــمـومـيـة
اIـوكــلـة لــهــاr تـكــلف الـوكــالــة الـوطــنـيــة لـتــهــيـئــة وجـاذبــيـة

األقاليمr على اخلصوصr �ا يأتي :
- الــــقــــيــــام لــــفــــائـــــدة الــــدولــــة بــــكل خــــبــــرة لــــتــــحــــديــــد
مـيـكانـيـزمـات ووسـائل جـاذبـيـة اإلقـلـيم احملـددة في اخملـطط

rالوطني للتهيئة العمومية
- فــحص دراسـات تــأثــيـر الــتــهـيــئــة الـعــمـرانــيــة لـكل
االســتــثــمــارات والــتــجــهــيــزات واIــنــشــآت غــيــر اIــتــوقــعــة

rبوسائل التهيئة العمرانية
- ضــمـــان مــهـــام مــســـاعــدة الـــتــحـــكم في األعـــمــالr في
إطـــار إعــداد دفـــاتــر األعـــبــاء أو اIـــذكــرات الـــتـــقــنـــيــة أو كل

مستند يتعلق بالتهيئة وجاذبية اإلقليم.
3 :  : يـــتـــعـــX عـــلى الـــوكـــالــة فـي كل ســـنـــة إعــداد اIاIــــادة ادة 

ميزانية السنة اIوالية التي تتضمن ما يأتي :
- حصـائل وحسابـات النتـائج التقـديرية والـتزامات

rالوكالة جتاه الدولة
rبرنامج مادي ومالي لالستثمارات -

- برنامج التمويل.
4 :  : يــجـب إرســال حــصــيــلــة اســتــعــمــال إعــانــات اIاIـادة ادة 

الدولة إلى وزير اIالية طبقا للتنظيم اIعمول به.
اIاIــــادة ادة 5 :  : يـــتــعــX عــلـى الــوكــالــةr في بـــدايــة كل ســنــة
مـاليةr إعداد بـرنامج عمل وتقـد�ه Iوافقة الـوزير اIكلف

بالتهيئة العمرانية.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 19 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 17
يونيو سنة 2014.
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6 :   :  يـتــعــX عــلى الـوكــالــة الــقـيــام بــالــعـمــلــيـات اIاIـادة ادة 
الــضـــروريــة إلجنــاز األهـــداف اIــســنـــدة إلــيــهـــا عــلي أســاس

البرنامج اIذكور في اIادة السابقة.
اIاIـادة ادة 7 :  :  يـتـعـX عـلى الـوكـالة أن تـقـدم كل ثـالثة (3)
أشـهــر لـلــوزيـر الــوصي عـنــاصـر اإلعالم اخلــاصـة بــنـشــاطـهـا

وباستعمال األموال التي منحتها لها الدولة.
اIاة اIاة 8 :  : تستفيد الوكالة مقابل تنفيذ تبعات اخلدمة
الــــعــــمـــــومــــيــــةr مــــوضــــوع أحــــكــــام دفــــتــــر األعــــبــــاء هــــذاr من

مساهمات الدولة.
اIاIــــــــادة ادة 9 :  :  يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســــاهـــــمــــات مــــوضــــوع

محاسبة منفصلة.
اIاIــــــــادة ادة 10 :  :  تــــرسـل الــــوكـــــالــــة كل ســـــنــــة مــــالـــــيــــة إلى
الوزيـر الـوصي قبل 30 أبـريل تقـيـيمـا لـلمـسـاهمـات التي
يـــجـب أن تــخـــصـص لـــلـــوكــالـــة لـــتـــغـــطـــيـــة تـــبـــعـــات اخلـــدمــة

العمومية �وجب دفتر األعباء هذا.
يـحدد اIساهـمات السـنوية الوزيـر الوصي والوزير

اIكلف باIالية أثناء إعداد اIيزانية.
�ـكن مــراجـعـة هــذه اIـسـاهـمــات خالل الـسـنــة اIـالـيـة
فـي حـالـة صــدور أحـكـام تــنـظــيـمـيــة جـديــدة تـعـدّل مــحـتـوى

تبعات اخلدمة العمومية لدفتر األعباء هذا.
اIادة اIادة 11 :  : تدفع اIـساهـمات الـسنـويةr بـعنـوان دفتر
أعـبــاء اخلـدمــة الـعــمـومــيـة هــذاr لـلــوكـالــة طـبـقــا لإلجـراءات

اIعتمدة في التشريع اIعمول به.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مرار مـؤرخ فيؤرخ في 21 ج جـمــــادى الادى الـثـانانــــيـة عة عـام ام  1435 اIاIـوافق وافق 21
أبأبــــريل سريل سـنـة ة r2014 يr يـحــــدد كدد كـيـفــــيـات تات تـنــــظـيم اليم الــــتـكـوينوين
الالــــتــــحــــضـيــــري لري لــــشــــغل بغل بــــعض العض الــــرتب اIرتب اIــــنـتــــمــــيــــة لة لــــسـلكلك

مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه.  مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه.  
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممIعدل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهمّ وضعية ا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13- 312 اIؤرخ
في 5 ذي القعدة عام  1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-263 اIؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1423 اIــوافق 17 غــشت ســنــة
2002 واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء اIـــعـــهـــد الــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـــنــات

rتممIا rالبيئية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اIؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق  22 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 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 القـعـدة عام 1431 اIـوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rعدلIا
تقـــرر ما يـــأتيتقـــرر ما يـــأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIـــواد 37 و38 و39
(الفقـرة أ) من اIرسوم التـنفيذي رقم 08-232 اIؤرخ في
19 رجب عـام 1429 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2008 واIـذكور

أعالهr يــــحـــدد هـــذا الــــقـــرار كــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين
التـحضـيري لـشغل بـعض الرتب اIـنتـميـة لسـلك مفـتشي

البيئة ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
سلك مفتشي البيئة :سلك مفتشي البيئة :

rرتبة مفتش في البيئة -
rرتبة مفتش رئيسي في البيئة -

- رتبة مفتش قسم في البيئة.
اIــادة اIــادة 2 :  : يـــلـــزم اIــتـــربــصـــون شـــاغــلـــو إحـــدى الــرتب
اIــنـــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة األولى أعالهr �ــتــابــعــة دورة

تكوين حتضيري. 
 اIــادة  اIــادة 3 :  : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري
Xــوجب قـــرار من الــســلــطـــة الــتي لــهــا صالحـــيــة الــتــعــيــ�

والذي يحدد فيهr على اخلصوصr ما يأتي :
rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اIـتـربصـX اIـعـنـيـX بـالـتـكـوين الـتـحـضـيري
اIنـصـوص علـيه في اخملـطط القـطـاعي السـنـوي أو اIتـعدد
الــسـنــوات لـلــتـكـويـن واIـصـادق عــلـيــهـمــاr بـعــنـوان الــسـنـة

 rعمول بهاIطبقا لإلجراءات ا rعنيةIا
rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -
rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قـــــائـــــمـــــة اIـــــتـــــربـــــصـــــX اIـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XـــتــــربـــصـــIـــســــتـــخــــدمـــة اIـــــادة 4 :  : تـــعــــلم اإلدارة اIـــــادة اIا
بتـاريخ بـداية الـتكـوين الـتحـضيـريr عن طـريق استـدعاء

فردي أو أية وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.
5 :  : يـــضـــمـن الـــتـــكـــوين الـــتـــحـــضـــيـــري اIـــعـــهـــد اIـــادة اIـــادة 

الوطني للتكوينات البيئية. 
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اIـــــادة اIـــــادة 6 : : يـــنــــظم الــــتــــكــــوين الــــتـــحــــضــــيــــري بـــشــــكل
متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.

اIـادة اIـادة 7 :  : حتدد مدة التـكوين التحضـيري بستة  (6)
أشــهــر بــالـنــســبــة لــرتــبـة مــفــتش في الــبــيــئــة وأربــعـة (4)
أشـهـر بالـنسـبة لـرتـبة مـفتش رئـيسـي في البـيئـة وثالثة

(3) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش قسم في البيئة.
 اIـــــادة  اIـــــادة 8 :  : يــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التـحضـيـريr ويتم تـفصـيل محـتـواها من طـرف اIؤسـسة

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادة 5 أعاله.
اIـادة اIـادة 9 :  : يـتولى تـأطيـر و مـتابـعة اIـتربـصX أثـناء
الـــتـــكـــوين الـــتــحـــضـــيـــري أســـاتــذة اIـــؤســـســـة الــعـــمـــومـــيــة
لـلـتـكـوين و/أو اإلطـارات اIـؤهـلـة لـلـمـؤسـسـات واإلدارات

العمومية.
اIــادة اIــادة 10 : : يـتم تـقيـيم اIـعارف حـسب مـبدأ اIـراقـبة

البيداغوجية اIستمرة ويشمل امتحانات دورية. 
الــمـادة الــمـادة 11 :  : عـنــد نـهـايــة الـتــكـوين الـتــحـضــيـري يـتم

التقييم النهائي حسب أحد التقديرات اآلتية :
rحسن جدا -

rحسن -
rمتوسط -

- دون اIتوسط.

اIــادة اIــادة 12 :  : تـضـبط قـائـمـة اIـتـربـصـX الـذين تـابـعـوا
دورة التكوين التـحضيري من طرف جلنة نهاية التكوين

التي تتكون من :
- الـسـلــطـة اخملـولــة لـهـا صالحــيـة الـتــعـيـX أو ©ــثـلـهـا

rرئيسا rؤهل قانوناIا
- مـديــر اIـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اIــعـنــيـة أو

rثله©
- ©ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.
rـادة 13 :  : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريIـادة اIا
يـسـلم مديـر اIـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكوين اIـعـنيـة شـهادة
مـتـابـعـة الـتـكـوين لـلـمـتـربـصـX عـلى أسـاس مـحـضـر جلـنة

نهاية التكوين.
اIادة اIادة 14 :  : يرسم اIـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين

التحضيريr طبقا للتنظيم الساري اIفعول.
اIـادة اIـادة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 21 أبريل سنة 2014.

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

اIلحق اIلحق 1
برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش في البيئةبرنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش في البيئة

مدة التكوين : مدة التكوين : ستة (6) أشهر

30 ساعة

18 ساعة

30 ساعة

30 ساعة

60 ساعة

24 ساعة

18 ساعة

12 ساعة

60 ساعة

12 ساعة

18 ساعة

18 ساعة

30 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

1

3

3

4

2

2

2

4

1

2

2

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

360  ساعةساعةاجملموعاجملموع

اإليكولوجيا و البيئة
اجليولوجيا و الهيدروجيولوجيا و الهيدرولوجيا

تسيير اIياه اIستعملة
التلوث اجلوي 

تسيير النفايات  
تلوث األرض

حماية الساحل
اIساحات اخلضراء
اIنشآت اIصنفة 
اجلباية البيئية
التحرير اإلداري

اإلجراءات اجلزائية و تسيير اIنازعات
التفتيش البيئي 
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اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش رئيسي في البيئةبرنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش رئيسي في البيئة

مدة التكوين : مدة التكوين : أربعة (4) أشهر

18 ساعة

18 ساعة

30 ساعة

18 ساعة

36 ساعة

18 ساعة

12 ساعة

12 ساعة

30 ساعة

6 ساعة

12 ساعة

12 ساعة

30 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

1

3

3

3

2

2

1

3

1

2

3

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

252  ساعةساعةاجملموعاجملموع

اإليكولوجيا والبيئة
اجليولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدرولوجيا

تسيير اIياه اIستعملة
التلوث اجلوي 

تسيير النفايات  
تلوث األرض

حماية الساحل
اIساحات اخلضراء
اIنشآت اIصنفة 
اجلباية البيئية
التحرير اإلداري

اإلجراءات اجلزائية وتسيير اIنازعات
التفتيش البيئي 

اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش قسم في البيئةبرنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش قسم في البيئة

مدة التكوين :مدة التكوين : ثالثة (3) أشهر

18 ساعة

36 ساعة

30 ساعة

18 ساعة

12 ساعة

30 ساعة

18 ساعة

12 ساعة

12 ساعة

24 ساعة

الوحداتالوحدات اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

3

3

2

1

3

1

2

3

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

210  ساعةساعةاجملموعاجملموع

علوم الطبيعة والتنمية اIستدامة
مكونات البيئة والتلوث

تسيير النفايات  
حماية الساحل

اIساحات اخلضراء
اIنشآت اIصنفة
اجلباية البيئية
التحرير اإلداري

اإلجراءات اجلزائية وتسيير اIنازعات
التفتيش البيئي 
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قـــــــــــرار مـــــــــؤرخ فــي قـــــــــــرار مـــــــــؤرخ فــي 9 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 7
يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـةr يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـة
اIـــكـــلـــفـــة بـــتـــحـــضـــيـــر اخملـــطـط الـــوطـــنـي لـــتـــســـيـــيــــراIـــكـــلـــفـــة بـــتـــحـــضـــيـــر اخملـــطـط الـــوطـــنـي لـــتـــســـيـــيــــر

النفايـات اخلاصـة. النفايـات اخلاصـة. 
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 9 شعـبـان عام 1435 اIـوافق
rاألعــضـــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم Xيــعـــ r2014 7 يــونـــيـــو ســـنــة
تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 3 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقـــم
03-477 اIؤرخ في 15 شوال عام 1424 اIوافق 9 ديسـمبر

سـنـة 2003 الـذي يـحــدد كـيـفــيـات وإجــراءات إعـداد اخملـطط
rالـوطـني لـتـسـيــيـر الـنـفـايـات اخلـاصـة ونـشـره ومـراجـعـته
في الــلـــجــنــة اIــكـــلــفــة بــإعـــداد اخملــطط الـــوطــني لــتـــســيــيــر

rالنفايات اخلاصة
rـكـلف بـالـبـيـئـةIـثل الـوزير ا© r®السـيـد بـابـا كـر -

rرئيسـا
- الــعـقـيـد مـزيــغـاش عـبـد اجملـيــدr ©ـثل وزيـر الـدفـاع

rالوطنـي
- الــسـيـدة شـتــوح بن الـدين حــمـيـدةr ©ـثــلـة الـوزيـر

rكلف باجلماعـات احملليـةIا
- اآلنـــســـة شــارف نـــســـرينr ©ــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف

 rبـالتجارة
- الـــســـيـــدة  خـــلـــيــفـــة مـــر®r ©ـــثـــلـــة الـــوزيــر اIـــكـــلف

 rبالطاقـة
- الـــســـيــــدة جالخ أمــــيـــنــــةr ©ـــثــــلـــة الــــوزيـــر اIــــكـــلف

rبالتهيئـة العمرانيـة
- الــســيـدة صــاحلي أم اخلــيــرr ©ـثــلــة الـوزيــر اIــكـلف

 rبالنقـل
- الـــــســــيــــد بـــــوديــــفـــــة عــــلـيr ©ــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلف

rبالفالحـة
- الـسيدة بن يـحي بدرالدين سعـيدةr ©ثـلة الوزير

rكلف بالصحـةIا
- اآلنـــســة بــلــخـــبــاز ســمــيـــةr ©ــثــلــة الـــوزيــر اIــكــلف

 rاليـةIبا
- الـــســيـــد مـــخـــزومي فـــريـــدr ©ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف

rائيـةIوارد اIبا
- الــســيــد بـن عــكــمــوم صــالحr ©ـــثل الــوزيــر اIــكــلف

 rبالصناعة التقليدية
- الـــســـيـــدة حـــالـــيـت إ�ـــانr ©ــثـــلـــة الـــوزيـــر اIـــكـــلف

rبالتعميـر

- الـــســـيــد نـــهـــيـــتي يـــاســـr X ©ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف
 rبالصناعـة

- اآلنــسـة أنــيـا صــلـيـحــة آيت قــاسيr ©ـثــلـة الــوكـالـة
rالوطنيـة للنفـايـات

- الـسـيـد مـهـال حـسانr ©ـثل الـفـيـدرالـيــة الـوطـنـيـة
حلمايـة البيئـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 10 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 8 يــونــيــو 
ســنــة ســنــة r2014  يـتــضــمr  يـتــضــمّن تـعــيـXن تـعــيـX أعــضــاء مــجــلس إدارةأعــضــاء مــجــلس إدارة

اIرصد الوطني للبيئة و التنمية اIستدامة.اIرصد الوطني للبيئة و التنمية اIستدامة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اIـــــوافق  8 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2014 يــــعــــX األعـــضــــاء اآلتــــيـــة
أســـمـــاؤهمr تــطـــبـــيــقـــا ألحـــكــام اIـــادتــX 8 و9 من اIـــرســوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-115 اIــؤرخ في 20 مـــحـــرم عــام 1423
اIــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 2002 واIـــتــضـــمـن إنــشـــاء اIـــرصــد
الـوطـني لـلـبيـئـة والـتـنـمـيـة اIـسـتـدامةr فـي مجـلس إدارة

اIرصد الوطني للبيئة والتنمية اIستدامة :
- الــــســـيــــد طـــولــــبــــة طـــاهــــرr ©ـــثـل الـــوزيــــر اIــــكـــلّف

rرئيسا rبالبيئة
- الــــســـيــــد ضـــربــــاني إلــــيـــاس تــــوفــــيقr ©ــــثل وزيـــر

rالدفاع الوطني
- الــســيــدة شــتــوح بن الـــدين حــمــيــدةr ©ــثــلــة وزيــر

rوزير الداخلية و اجلماعات احمللية rالدولة
- اآلنــســـة بــشــوطي أســـمــاءr ©ــثــلــة الـــوزيــر اIــكــلّف

rاليةIبا
- الـــســـيـــد نـــيـــبـــوش أحـــسـنr ©ـــثل الـــوزيـــر اIـــكـــلّف

rبالتجارة
- اآلنـــســـة بــوحـــوش زهـــرةr ©ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلّف

rبالطاقة
- الـــــســـــيــــد حلـــــاج مـــــحــــمـــــدr ©ـــــثل الـــــوزيـــــر اIــــكـــــلّف

rبالصحة
- الـــســيــدة حـــجــام صــورايــاr ©ـــثــلــة الــوزيـــر اIــكــلّف

rبالصناعة
- الــســـيـــد الــشـــاذلي مـــحــمـــدr ©ـــثل الــوزيـــر اIـــكــلّف

 rبالبحث العلمي
- الــســـيــد بــوزرورة الــيــزيــدr ©ــثل الــوزيــر اIــكــلّف

rائيةIوارد اIبا
- اآلنــسـة سـيــريـدي فــضـيـلــةr ©ـثـلــة الـوزيــر اIـكـلّف

 rبالصيد البحري
- الـــســيـــد عــلـــبــان عــبـــد اإللهr ©ــثـل الــوزيــر اIـــكــلّف

rبالعمل
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 20  شـــو  شـــوّال  عـــام ال  عـــام 1435
17  غــشت ســنـة   غــشت ســنـة r2014 يــتـضــم يــتـضــمّن الــتــنــظـيمن الــتــنــظـيم اIـوافق اIـوافق 

الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزيرة الثقافة
rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اIـؤرّخ
في 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1435 اIــــوافـق 28 أبــــريــل

rالوزير األوّل Xتضمّن تعيIسنـة 2014 وا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-10 اIـؤرّخ
في 15 ذي احلــجّــة عـام 1426 اIـوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006

rعدّلIا rركز الوطني للمخطوطاتIتضمّن إنشاء اIوا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 5
رجب عــام 1429 اIــوافق 8 يــولــيــو ســنـة 2008 واIــتــضــمّن

rالتنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 17 من اIـرسوم
التّنفـيذيّ رقم 06-10 اIؤرّخ فـي 15 ذي احلجّة عـام 1426 
rـــذكــــور أعالهIــــعــــدّل واIا r2006 ــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــةIا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركز

الوطني للمخطوطات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـضم الـتــنـظـيم الــداخـلي لـلـمــركـز الـوطـني

مـا يأتي :  rديرIحتت سلطة ا rللمخطوطات
rقسم اإلدارة والوسائل -

rقسم اجلرد والبحث -
rقسم احلفظ -

rبادالت الثقافيةIقسم التنشيط وا -
- اIلحقـات.

- الــــســــيــــد  شـــواقـي صــــالحr ©ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلّف
rبالفالحة

- الــســيـــد صــغــيـــري بــراهــيـمr ©ــثل الــوزيـــر اIــكــلّف
rبالتهيئة العمرانية

- الــســيــدة شــايـب ســومــيــةr ©ــثــلـــة الــوزيــر اIــكــلّف
 rباإلعالم

- الــــســــيــــد زديــــغــــة بــــداويr ©ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلّف
rبالنقل

- الـسيـدة ناصـر باي صـليـحةr ©ـثلة الـوزير اIـكلّف
rبالسياحة

- الـــســـيــــد حـــمـــامـي رابحr ©ـــثـل الـــديـــوان الــــوطـــني
rلإلحصائيات

- الــســيــد بن خــداش مــحــمــدr ©ــثل جــمــعــيــة حــمــايـة
rستدامةIالبيئة و التنمية ا

- الـــســيــدة لــوانــشي مــر®r ©ـــثــلــة جــمــعــيــة اجلــزائــر
البيضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23 يــولـيـو يــولـيـو
سـنة سـنة r2014  يعـدل القـرار اIؤرخ في r  يعـدل القـرار اIؤرخ في 14 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 16 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2014 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
تــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارةتــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 25 رمــــــضـــــــان عــــــام 1435
اIـوافق 23 يولـيو سـنة r2014 يعـدل القـرار اIؤرخ في 14
ربــيـع األول عـام 1435 اIـوافق 16 يــنـايــر ســنـة 2014 الـذي
يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات لــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئةr كما يأتي :
...................................................................."
....................................................................-
....................................................................-
...........................(بدون تغيير).......................

©ثلو الوزير اIكلّف باIالية :
- اIديرية العامة للمحاسبة :

rعضوة rاآلنسة لعشب سهام -
.....................(الباقي بدون تغيير)...................
يتولى السيـد براهيمي عبد الـقادرr عضوا واآلنسة
لــعــايب ســلــيـــمــةr مــســتــخــلــفــة أمــانـــة الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة".
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- الـتـعـرف عـلى احـتـيـاجـات اIـركـز من الـتـجـهـيـزات
rاخلاصة بحفظ اخملطوطات

- إعـداد مخطـطات دورية حلـفظ اخملطوطـات والسهر
rعلى تطبيقها

- إعـداد قوائم اخملـطوطـات التي حتـتاج إلى تدخالت
ترميم استعجالية.

تقوم مصلحة الترميم باIهام اآلتية :
- دراســـــة مـــــكـــــوّنـــــات اخملــــطـــــوط (الـــــورق - اجلـــــلــــد -

r(...احلبر
rتشخيص وتنظيف اخملطوط -

- مـعاجلة اخملطـوط في مخابـر اIركز حسب اIـعايير
العلمية للترميم.

تقوم مصلحة التصوير اآللي باIهام اآلتية :
- تـــصــويــر اخملــطـــوط بــاســتـــعــمــال مــخـــتــلف وســائل

r(التصوير الرقمي - سكانير) التصوير احلديثة
- تـــــصــــويـــــر اخملـــــطــــوطـــــات اIـــــوجــــودة لـــــدى حـــــائــــزي

rاخلزانات
- إنــشــاء بــنـك لــلــمــعــلــومــات ومــكـــتــبــة مــعــلــومــاتــيــة

للمخطوطات.
اIــــاداIــــادّة ة 6 : : يــــتـــــكــــون قـــــسم الـــــتــــنـــــشــــيط واIـــــبــــــادالت

الثقـافـية من :
rبادالت الثقافية والعلميةIمصلحة ا -

- مصلحة التنشيط واالتصـال.
rــبـــادالت الــثــقـــافـــيــة والــعــلــمـــيــةIتــقــوم مــصــلــحـــة ا

باIهـام اآلتـية :
- الـــــتـــــعـــــاون فـي مـــــجــــال اخملـــــطـــــوط مـع اجلـــــامـــــعــــات

rومراكـز البحوث عبر التراب الوطني
- تـبـادل اIـعـلـومـات في مـجـال اخملـطـوط مع اIـراكــز

الوطنية والدولـية.
تقوم مصلحة التنشيط واالتصال باIهام اآلتية :

rتنظـيم اللقاءات -
- الـــعـــمل مع اIـــؤســســـات اإلعالمـــيـــة لـــنــشـــر أعـــمــال

ونشاطات اIركـز.
7 : : يــســيــر اIــلــحــقــــة اIــنــشــأة طــبــقــــا ألحــكـــام اIـاداIـادّة ة 
اIـادّة 3 من اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-10 اIـؤرّخ في 15
ذي احلــجّـة عـام 1426 اIـوافق 15 يـنـايــر سـنـة r2006 اIـعـدّل
واIذكـور أعالهr رئـيس مـلـحـقــةr وتضـم ثالث (3) مـصالـح

منظمـة في فروع:
- مــصــلــحــة اجلــرد والــبــحـث : وتــضم هــذه اIــصــلــحــة

: (2) Xفرع

اIاداIادّة ة 3 : : يتكون قسم اإلدارة والوسائل من :
rاليةIوارد البشرية واIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.
rـــالـــــيـــةIـــوارد الـــبــــشـــريــــــة واIتـــقـــــوم مـــصــــلـــحـــــة ا

باIهــام اآلتـية :
rوارد البشرية للمركزIتسيير ا -

- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز.
تقوم مصلحة الوسائل العامّة باIهام اآلتية :

rعداتIركز بالعتاد واIتموين ا -
- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد واIعدات.

اIاداIادّة ة 4 : : يتكون قسم اجلرد والبحث من :
rمصلحة جرد اخملطوطات -

rمصلحة الدّراسات والبحث -
- مصلحة النشـر.

تقوم مصلحة جرد اخملطوطات باIهام اآلتية :
- جـــرد اخملـــطــوطـــات حـــسب اIـــواضـــيع وتـــســـلـــســـلـــهــا

rالزمني
- حتــديـد عــدد اخلــزانـات فـي كل واليـة وإنــشــاء مـلف

rإداري لكـل واحدة منها
- جـرد اخلـرائط والـرســوم واIـؤلـفـات اIـوجـودة عـبـر

التراب الوطني.
تقوم مصلحة الدّراسات والبحث باIهام اآلتية :

- الـــقـــيـــام بـــدراســـة عــلـــمـــيـــة حملـــتـــوى كــل مـــخـــطــوط
rXووضعه حتت تصرف الباحث

rاقتناء اخملطوطات -
- تــوجــــيه الــبــاحــثـــX �ــســاعــدتـهــم عــلى الـــوصـــول
إلى حـائــزي اخلــزانـات ســواء عـبــر تـعــيــX وسـيط أو عــبـر

إعطاء معلومات عن اخلزانات موضوع البحث.
تقوم مصلحة النشـر باIهام اآلتية :

- حـــصـــر اخملـــطـــوطـــات حـــسب أهـــمـــيـــتـــهـــا الـــعـــلـــمـــيــة
rوالتاريخية والدينية وإمكانية نشرها

- نشر أبحاث وأعمال اIركز.
اIاداIادّة ة 5 : : يتكون قسم احلفظ من :

rمصلحة احلفظ الوقائي -
rمصلحة الترميم -

- مصلحة التصوير اآللي.
تقوم مصلحة احلفظ الوقائي باIهام اآلتية :

- مــــــراقــــــبــــــة الـــــشــــــروط اIــــــنـــــاخــــــيــــــة ألمــــــاكن حــــــفظ
r(الرطوبة - احلرارة - اإلضاءة... إلخ) اخملطوطات
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وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

r"فرع "جرد اخملطوطات  *
*  فرع "الدراسات والبحث".

- مـصــلــحــة احلــفظ : وتــضم هــذه اIــصـلــحــة ثالثــة(3)
فـروع :

r"فرع "احلفظ الوقائي  *
"rفرع "الترميم  *

*  فرع "التصوير اآللي".
- مـصـلــحـة الـتـنـشــيط واIـبـادالت الـثــقـافـيـة : وتـضم

هذه اIصلحة ثالثة (3) فروع :
r"بادالت الثقافية والعلميةIفرع "ا  *

r"فرع "التنشيط واالتصال  *
*  فرع "تسيير الوسائل".

اIــاداIــادّة ة 8 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـؤرّخ في 5 رجب عـام  1429 اIـوافق 8 يـولـيـو سـنة 2008

واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 17

غشت سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9  ذي احلج  ذي احلجّة عام ة عام 1434 اIوافق  اIوافق 14 أكتوبر أكتوبر
سـنة سـنة r2013 يحـدr يحـدّد القـائمـة د القـائمـة االسـميـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسألعضـاء اجمللس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لوالية باتنة.لوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــؤرّخ فـي 9 ذي احلــجّــة عــــام 1434
اIــوافق 14 أكـــتــوبــر ســنــة 2013 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة
لــلـمــطـالـعـــة الـعــمـومــيــة لــواليـــة بـاتـنــةr تـطــبـيـقـــا ألحـكــام
اIادّة 11 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةr كمـا يأتي :
السّــادة :

rمــديـــر الــثـــقــافــة بـــالــواليــة rعـــبــد الــلّـه بــوقـــنــدورة -
rرئيسا

rثل الوالي© rمحمد نذير سبع -

- خلــــمــــيــــسي صــــحــــراويr رئـــيـس اجملـــلـس الــــشـــعــــبي
rالوالئي

- إبــــراهـــيـم بـــلــــقـــاســــميr ©ـــثـل وزيـــر اIــــالـــيــــة عـــلى
rمستوى الوالية

rمدير التربية الوطنية بالوالية rصالح شهاب -
- إسـمـاعــيل بـوخــريـسـةr مــديـر الــشـبـاب والــريـاضـة

rبالوالية
- عـبــاس بــومــجـانr مــديــر الــبـريــد وتــكــنـولــوجــيـات

rاإلعالم واالتصال بالوالية
rأستاذ جامعي rاجلمعي بن حركات -

- العربي دحوr أستاذ جامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9  ذي احلج  ذي احلجّة عام ة عام 1434 اIوافق  اIوافق 14 أكتوبر أكتوبر
سـنة سـنة r2013 يحـدr يحـدّد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لوالية تندوف.لوالية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــؤرّخ فـي 9 ذي احلــجّــة عــــام 1434
اIــوافق 14 أكـــتــوبــر ســنــة 2013 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة
لـلـمطـالـعــة الـعـمـومــيـة لــواليــة تـنـدوفr تـطـبـيـقــا ألحـكـام
اIادّة 11 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةr كمـا يأتي :
السيّدات والسّــادة :

rمـديـر الــثـقـافــة بـالـواليـة rعــبـد الـعــزيـز عـبــابـسـيــة -
rرئيسا

rثلة الوالي© rبدرة نبو -
- حـــمـــودا الـــكـــوريr ©ـــثل رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبي

rالوالئي
- حبـيبة حيـمورةr ©ثـلة وزير اIـالية عـلى مستوى

rالوالية
rمدير التربية الوطنية بالوالية rعلقمة بوراس -

- عـــبــد احلــمـــيــد حلــرشr مــديـــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
rبالوالية

- عبد الكر® حـدراويr مدير البريد وتـكنولوجيات
rاإلعالم واالتصال بالوالية

rباحثة وإعالمية rفاطمة يحياوي -
- خونا أحمد محمودr باحث.
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وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــــــرار مـــــــؤرخ في قـــــــرار مـــــــؤرخ في 22 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 16
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــــرار مــــؤرخ في 22 ذي احلــــجـــــة عــــام 1435
اIــــوافق 16 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2014 يـــعــX األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 9 من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 92-12 اIـؤرخ في 4 رجب عـام 1412 اIـوافق 9 يــنـايـر
سـنة 1992 واIتـضـمن إحداث الـوكالـة الـوطنـية لـلـصنـاعة
الـتـقلـيـديـةr في مـجلس إدارة الـوكـالـة الوطـنـيـة للـصـنـاعة

التقليدية :
السيّدتان والسّادة :

- إبراهيم مـقدورr ©ـثل الوزيـرة اIكلـفة بـالصـناعة
rرئيسا rالتقليدية

rاليةIكلف باIثل الوزير ا© rدراجي العلمي  -
rكلف بالتجارةIثل الوزير ا© rعلي برجوان -

- سـلـيـمـة سـماتـيr ©ثـلـة الـوزيـر اIـكـلف بـالـتـكوين
rXهنيIوالتعليم ا

rكلفة بالثقافةIثلة الوزيرة ا© rسليمة لرقم -
- عـــــبـــــد احلق نـــــعــــمـــــانـيr ©ــــثـل الــــوزيـــــرة اIـــــكــــلـــــفــــة

rبالسياحة
- عـبـد اIـالك حـراقr ©ـثل الـوزيـرة اIـكـلـفـة بـاألسرة

rرأةIوقضايا ا
- نور الـدين سـاحـيr اIديـر الـعـام لـلـغـرفـة الـوطـنـية

rللصناعة التقليدية واحلرف
- مدني بوشخـشوخr حرفي معـX من طرف الغرفة

rالوطنية للصناعة التقليدية واحلرف
- عـبـد احلكـيم كـشـرودr اIـمـثل اIنـتـخب Iـسـتـخدمي

rالوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
- يــــــوسف ســــــاIي وشــــــكـــــري بن زعــــــرورr عـــــضـــــوان
rكـلفـة بالـصناعـة التـقلـيديةIمعـيّنـان من طرف الوزيـرة ا

لكفاءاتهما في اجملال.
تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرخ في 18 رجب عــام 1432
اIـوافق 20 يــونـيــو ســنـة 2011 واIــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء

مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9  ذي احلج  ذي احلجّة عام ة عام 1434 اIوافق  اIوافق 14 أكتوبر أكتوبر
سـنة سـنة r2013 يحـدr يحـدّد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لوالية سوق أهراس.لوالية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــؤرّخ فـي 9 ذي احلــجّــة عــــام 1434
اIــوافق 14 أكـــتــوبــر ســنــة 2013 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة
لــلـمــطـالــعــة الـعــمـومـــيـة لـــواليــة ســوق أهـراسr تــطـبــيـقــا
ألحـــكــــام اIـــادّة 11 من اIـــرســــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 234-12
اIـؤرّخ في 3 رجب عـام 1433 اIـوافق 24 مـايــو سـنـة 2012
الـــذي يــحــدّد الــقــانــون األســـاسي لــلــمــكــتـــبــات الــرئــيــســيــة

للمطالعة العموميةr كمـا يأتي :
السّـيدتان والسّـادة :

rرئيسا rمدير الثقافة بالوالية rعمر مانع -
rثل الوالي© rرؤوف كحلوش -

rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي rقدور مرايسية -
- مــحـمـد الــصـالح عــرجـونr ©ـثـل وزيـر اIـالــيـة عـلى

rمستوى الوالية
- عــبـــد الــعـــزيــز بــزالـــةr مــديـــر الــتـــربــيـــة الــوطـــنــيــة

rبالوالية
- عـبد الرحمـان احمدانيr مـدير الشبـاب والرياضة

rبالوالية
- صـــنــيــة قـــاضيr مـــديــرة الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات

rاإلعالم واالتصال بالوالية
rأستاذ جامعي rجالل خشاب -

- كلثوم رتابr شاعرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 28 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 غــــشت غــــشت
ســـنــة ســـنــة r2014 يــتـــضــمن اســـتــخـالف عــضـــو في اجملــلسr يــتـــضــمن اســـتــخـالف عــضـــو في اجملــلس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية بسكرة.لوالية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عـــــــــام 1435
rالـســيـد أحـمـد مـودع Xـوافــق 24 غــشت ســنـة 2014 يـعـIا
مــديــر الـــثــقــافــة بــالـــواليــةr تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اIــادة 11 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-234 اIـؤرخ في 3 رجب عـام
1433 اIــوافق 24 مــايـــو ســنــة 2012 الـــذي يــحـــدد الــقـــانــون

األســاسي لــلـمــكـتــبـات الــرئــيـســيـة لــلـمــطــالـعــة الـعــمـومــيـة
رئيـسا للمجلس الـتوجيهي للمكـتبة الرئيسيـة للمطالعة
العمومية لوالية بـسكرة خلفا للسيد عمور كبورr للفترة

اIتبقية من العضوية.


