
العدد العدد 26

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

  األربعاء أواألربعاء أوّل شعبان ل شعبان عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 20 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 15-119 مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1436 اHـوافق 13 مــايــو ســنـة r2015 يــتــضــمّن قــبــول تــعــديالت الــدوحــة
اHدخـلة على بروتوكول كيوتو حول اتفـاقية األ~ اHتحدة اإلطارية بشأن تغيـر اHناخr اHعتمدة بالدوحةr قطرr في 8 
ديسمبر سنة 2012.....................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 15-122 مـؤرخ في 25 رجب عـام 1436 اHـوافق 14 مــايــو ســنـة r2015 يــتــضــمن إنــشــاء اخملــبــر الـوطــني
للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة r2015 يتضمن التصـريح باHنفعة العمومية
للعملية اHتعلقة بإجناز الطريق االجتنابي Hدينة السحاولة...............................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافـق 14 مايو سنة r2015 يعـدل ويتمم اHرسوم التنفيـذي رقم
97-142 اHـــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1417 اHـــوافق 30 أبــريـل ســنــة 1997 الــذي يــحــدد كـــيــفــيــات الـــتــســجـــيل في ســجل

الصناعة التقليدية واحلرف...........................................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

وزارة الصناعة وا:ناجموزارة الصناعة وا:ناجم

قـــرار مـؤرّخ في 9  ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 31  ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـحــدّد تـشـكــيـلــة مـكـتب األمـن الـداخـلي في وزارة
الصناعة واHناجم وسيره............................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 19  ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 10  يــنــايــر سـنــة r 2015 يــحـدّد الـقــائـمــة االســمــيـة ألعـضـــاء مـجــلس إدارة
الهيئـة اجلـزائريـة لالعتمـاد "أجليراك"..........................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 14  جـمــادى األولى عـام 1436 اHـوافق 5  مـارس ســنـة r 2015 يــحـدّد الــقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء مــجــلس إدارة
اHعهد الوطني اجلزائري للملكية الصّناعـية...................................................................................................

قـرار مؤرخ في 2 رجب عــام 1436 اHـوافق 21 أبـريـل سـنة r2015 يـعـدل الـقرار اHـؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 14
يــنـايـر سـنـة 2013 واHـتـضـمّن تـعــيـY أعـضـاء الـلـجـنــة الـقـطـاعـيـة لـلـصــفـقـات لـوزارة الـصـنـاعــة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة
واHتوسطة وترقية االستثمار.....................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 20 محـرم عام 1436 اHوافق 13  نوفمـبر سنة r2014  يـعدل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرخ
في 3 رجب عـام 1431 اHـوافق 16 يـونـيـو سـنة 2010 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الــشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص
بــاألعــوان الــعــامــلـــY في نــشــاطــات احلــفـظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات بـــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيــة واHــصـــالح الالمــركــزيــة
واHؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية....................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا:رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا:رأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رجـب عــام 1436 اHـــوافق 29 أبــريـل ســنــة r2015 يـــتـــضــمـن وضع بـــعض األسالك اخلـــاصــة
باإلدارة اHكلفة بالشباب في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.....................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 15-119 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 13 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2015 يـتـضــمr يـتـضــمّن قـبـولن قـبـول

تعديالت الدوحة اHتعديالت الدوحة اHـدخلة على بروتوكول كيوتو حولدخلة على بروتوكول كيوتو حول
rناخrـناخHر اHـتـحدة اإلطحدة اإلطـارياريـة بة بـشـأن تغأن تغـيـر اHة األ~ اHاتاتـفـاقياقيـة األ~ ا
اHعتمدة بالدوحةr قطرr في اHعتمدة بالدوحةr قطرr في 8  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 93-99 اHـؤرّخ
في 18 شـــــوّال عــــام 1413 اHـــــوافق 10 أبـــــريـل ســـــنــــة 1993 
واHـتـضمّن اHـصـادقـة علـى اتفـاقـيـة األ~ اHتـحـدة اإلطـارية
بــشــأن تــغــيــر اHــنــاخr اHــوافق عــلــيــهــا من طــرف اجلــمــعــيــة

r1992 تحدة في 9 مايو سنةHالعامة لأل~ ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 04-144 اHـؤرّخ
في 8 ربــيـع األوّل عـام 1425 اHـوافق 28 أبــريل ســنـة 2004

واHـــتـــضـــمّن الــــتـــصـــديق عــــلى بـــروتـــوكــــول كـــيـــوتـــو حـــول
اتـفاقـية األ~ اHـتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـير اHـناخr احملرّر

r1997 بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة
- وبـــعــد االطالع عـــلى تـــعـــديـالت الــدوحـــــة اHــدخـــلــــة
عـــلى بـــروتـــوكـــول كـــيـــوتـــو حـــول اتـــفـــاقـــيـــة األ~ اHـــتـــحـــدة
rقـطـر rـعـتمـدة بـالـدوحــةHا rـنـاخHاإلطـاريــة بـشـأن تغــيـر ا

r2012 في 8 ديسمبر سنة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــقــبـل تـــعـــديالت الــدوحــــــة اHــدخــلــــة
عـــلى بـــروتـــوكـــول كـــيـــوتـــو حـــول اتـــفـــاقـــيـــة األ~ اHـــتـــحـــدة
rقـطـر rـعـتمـدة بـالدوحـــةHا rـنـاخHاإلطـاريـة بـشـأن تغـيـر ا
في 8 ديـسـمبـر سـنة r2012 ويـنشـر في اجلريـدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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تعديالت الدوحـة اHدخلـة على بروتوكول كيوتوتعديالت الدوحـة اHدخلـة على بروتوكول كيوتو

اHاداHادّة األولى : ة األولى : التعديالت
ألف - اHرفق (باء) لبروتوكول كيوتوألف - اHرفق (باء) لبروتوكول كيوتو

يحل اجلدول محل اجلدول الذي يرد ضمن اHرفق (باء) من البروتوكول :

1

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2008 - 2012)
(كــنــســـبــة مـــائــويــة من
مـسـتوى سـنة أو فـترة

األساس) الطرف

2

92

92

108

92

92

100

92

االحتاد
األوروبي
إسبانيا

أستراليا
إستونيا *

أHانيا
أوكرانيا *

آيرلندا

(4)80

(4)
80

99.5

(4)80

(4)80

(12)76

(4)80

االلـــــــــــتـــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبـعاثات أو
خفـضـها (2013 - 2020)
(كـــنــســـبـــة مــائـــويــة من
مـسـتوى سـنـة أو فـترة

األساس)

3

ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــة
األساس(1)

4

1990

ال ينطبق
2000

ال ينطبق
ال ينطبق

1990

ال ينطبق

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2013 - 2020)
(مـعـبــرا عـنــهـا كـنــسـبـة
مـــائــويـــة من مـــســـتــوى
الــســـنــة اHــرجــعــيــة) (1)

5

 ال ينطبق

ال ينطبق
98

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

وعــــــــــــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــــــفــض
انـــــبــــعـــــاثــــات غــــازات
التـدفـئـة بـحـلـول عام
2020 (كــــــــــنـــــــــــســــــــــبــــــــــة
مـائـويـة من مـسـتـوى
السنة اHرجعية) (2)
مـن ـ 20 فـي اHـــــــــــائــــــــــة
إلى ـ 30 في اHائة (7)

من ـ 5 إلى ـ 15 في اHائة
أو ـ 25 في اHائة (3)

- 20 في اHائة
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االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2008 - 2012)
(كــنــســـبــة مـــائــويــة من
مـسـتوى سـنة أو فـترة

األساس) الطرف

2

110

92

92

92

92

94

92

92

92

92

92

92

92

92

92

95

92

92

92

92

آيسلندا

إيطاليا

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا *

بولندا *

بيالروس(5)*

اجلـــمـــهـــوريــة
التشيكية *

الدا�ارك

رومانيا *

سلوفاكيا *

سلوفينيا *

السويد

سويسرا

فرنسا

فنلندا

قبرص
كازاخستان*

كرواتيا *

التفيا *

لكسمبورغ

ليتوانيا *

ليختنشتاين

(8)80

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

88

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

84,2

(4)80

(4)80

(4)80

95

(6)80

(4)80

(4)80

(4)80

84

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2013 - 2020)
(كــنــســـبــة مـــائــويــة من
مـسـتوى سـنة أو فـترة

األساس)

3

ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــة
األساس(1)

4

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1990

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
1990

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1990

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1990

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2013 - 2020)
(مـعـبــرا عـنــهـا كـنــسـبـة
مـــائــويـــة من مـــســـتــوى
الــســـنــة اHــرجــعــيــة) (1)

5

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

95

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

84

وعــــــــــــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــــــفــض
انـــــبــــعـــــاثــــات غــــازات
التـدفـئـة بـحـلـول عام
2020 (كــــــــــنـــــــــــســــــــــبــــــــــة
مـائـويـة من مـسـتـوى
السنة اHرجعية) (2)

- 8 في اHائة

من ـ 20 في اHـائة إلى
ـ 30 في اHائة (11)

- 7 في اHائة

مـن ـ 20 فـي اHـــــــــــائــــــــــة
إلى ـ 30 في اHائة (7)

مـن ـ 20 فـي اHـــــــــــائــــــــــة
إلى ـ 30 في اHـائة (9)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2008 - 2012)
(كـــنــســـبـــة مـــئـــويـــة من
مـسـتوى سـنة أو فـترة

األساس) الطرف

2

92

92

101

92

94

92

92

مالطة

اHــــــــمـــــــــلـــــــــكــــــــة
اHــــــــــتــــــــــحـــــــــدة
لــبــريــطــانــيــا
الـــــــــعــــــــظــــــــمى
وآيـــــــرلـــــــنــــــدا

الشمالية

موناكو

النرويج

النمسا
هنغاريا *

هولندا

اليونان

(4)80

(4)80

78

84

(4)80

(4)80

(4)80

(4)80

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2013 - 2020)
(كـــنــســـبـــة مـــئـــويـــة من
مـسـتوى سـنة أو فـترة

األساس)

3

ســـــــــــــــــــنــــــــــــــــــة
األســاس (1)

4

ال ينطبق

ال ينطبق

1990

1990

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

االلـــــــــــتــــــــــزام الـــــــــــكــــــــــمـي
بتحـديد االنبعاثات أو
خفـضها (2013 - 2020)
(مـعـبــرا عـنــهـا كـنــسـبـة
مـــئـــويــــة من مــــســـتـــوى

السنة اHرجعية) (1)

5

ال ينطبق

ال ينطبق

78

84

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

وعــــــــــــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــــــفــض
انـــــبــــعـــــاثــــات غــــازات
التـدفـئـة بـحـلـول عام
2020 (كنـسبة مئوية
من مــســتــوى الــســنــة

اHرجعية) (2)

- 30  في اHائة
من ـ 30 في اHـائة إلى

ـ 40 في اHائة (10)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الطرف
االحتــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
الروسي(16)*

كندا(13)
نيوزيلندا (15)

اليابان(14)

االلــــتــــزامـــات الــــكــــمــــيـــة
بتـحـديـد االنـبـعـاثات أو
خـفــضــهـا (2008 - 2012)
(كــــنـــســــبــــة مــــئـــويــــة من
سنة أو فترة األساس)

100

94

100

94

* بلدان تمر �رحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.

جـــمــيع احلــواشي الـــواردة أدنــاهr مــا عــدا احلــواشي 1
و2 و5 مقدمة في مراسالت مع األطراف اHعنية.

(1) يـجـوز لـطـرف أن يـسـتـخدم سـنــة مرجـعــيـة على

أســـاس اخـــتـــيـــاري ألغـــراضـه اخلــــاصــــة في الـــتـــعـــبـــيـــر عن
الــــتــــزامـــه الـــكــــمي بـــتــــحـــديـــد االنـــبـــعــــاثـــات أو خـــفـــضـــهـــا

(االلــــتــــزام الــــكــــمــي) كــــنــــســــبــــة مـن انـــــبــــعــــاثــــات تـــلك
الـــــســــنـــــةr دون أن يــــكـــــون ذلك مـــــلــــزمـــــا دولــــيـــــا في إطـــــار
بــــروتـــــوكـــــول كـــــيـــــوتــــــوr إضــــافـــــة إلى إيـــــراد الـــتــــزامـه
الـــــكــــــمــي الــــمـــــســـــتـــــنـــــد إلـى ســـنـــــة األســــاس واHــــلـــــزم
قـانــونــيــا ودولــيــا في الــعـــمــوديـن الـــثــاني والــثـالث من

هذا اجلدول.



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 626
20 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

(2) تـــرد مـــعـــلـــومـــات أخـــرى بـــشـــأن تـــلك الـــوعـــود في

 FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 الوثائق

.Add.2و Add.1و FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1و

(3) االلــتــــزام الــكــمي ألســتــرالــيــا في فــتــرة االلــتـــزام

الـثـانـيـة لـبـروتـوكـول كـيـوتــو يـتـسق مع حتـقـيق أسـتـرالـيـا
لهـدفـها غـير اHـشروط لـعـام 2020 اHـتـمثل في بـلــوغ خفض
نــســبــته 5 في اHـــائــة دون مــســتــويــات عــام 2000. وحتــتــفظ
أســتـرالــيــا بـخــيــار االنـتــقــال الحـقــاr في إطــار هــدفـهــا لــعـام
2020 اHتـمثل في نسبة 5 في اHائة إلى نسبة 15 في اHائة

أو 25  في اHـائـة دون مـسـتـويــات عـام 2000 رهـنـا بـتـحقـق
بــعض الــشـــروط. ويــظـل هــذا اHـــرجـع مــحــتــفــظــا بــالــوضـع
اHـرتـــبــط بــالـوعــود اHـنـدرجــة فـي إطـار اتـفـاقــات كـانـكـون
وال يــرقى إلى الــتــزام جـديــد مــلـزم قــانــونـيــا في إطــار هـذا

البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق.

(4) تـــســنـــد االلـــتـــزامــات الـــكـــمــيـــة لالحتـــاد األوروبي

ودوله األعــضـاء اHـتـعـلـقـة بـفـتـرة االلـتـزام الـثـانـيـة �ـوجب
بـروتــوكـول كـيـــوتــو إلى فــهم مـؤداه أن االحتــاد األوروبي
ودولــه األعــــضــــــاء ســــيــــفـــــيــــان بــــتــــلـك األهـــــداف بــــصـــــورة
مشتـركـةr وفقــا للمادّة 4 من بروتـوكول كيـوتو. وال تخل
االلتـزامـات الـكمـيـة هـذه بإخـطـار الحق من جـانب االحتـاد
األوروبـي ودولــه األعـــــــضــــــــاء بــــــــاالتـــــــفــــــــاق عـــــــلـى الـــــــوفـــــــاء
بـااللـتـزامـات بـصـورة مـشـتـركـةr وفـقـا ألحـكـام بـروتـوكول

كيوتو.

(5) أضيـفت إلى اHـرفق (باء) �ـوجب تـعديـل اعتـماد

عـــــمال بـــــاHـــــقــــرر 10/م أإ - 2. ولم يـــــبـــــدأ بـــــعـــــد نـــــفـــــاذ هــــذا
التعديل.

(6) يــســتـــنــد االلــتــــزام الــكـــمي لــكـــرواتـــيـــا اHــتــعــلـق

بـفـتــرة الـتــزام ثـانــيـة �ـوجب بــروتــوكــول كـيــوتـو إلى
فــهـم مـؤداه أن كــرواتـيـا ســوف تـفي بــهـذا الـهــدف بـصـورة
مــــشــــتــــركــــة مع االحتــــاد األوروبـي ودوله األعــــضــــاءr وفــــقـــا
لـلـمادّة 4 من بـروتـوكـول كـيـوتـو. ونـتـيـجـة لـذلكr ال يـؤثر
انــضـمـام كــرواتـيــا إلى االحتـاد األوروبي عــلى مـشـاركــتـهـا
r4 ادّةHعمال با rشترك الـسالف الذكـرHفي اتـفاق الوفـاء ا

أو على التزامها الكمي.

(7) يؤكـد االحتـاد األوروبي مـجدداr كـجـزء من اتـفاق

عــاHي شــامـل لــفــتــرة مــا بــعــد عــام r2012 عــرضه اHــشــروط
اHــتــعــلق بــاالنــتــقــال إلى نــســبــة خـفـض تـبــلغ 30 فـي اHــائـة
بـحـلـول عـام 2020 مـقـارنـة �ـسـتـويـات عـام r1990 شـريـطة
أن تـــلــــتــــزم الـــبــــلــــدان اHــــتـــقــــدمــــة األخــــرى بـــخــــفض  ــــاثل
لالنبـعاثاتr وأن تسـاهم البلـدان النامـية مسـاهمة حسب

مسؤولياتها وقدرات كـل منها.

(8) يــســـتــنـــد االلــتـــــزام الــكـــمي آليــســـلــنـــدا اHــتـــعــلــق

بفـتـرة التـــزام ثـانـيـة �ــوجب بــروتـوكـول كـيـوتـو إلى
فــــهم مــــؤداه أن آيـــســــلـــنــــــدا ســــوف تـــــفي بــــهـــــذا الــــهـــــدف
بــــــصـــــــورة مــــــشـــــتــــــركـــــــة مــع االحتـــــــاد األوروبــي ودولـــه

األعضـــاءr وفقــا للمــادّة 4 مــن بروتوكول كيوتو.

(9) االلتزام الكـمي الوارد في العمود الـثالث يشير

إلـى هـدف خــفض بــنــســبـة 20 فـي اHـائــة بــحــلــول عـام 2020
مـقـارنـة �ـسـتـويـات عـام 1990. وقـد تـنـظـر لـيـخـتـنـشـتـاين
في هــدف خـفض أعــلى يـعـادل نــسـبـة 30 في اHـائـة بــحـلـول
عام 2020 مـقارنـة �سـتويـات عام r1990 بشـرط أن تلـتزم
البـلـدان اHتـقـدمة األخـرى بخـفض  ـاثل لالنـبعـاثاتr وأن
تـــســاهـم الــبـــلــدان الـــنـــامــيـــة األكــثـــر تـــقــدمـــا من الـــنــاحـــيــة
االقـتصادية مسـاهمة منـاسبة وفق مسؤولـياتها وقدرات

كـل منها.

(10) االلـــتــزام الـكـــمي لـلــنـرويج اHـتــمـثل في نــسـبـة

84 في اHـائـة يـتسق مع هـدفـهـا اHتـمـثل في خـفض بنـسـبة

30 في اHــائــة بــحــلــول عــام 2020 مــقــارنــة بــعـام 1990. وإذا

كـــان بــإمـــكـــان الـــنــرويـج اإلســهـــام في اتـــفـــاق عــاHـي شــامل
تـتفق فـيه األطـراف الـرئيـسـيـة من حيث انـبـعـاثاتـهـا على
Yخــــفـض االنــــبــــعــــاثــــات �ــــا يــــتـــــمــــاشى وهــــدف الــــدرجــــتــــ
اHـــئــــويـــتـــY مـن مـــقــــيـــاس درجــــات احلـــرارةr فـــســــتـــنــــتـــقل
النـرويج إلى مـستـوى خفض بـنسـبة 40 في اHائـة بحـلول
عام 2020 مقارنـة �ستويات عام 1990. ويـظل هذا اHرجع
مـحــتـفــظـا بــالـوضع اHــرتـبط بــالـوعــود اHـنـدرجــة في إطـار
اتـــفـــاقـــات كـــانــــكـــونr وال يـــرقى إلـى الـــتـــزام جـــديـــد مـــلـــزم
قـانـونــيـا في إطـار هـذا الـبـروتــوكـول أو مـا يـتـصل به من

قواعد وطرائق.

(11) االلـــتـــزام الـــوارد في الـــعـــمــود الـــثـــالث مـن هــذا

اجلـدول يشيـر إلى خفض لالنبـعاثات بـنسبة 20 في اHائة
بحلول عام 2020 مقارنة �ستويات عام 1990. وقد تنظر
ســويــســرا في هـدف خــفض أعــلى يــصل إلى نــســبـة 30 في
r1990 ــائــة بــحــلــول عــام 2020 مــقــارنــة �ــســتــويــات عــامHا
رهـنا بحصـول التزامات خـفض  اثلة من جـانب البلدان
اHـتـقـدمــة األخـرى ومـسـاهـمـة مـنـاســبـة من جـانب الـبـلـدان
الــنــامـيــة وفــقـا Hــســؤولـيــاتــهـا وقــدراتــهـا �ــا يــتـمــاشى مع
هـدف الـدرجـتـY اHـئـويـتـY من مـقـيـاس درجـات احلـرارة.
ويــظل هــذا اHــرجع مــحــتــفــظــا بــالــوضع اHــرتــبط بــالــوعـود
اHــــنـــدرجــــة في إطــــار اتـــفــــاقـــات كــــانــــكـــونr وال يــــرقى إلى
الـتزام جديد مـلزم قانونيا في إطـار هذا البروتوكول أو

ما يتصل به من قواعد وطرائق.
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(12) ينبغي أن يـكـون الترحــيل كامال وال يقبــل أي

إلغـــاء أو حتـديــد الستخــدام هذا األصـل الـسيـادي احملتـاز
بصـورة مشروعة.

(13) في 15 كــــانــــون األول/ ديـــســــمــــبـــر r2011 تــــلــــقى

الــوديـع إخــطـــارا خــطــيـــا من كـــنــدا بـــشــأن انــســـحــابـــهــا من
بروتـوكول كيـوتو. وسـيصبح هـذا اإلجراء ساري اHـفعول

في 15 كانون األول/ ديسمبر 2012.
(14) أشــــارت الــــيــــابــــان في رســــالــــة مــــؤرخــــة في 10

كــانـون األول/ ديـســمـبـر 2010 إلى أنـهــا ال تـنـوي بــعـد عـام
2012 الـتـقيّــد بـفتـرة االلـتزام الـثـانيـة �وجـب بروتـوكول

كيوتو.
(15) تـظل نـيـوزيـلنـدا طـرفـا في بـروتـوكـول كـيـوتو.

وسـتلـتـزم في الفـتـرة من عام 2013 إلى 2020 بـهـدف كمي
بـخــفض االنـبــعـاثـات عــلى نـطـاق االقــتـصــاد كـكل في إطـار

اتفاقية األ~ اHتحدة اإلطارية بشأن تغير اHناخ.
(16) أشــار االحتـــــاد الـــروسي في رسـالـــة مـؤرخـــة

في 8 كــانــون األول/ ديـســمـبــر r2010 وردت إلى األمـانـــة
في 9 كــــانــــون األول/ ديـــســـمـــبـــر r2010 إلى أنـه ال يـــنـــوي
حتــمـل الـتـــزام كــمي بــتـحـــديــد االنــبــعــاثـــات أو خــفـضــهــا

فيمـا يتصــل بفتـرة االلتـزام الثانـية.
باء - اHرفق (ألف) لبروتوكول كيوتوباء - اHرفق (ألف) لبروتوكول كيوتو

حتل الـــقـــائـــمـــة الـــتـــالـــيـــة مـــحـل الـــقـــائـــمـــة اHـــعـــنـــونــة
"الغازات الدفيئة" في اHرفق (ألف) للبروتوكول :

الغازات الدفيئةالغازات الدفيئة
(CO2) ثاني أكسيد الكربون

(CH4) يثانHا
(N2O) أكسيد النيتروز

(HFCs) مركبات الهيدروفلورو كربون
(PFCs) شبع بالفلورHمركبات الهيدروكربون ا

(SF6) سداسي فلوريد الكبريت
(1) (NF3) Yثالثي فلوريد النيتروج

جيم - اHادجيم - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 1 مكررا مكررا
تـدرج الـفـقـرة الـتـالـيـة بـعـد الـفـقرة 1 من اHـادّة 3 من

البروتوكول :
rرفق األولHـدرجة في اH1 مكررا - تـكفل األطراف ا
مــنـفــردة أو مــجـتــمـعــةr أال يـتــعـدى إجــمـالـي مـكــافىء ثـاني

أكـسيد الكربـون النبعاثاتهـا البشرية اHـنشأ من الغازات
الـــدفــيــئــة اHـــدرجــة في اHــرفـق (ألف) الــكــمـــيــات اHــســنــدة
إلـــيــهـــاr احملــســوبـــة وفــقــا اللـــتــزامـــاتــهــا الـــكــمـــيــة بــتـــحــديــد
االنـــبــعـــاثــات وخــفـــضــهـــا اHــقــيّـــدة في الــعـــمــود الـــثــالث من
rـادّةHـرفق (بـاء) ووفـقـا ألحـكـام هـذه اHاجلـدول الــوارد في ا
بهدف خفض انبـعاثاتها الكلية من هذه الغازات بـ 18 في
اHـــائـــة عــــلى األقلr دون مــــســـتـــويـــات عـــام 1990 في فـــتـــرة

االلتزام اHمتدة من عام 2013 إلى عام 2020.

دال - اHاددال - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 1 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

تـدرج الفـقـرة التـالـية بـعـد الفـقرة 1 مـكرّر من اHادة
3 من البروتوكول :

1 مــكــررا ثــانــيــا - يـــجــوز لــطــرف مــدرج في اHــرفق
(باء) أن يقترح تسوية لتقليص النسبة اHئوية - اHقيدة
في الــعــمــود الــثــالث من اHــرفـق (بـاء) - اللــتــزامه الــكــمي
بـتـحـديـد االنـبـعـاثـات وخفـضـهـا اHـقـيـد في الـعـمـود الـثالث
من اجلــــدول الــــوارد في اHــــرفق (بــــاء). وتــــخـــطــــر األمــــانـــة
األطــراف �ــقــتــرح بــشــأن هــذه الــتــســويــة �ــدة ال تــقـل عن
ثالثة أشـهر قبل اجـتمـاع مؤتمـر األطراف العـامل بوصفه
اجـتــمـاع األطــراف في هــذا الـبـرتــوكـول الــذي يُـعــرض فـيه

اHقترح من أجل اعتماده.

هاء - اHادهاء - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 1 مكررا ثالثا مكررا ثالثا

تـدرج الفقـرة التالـية بعـد الفقرة 1 مكـررا ثانيا من
اHادّة 3 من البروتوكول :

1 مـكـررا ثـالـثـا - يـعتـبـر مـعـتـمـدا من جـانب مـؤتـمر
األطــــراف الــــعـــــامل بـــــوصــــفـه اجــــتـــــمــــاع األطـــــراف في هــــذا
الـبـروتـوكـول مـقـتـرح الـتـسـويـة الـذي يـقـدمه طـرف مدرج
في اHــرفـق األول من أجل رفع مـــســتــوى طــمـــوح الــتــزامه
الــكــمي بــتــحــديــد االنــبــعــاثــات وخــفــضــهــا وفــقــا لــلــفــقــرة 1
مـــــكــــررا ثــــانــــيــــا من اHــــادّة 3 أعالهr مــــا لم يــــعــــتــــرض عــــلى
اعـــتــمـــاده أكـــثـــر من ثالثـــة أربـــاع عــدد األطـــراف احلـــاضــرة
rـعـتـمـدةHـصـوتـة. وتـخـطـر األمــانـة الـوديع بـالـتـسـويـة اHوا
الـتي يتولى الوديع تـعميمـها على جمـيع األطرافr ويبدأ
نـفـاذها في 1 كـانون الـثـاني/ يـنـاير من الـسـنـة الـتي تلي
اإلخطار من جانب الـوديع. وتكون هذه التسويات ملزمة

لألطراف.

واو - اHادواو - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 7 مكررا مكررا

تـدرج الـفـقـرة الـتـالـيـة بـعـد الـفـقرة 7 من اHـادّة 3 من
البروتوكول :

7 مــكـــررا - في الـــفــتـــرة الـــثــانـــيـــة لاللــتـــزام الـــكــمي
بـتـحديـد االنـبـعاثـات وخـفـضـهاr اHـمـتـدة من عام 2013 إلى (1) ال ينطبق إالّ بعد فترة االلتزام الثانية.
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عـام r2020 تـســاوي الـكــمـيــة اHـســنـدة إلى كـل طـرف مـدرج
في اHـرفق األول الـنـســبـة اHـئـويـةr اHـقــيّـدة له في الـعـمـود
الـثــالث من اجلــدول الـوارد في اHــرفق (بـاء)r من إجــمـالي
مكافىء ثاني أكسيـد الكربون النبعاثـاته البشرية اHنشأ
من الـغـازات الــدفـيـئــة اHـدرجـة في اHــرفق (ألف) في عـام
r1990 أو في سنـة أو فتـرة األساس احملـددة وفقـا للـفقرة 5

أعـالهr مــــضـــروبــــة فـي ثـــمــــانــــيــــة. واألطــــراف اHـــدرجــــة في
اHـــــرفـق األول الـــــتي شـــــكّــل تـــــغـــــيّـــــر اســـــتـــــخـــــدام األراضي
واحلــراجــة بــالـــنــســبــة إلــيـــهــا مــصــدرا صــافـــيــا النــبــعــاثــات
الــغــازات الـــدفــيـــئــة في عــام 1990 تُــدرج في انـــبــعــاثـــاتــهــا
لــــســــنـــة أو فــــتــــرة األســــاس لــــعـــام r1990 ألغــــراض حــــســـاب
الــكـمــيــة اHــســنــدة إلــيــهــاr إجــمــالي مــكــافىء ثــاني أكــســيـد
rـــصــادرHــنـــشــأ من اHالــكـــربــون النـــبــعـــاثــاتـــهــا الـــبــشـــريـــة ا
مطروحـا منهـا كميات عـمليـات اإلزالة بواسطـة البواليع

في عام r1990 الناجتة عن تغير استخدام األراضي.

زاي - اHادزاي - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 7 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

تدرج الفقـرة التالية بعد الفقرة 7  مكررا من اHادّة
3 من البروتوكول :

7 مـكـررا ثـانـيـا - يُـحـوّل إلى حـسـاب اإللـغـاء اخلــاص
Yبــطــرف مـــدرج في الـــمـــرفـق األول أي فـرق إيــجــابـي بـ
الـــكـــمـــيـــة اHـــســـنـــدة إلـى ذلك الـــطـــرف في فـــتـــرة االلـــتـــزام
الـــثـــانــيــة ومـــتـــوسـط االنــبــعــاثــات الــســنــويــة لــلــســنــوات
الـثالث األولى من فـتـرة االلـتــزام الـسـابـقـةr مـضـروبـا في

ثمانية.

حاء - اHادحاء - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 8

في الفقرة 8 من اHادّة 3 من البروتوكولr يستعاض
عن العبارة :

"احلــســاب اHــشــار إلــيه في الــفــقـرة 7 أعاله" بــعــبـارة
"احلـسـابـات اHـشــار إلـيـهـا في الـفـقـرة 7 والـفـقرة 7 مـكـررا

أعاله".

طاء - اHادطاء - اHادّة ة r3 الفقرة r الفقرة 8 مكررا مكررا

تـدرج الـفـقـرة الـتـالـيـة بـعـد الـفـقرة 8 من اHـادة 3 من
البروتوكول :

8 مـكررا - يـجـوز ألي طـرف مـدرج في اHـرفق األول
أن يـسـتـخـدم عـام 1995 أو عـام 2000 سـنة أسـاسـا لـه فـيـما
يـتــعـلـق بـثالثي فــلــوريـد الــنـيــتـروجــrY ألغـراض احلــسـاب

اHشار إليه في الفقرة 7 مكررا أعاله.

ياء - اHادياء - اHادّة ة r3 الفقرتان r الفقرتان 12 مكررا و مكررا و12  مكررا ثانيا  مكررا ثانيا

تدرج الـفـقرتـان الـتالـيـتان بـعـد الفـقرة 12 من اHـادّة
3 من البروتوكول :

12 مـــكـــرّرا - يــــجـــوز لألطـــراف اHـــدرجــــة في اHـــرفق

األول أن تـستـخدمr ألغـراض حتقـيق االمـتثـال اللتـزاماتـها
الكـمية بتـحديد االنـبعاثـات وخفضـها �وجب اHادّة r3 أية
وحدات ناجتة عن آليـات قائمة على السوق تُنشأ �وجب
االتـــفـــاقـــيــة أو صـــكـــوكـــهــا. وأيـــة وحـــدات من هـــذا الـــقــبـــيل
يـحـتـازهـا طـرف من طـرف آخـر في االتـفـاقـيـة تضـاف إلى
الـكـمـيـة اHـسـنـدة إلى الـطـرف الـذي يـحـتـازهـا وتطـرح من

كمية الوحدات التي يحوزها الطرف اHُحوّل.

12 مــكــررا ثــانــيــا - يــكــفل مــؤتــمــر األطــراف الـعــامل

بـوصــفه اجـتـمــاع األطـراف في هـذا الــبـروتـوكـولr حــيـثـمـا
اســــتــــخــــدمـت أطــــراف مــــدرجــــة في اHــــرفق األول وحــــدات
ناجتـة عن أنشطـة معتـمدة في إطار اآللـيات القـائمة على
السـوق اHـشار إلـيهـا في الفـقرة 12 مـكررا أعالهr من أجل
مــســاعــدتــهــا فـي الــوفــاء بــالــتـــزامــاتــهــا الــكــمـــيــة بــتــحــديــد
اإلنـبـعــاثـات وخـفـضــهـا �ـوجب اHـادّة r3 أن يُـرصــد نـصـيب
من هذه الـوحـدات لتـغطـيـة التـكالـيف اإلداريـةr وHسـاعدة
الـبـلـدان الـنـامـيــة األطـراف اHـعـرّضـة بـصـفـة خـاصـة لـآلثـار
الــضــارة لـتـغـيـر اHـنـاخ عـلى حتـمل تـكـالـيف الـتـكـيفr إذا

ما كان اكتساب تلك الوحدات مشموال باHادّة 17.

كاف - اHادكاف - اHادّة ة r4 الفقرة r الفقرة 2

يضـاف الـشـطر الـتـالي إلى نـهايـة اجلـمـلة األولى من
الفقرة 2 من اHادّة 4 من البروتوكول :

r أو في تــاريـخ إيــداع صـــكــوك قــبـــولــهـــا بــأي تـــعــديل
يدخل على اHرفق (باء) عمال بالفقرة 9 من اHادّة 3.

الم - اHادالم - اHادّة ة r4 الفقرة r الفقرة 3

في الفقرة 3 من اHادّة 4 من البروتوكولr يستعاض
عن العبارة :

"احملدد في الفقرة 7"

بعبـارة :

"التي يتعلق بها احملددة في اHادّة 3".

اHاداHادّة ة 2

بدء النفـاذبدء النفـاذ

يــبـدأ نـفــاذ هـذا الـتـعــديل وفـقـا لــلـمـادّتـY 20 و21 من
بروتوكول كيوتو.
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مراسيممراسيم تنظيمي تنظيميّة
مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 15-122 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 14 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2015 يــتــضـمـن إنــشـاءr يــتــضـمـن إنــشـاء

اخملبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.اخملبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيمـا اHادّتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا r تضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rاالقتصادية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرّخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31 يـولـيــو  سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rبالنظام الوطني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلHا rاليHتضمن النظام احملسابي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرّخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

rّستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-147 اHؤرخ
في 6 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اHــــــوافق 8 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واHـــتــضـــمن إنــشـــاء اHــركـــز اجلــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممHعدل واHا rوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3  رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rّتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 11-32 اHـؤرّخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

rمحافظ احلسابات Yتعلق بتعيHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
التسميــة - اHقــر - اHــهامالتسميــة - اHقــر - اHــهام

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :   تـنـشأ  مـؤسـسة حتت تـسـميـة "اخملـبر
الوطني للتجارب" وتدعى في صلب النص "اخملبر".
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اHــــاداHــــادّة ة 2 : : اخملــــبــــر مــــؤســــســــة عـــــمــــومــــيــــة  ذات طــــابع
صــــنـــــاعي وجتــــاريr يـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة
واالســـتــقالل اHــالي. وتـــســري عــلــيه الـــقــواعــد اإلداريــة في

عالقاته مع الدولةr ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــوضع اخملـبـر حتت وصـايــة الـوزيـر اHـكـلف
بـحمـايـة اHـستـهـلك وقـمع الغش. ويـكـون مـقره في مـديـنة

اجلزائر.  

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  :  يــــتـــولـى اخملـــبــــر مــــهـــمــــة ضـــمــــان مـــراقــــبـــة
مــطـابـقــة اHـنـتــوجـات عن طــريق الـتــحـالـيل واالخــتـبـارات

والتجارب.
�ارس اخملبر األعمال اHرتبطة �ا يأتي :

1 -  تـطوير آليـات ومناهج الـتحالـيل واالختبارات
rوالتجارب

2 - التـشـخيص والـوقـاية وحتـلـيل اخملاطـر اHـرتبـطة
rنتوجاتHبا

3 - تقييم مطابقة اHنتوجات.
تغطي أعمـال اخملبر جميع اHنـتوجات التي �كن أن

تؤثر في صحة اHستهلكY وأمنهم وكذا في البيئة. 

 اHاداHادّة ة 5 : : يكلف اخملبر في إطار مهامه  �ا يأتي: 
1 - إجنــاز مـخــتـلف أنــواع الـتــحـالــيل واالخــتـبـارات
والـــتــجـــاربr ال ســيـــمــا اHـــيـــكــانـــيــكـــيــة والـــكـــيــمـــيــائـــيــة أو
الـكـهــرومـغــنـاطـيــسـيــة واحلـراريـة والــصـوتــيـة والـبــصـريـة
والـــسـالمـــة الــــكـــهـــربــــائـــيــــة ومـــقـــاومــــة الـــنــــار وقـــدم اHـــواد
ومــقــاومــة الــتــآكل والــتــجــانس الــغــذائيr وكــذا فـي مــجـال
قــابـلــيـة الــتـشــغـيل وفــعـالــيـة وتــرقـيــة نـوعــيـة اHــنـتــوجـات

rواخلدمات
2 - ترقية وتـطوير عرض خدمـات اخملبر  في مجال
الـــتــــحـــالـــيل واالخـــتـــبـــارات والــــتـــجـــارب بـــغـــرض تـــلـــبـــيـــة

rYاالقتصادي YتعاملHاحتياجات ا
3 - ضـــمـــان الـــتـــكـــوين واإلعالم فـي مـــجـــال الـــرقـــابــة
والــتــحــالـيـل واالخـتــبــارات والــتـجــارب فــيــمـا يــخص أمن
اHـنتوجات وحمـاية  البيـئة لصالح اخملابـر والهيئات ذات

rالصلة بنشاطه
4 - اHساهمة في تـطوير اخلبرة الـوطنية في مجال

rطابقةHرقابة ا
 5 - اHشاركة في تسـيير شبكـة اإلنذار فيما يخص
سالمة وأمن اHـنتـوجات بـاالتصال مع هـياكل ومـؤسسات

 rؤهلةHالرقابة ا
6 - اHــــشـــــاركـــــة في شـــــبــــكـــــات تــــبـــــادل اHـــــعــــلـــــومــــات
واخلبرات وتطوير الـعالقات العلمية مع هيئات ومخابر

rؤسساتHومراكز البحوث ومصالح تطوير ا

7 - إنـشاء بنك معطـيات علمـية وتقنـية ذات الصلة
rبنشاطه

rساهمة في ترقية االبتكارH8 - الدعم وا
9 - اHـسـاهــمـة في أشــغـال إعـداد اHــعـايــيـر اHـرتــبـطـة
بــأمن اHـنــتـوجــات بـالــتـنــسـيـق مع اHـؤســسـات والــهـيــئـات

rيةHالوطنية والعا
10 - إجنـاز مـخـتـلف أنـواع الـتـحـالـيل واالخـتـبارات

والــــتـــجـــارب في إطــــار حـــمـــايـــة اHـــســــتـــهـــلك وقــــمع الـــغش
rحلساب اإلدارات والهيئات العمومية

11 - حتــقـيق دراسـات بـطـلـب من الـدوائـر الـوزاريـة

اHـعـنيـة تـتعـلق �ـناهج الـتـجارب واخلـصـائص الضـرورية
إلعـداد التـنظـيـمات الـتقـنيـةr ال سيـما في مـجال الـنظـافة
واألمن وحـــمــايــة الــطــبـــيــعــة والــبـــيــئــة واقــتـــصــاد الــطــاقــة
rنتوجاتHواد األولية وبشكل عام قابلية استعمال اHوا

12- تــــقـــد¬ الــــدعم ومــــســـاعــــدة مـــخــــابــــر قـــمـع الـــغش

ومـخـتلف اHـؤسـسـات وهيـاكل الـرقابـة اHـؤهلـة في مـجال
حماية اHستهلك وقمع الغش.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــقـــوم اخملـــبـــر بـــإجنـــاز خـــدمـــات الـــتـــحـــلـــيل
واالخـتـبـار والـتـجـربـة  و/أو اخلـبـرةr و�ـكـنه لـهـذه الـغـاية

إبرام اتفاقياتr كما �كنه :
- الـقــيــام بــكل عـمــلــيــة مـالــيــة وجتــاريـة ذات الــصــلـة

rبنشاطه من شأنها تشجيع تطوره
- تــنــظـيم واHــشــاركــة في اHــلـتــقــيــات والـتــظــاهـرات
الــعــلــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــجـــال نــشــاطهr فـي اجلــزائــر أو في

اخلارجr طبقا للتنظيم اHعمول به.  

اHــــاداHــــادّة  7 : : يــــقــــدم اخملــــبــــر خــــدمــــات فـي إطــــار مــــهــــامه
بعنوان تبعات اخلدمة العمومية.

حتـــدد هــذه الـــتــبـــعــات �ـــوجب أحــكـــام دفــتـــر األعــبــاء
اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظـيم والســيرالتنظـيم والســير

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــديـــر الــــمـــخـــبــر مـــجـــلس إدارة ويـــســـيــره
مدير عام.

القسم األولالقسم األول
مجلــس اإلدارةمجلــس اإلدارة

9 :  : يــرأس مــجــلس إدارة اخملــبــر  ــثل الــوزيــر اHـاداHـادّة  
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغشr ويتكوّن من :

rثل عن وزير الدفاع الوطني  -
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rكلّف بالداخليةHثل عن الوزير ا  -
rاليةHكلّف باHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالصناعةHثل عن الوزير ا  -
rكلّف بالطاقةHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالصحةHثل الوزير ا  -
rكلّف بالبحث العلميHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالنقلHثل عن الوزير ا  -
rكلّف بالبيئةHثل عن الوزير ا  -

-  ـثل عن الـوزيـر اHكـلّف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
rاإلعالم واالتصال

- ثالثــة (3) خـــبـــراء في اجملـــاالت الـــتـي تـــدخل ضـــمن
مهام اخملبر.

�ـــكن مــــجـــلس اإلدارة االســـتــــعـــانـــة بـــكـلّ شـــخص من
شأنه أن يساعده في أعماله.

ويــشـارك اHــديـر الــعـام لـلــمـخــبـر في أعــمـال مــجـلس
اإلدارة  بصوت استشاري.

اHـاداHـادّة  10 : : يـجب  أن يــكـون األعــضـاء  الــذين �ـثــلـون
الـدوائـر الـوزاريـة في مـجـلس اإلدارة بـرتـبـة نـائب مـديـر

في اإلدارة اHركزية على األقل.

اHاداHادّة  11 : : يـعY أعـضاء مـجلس اإلدارة �ـوجب قرار
من الوزيـر اHـكـلف بـحـمـاية اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr بـناء
rعلى اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يـعـY اخلـبـراء بـناء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر اHـكلف
بحماية اHستهلك وقمع الغش.

و فـي حـــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضـــويـــة أحــــد األعـــضـــاءr يـــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها. 

يــعــY الــعــضــو اجلـــديــد في مــهــامه إلى غــايــة انــتــهــاء
العهدة.

اHاداHادّة  12 : : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسه في دورة عادية  مرتY (2) في السنة.

 كــمــا �ــكـن أن يــجــتــمع فـي دورة غــيــر عــاديــةr بــنــاء
عـلى اســتــدعـاء مـن رئـيــسه أو اHــديـر الــعــام أو بـطــلب من

ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة  13 :  : يــعـد رئـيـس مـجـلس اإلدارة جــدول أعـمـال
االجتماعات بناء على اقتراح من اHدير العام.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعــضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمــسـة عــشـر (15 ) يـومـا من

التاريخ اHقرر النعقاد االجتماع على األقل.
غــــيــــر أنهr �ــــكن أن يــــقــــلـص هــــذا األجل بــــالــــنــــســــبــــة
للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.  

14 : : ال تــــــصـح مــــــداوالت  مــــــجــــــلس اإلدارة  إالّ اHـــــاداHـــــادّة  
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل. 

 وإذا لم يــكــتــمل الـــنــصــابr يــجــتــمع مــجــلس اإلدارة
بــــعــــد اســــتــــدعــــاء ثـــان فـي أجل ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام وتــــصح

اHداوالت حينئذr مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تــتــخـــذ قــرارات مــجــلس اإلدارة بـــأغــلــبــيــة األصــوات
اHــعــبـــر عــنــهـــا من طــرف األعـــضــاء احلــاضــريـن. وفي حــالــة

تساوي عدد األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

15 :  : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
محاضر يوقعها الرئيس.

يوقع أعضاء اجمللس على محاضر اHداوالت.
يتولى اخملبر أمانة مجلس اإلدارة.

اHــاداHــادّة  16 :  : يـــتـــداول مـــجـــلس اإلدارة في كـل اHــســـائل
اHرتبطة بإدارة اخملبر وسيره وتطويرهr وهي كاآلتي :
rتعددة السنوات لألنشطةHالبرامج السنوية وا -

rمخططات التطوير -
rوارد البشريةHسياسة ا -

rنظام حتديد األجور -
rيزانيةHمشروع ا -

rالتقرير السنوي لألنشطة -
rتنظيم اخملبر -

- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعامالت التي تلزم اخملبرHوغيرها من ا

rقبول الهبات والوصايا -
- قبول مساهمات الهيئات الوطنيّة واألجنبية.

اHاداHادّة  17 :  : يخضع لـلمـوافقـة اHسبـقة لـلوزيـر اHكلف
بحماية اHستهلك  وقمع الغش وضع حيّز التنفيذ :

- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعامالت التي تلزم اخملبرHوغيرها من ا

rقبول مساهمات الهيئات الوطنية واألجنبية -
- البرامج السنوية واHتعددة السنوات لألنشطة.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHديــر العـــاماHديــر العـــام

اHـاداHـادّة  18 :  :  يـسـاعـد اHـديــر الـعـام لـلـمـخـبـر في مـهـامه
مدير عام مساعد ومديرون.

يـعـY اHـديـر الــعـام �ـوجب مـرســوم طـبـقـا لــلـتـنـظـيم
اHعمول به.

 وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة  19 : : اHديـر الـعام مـسـؤول عن سيـر اخملـبرr في
إطـار أحـكـام هـذا اHـرسـوم والــقـواعـد الـعـامـةr ال سـيـمـا في
مـجـال الـتـسـيـيـر اإلداري واHـالي لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة

ذات الطابع التجاري والصناعي.

ويـــقــوم بــإدارة كل مـــصــالح اخملــبــر ويـــتــصــرف بــاسم
اخملـــبــر و�ـــثــلـه أمــام الـــقــضـــاء وفي جـــمــيع أعـــمــال احلـــيــاة

اHدنية.

و�ـارس الـسـلـطـة الـسـلّـميـة عـلـى جمـيـع مـستـخـدمي
اخملـــبــرr ويــعـــY  في كل اHــنـــاصب الــتـي لم تــقــرر طـــريــقــة

أخرى للتعيY فيها.

ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

اHـاداHـادّة  20 : : يـتولى اHـديـر الـعـام إعداد  تـقـريـر سـنوي
يــتــعــلق بــأنــشــطــة اخملــبــرr ويــرسل بــعــد مــصــادقــة مــجــلس
اإلدارة عليه إلـى الوزير اHـكلف بـحمـاية اHـستـهلك وقمع

الغش.

اHـاداHـادّة  21 :  : اHــديـر الــعـام هــو اآلمـر بــصـرف مــيـزانــيـة
اخملــبـــر ضــمن الــشــروط احملـــددة في الــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهماr وبهذا الصدد :
- يــعـد مــشـروعي مـيــزانـيــتي الـتـســيـيــر والـتـجــهـيـز

 rللمخبر
- يــبــرم كل الــصــفــقــات والــعــقــود واالتــفــاقــيــات ذات

rالصلة �هام اخملبر
- �كنه أن يفوض إمضاءه في حدود صالحياته.     

اHــاداHــادّة  22 :   :  يـــعــY اHــديـــر الــعــام اHــســـاعــد واHــديــرون
�وجب قـرار من الوزير اHـكلف بـحمايـة اHستـهلك وقمع

الغش باقتراح من اHدير العام للمخبر.

يــكــلف اHـديــر الـعــام اHـســاعــد �ـســاعـدة اHــديـر الــعـام
وتـــــنــــســــيـق أنـــــشــــطــــة الـــــتــــســــيــــيـــــر اإلداري والــــمـــالي

للمخبر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـام ماليةأحكـام مالية

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يـسـتــفـيـد اخملـبـر من مـخـصص مـالي أولي
يـحــدد مـبـلـغه �ــوجب قـرار مـشــتـرك بـY الــوزيـر اHـكـلف

بحماية اHستهلك وقمع الغش والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة  24 : : تبدأ السنة اHالية للمخبر في أول يناير
وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHــــاداHــــادّة  25 :  : تــــشـــــتــــمل مــــيـــــزانــــيــــة اخملــــبـــــر عــــلى بــــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

في  باب اإليرادات :في  باب اإليرادات :
rالي األوليHاخملصص ا -

- اHــوارد اخملــتــلــفــة اHــرتــبــطــة بــالــنــشــاط واخلــدمـات
rقدمة من طرف اخملبرHا

- اHــســـاهــمـــات الــتي تـــخــصــصـــهــا الــدولـــة لــتــغـــطــيــة
األعباء الناجمـة عن تبعات اخلدمة الـعمومية أو أي إعانة

rعمول بهHأخرى منصوص عليها في التنظيم ا
rالهبات والوصايا -

- القروض. 

 في باب النفقات : في باب النفقات :
rنفقات التسيير -

rنفقات االستثمار والتجهيز -
- كل النفقات األخرى اHرتبطة �هامه.

اHــاداHــادّة  26 : : تــمـــسك مــحـــاســبـــة اخملــبـــر حــسب الـــشــكل
التجاريr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاHــــادادّة  27 : : يـــتــولـى مــحـــافظ احلـــســـابـــات إعــداد تـــقـــريــر
سنوي عن حسابات اخملبرr ويرسله إلى مجلس إدارة اخملبر.

اHـاداHـادّة  28 :  : يـرسل اHـديـر الـعـام لـلـمـخـبـر إلى الـوزيـر
اHـكــلف بـحـمـايـة اHـسـتـهـلـك وقـمع الـغش والـوزيـر اHـكـلف
باHـالية بـعد مصـادقة مجـلس اإلدارةr احلصائل وحـسابات
الـــنــتــائـج ومــقــررات الــتـــخــصــيص واحلـــصــيــلــة الـــســنــويــة

لألنشطة مرفقة بتقرير محافظ احلسابات.

29 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحـــــقاHلحـــــق
دفتر أعباء  تبعات اخلدمة العموميةدفتر أعباء  تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة الــتـي تــقع عــلى عــاتق اخملــبــر

الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص "اخملبر".

اHـاداHـادّة  2 :  : تـعــد تـبـعــات اخلـدمــة الـعــمـومــيـة الــتي تـقع
عــلى عــاتق اخملــبـرr جــمــيع اHــهـــام اHــســنـدة إلــيه بــعــــنـوان
عـمـل الـدولــــة في مــجـال حــمــايـة اHــسـتــهــلك وقــمع الـغش.

وبهذا الصددr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
1 -  الــقــيــام بــالـتّــحــالــيل واالخــتـبــارات والــتــجـارب

rقتطعة من طرف أعوان قمع الغشHنتوجات اHعلى ا
2 - إصـدار كـشـوف الـتـحالـيل وتـقـاريـر االخـتـبارات

rصالح قمع الغشH والتجارب
3 - القيـام بجـمع ونشـر كل اHعـطيـات أو اHعـلومات
التـكـنولـوجـية ذات الـصـلة �ـجـال حـمايـة اHـستـهـلك وقمع

rالغش
4 -  مـساعـدة مـخـتـلف الدوائـر الـوزاريـة في مـجال

 rالتحاليل واالختبارات والتجارب واخلبرة
5 -  اHساعدة واHـرافقة من أجل تطوير مخابر قمع

rالغش
6 - تـنـظـيم دورات تـكـويــنـيـة لـفـائـدة أعـوان مـخـابـر

rقمع الغش
7 - طــــبع دلــــيل مـــنــــاهج الــــتـــحـــالــــيل واالخــــتـــبـــارات

rوالتجارب
8 - تـنظـيم حتـاليل مـا بY اخملـابـر لغـرض التـصديق

  r على مناهج التحاليل واالختبارات والتجارب
9 - وضع شبكة للـمخابر تمكـنهم من العمل معا في

مجال :
rإعداد برامج من أجل تطوير شبكات اخملابر -

- إنشاء شبكات اخملابر.

اHـاداHـادّة  3 : : يـرسل اخملـبـر عن كل سـنـة مـالـيـةr وقبل 30
أبريل من كل سـنة إلى الوزيـر اHكـلف بحمـاية اHسـتهلك
وقمع الغشr اHـبالغ الواجب تـخصـيصهـا لتغـطية تـبعات

اخلدمة العمومية اHوكلة له �وجب دفتر األعباء هذا.

اHاHـاداّدة  4 : : يــرسل اخملــبـر إلـى الـوزيــر اHـكــلف بــحـمــايـة
اHستهلك وقمع الـغش حصيلة النفقات الناجمة عن نشاط

تبعات اخلدمة العموميةr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة  5 : : تــــرسـل حــــصــــيــــلــــة مــــفـــــصــــلــــة الســــتــــعــــمــــال
االعـتــمـادات اHــمـنــوحـة ســنـويـا وتــقـيــيم أثـرهــا إلى وزيـر

اHالية عند نهاية كل سنة مالية.

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــمـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 15-123 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 اHــــــــ اHــــــــوافق وافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 يـــــــتــــــــضـــــــمنr يـــــــتــــــــضـــــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بإجناز الطريق االجتنابي Hدينة السحاولة.بإجناز الطريق االجتنابي Hدينة السحاولة.

ــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

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

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

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
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بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعة الـعـمـومـيـةr اHـتـممr وطـبـقا
ألحــــكــــام اHـــادة 10 من اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اHــــؤرخ في 7 صـــفـــر عـــام 1414 اHــــوافق 27  يـــولـــيــــو ســـنـــة
r1993 اHــتـممr الـذي يـحـدد كــيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم

91-11 اHــؤرخ في 12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبــريل

سـنة 1991 الـذي يـحدد الـقـواعد اHـتـعلـقـة بنـزع اHلـكـية من
أجل اHـنــفـعـة الـعـمـومــيـةr اHـتـممr يــهـدف هـذا اHـرسـوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
الطـريق االجتنابـي Hدينة الـسحاولـةr نظرا لـطابع البنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اHـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : : يـتــعـلق طــابع اHـنـفــعـة الــعـمـومــيـة بـاألمالك
العـقاريـة واحلـقوق الـعيـنـية الـعقـاريـة اHسـتعـمـلة كـرحاب

إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 3 : : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
واحلـقـوق الـعـيـنـيــة الـعـقـاريـة اHـسـتـعـمـلـة كـرحـاب إلجنــاز
الـــعـــمــلـــيـــة اHـــذكـــورة في اHـــادة األولى أعالهr بـــســبـــعــة (7)
هـــكــــتـــارات وواحـــد وخــــمـــســـY (51) آراr تــــقع فـي أقـــالــــيم
rبـلــديــات الـســحـاولــة وبـئــر خــادم والـدراريــة وبـابــا حـسن
واليــة اجلـزائـرr وحتـدد طـبـقــا لـلـمـخـطـط اHـلـحق بـأصل هـذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 :   :  قـوام األشــغـال اHـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
الطريق االجتنابي Hدينة السحاولةr كما يأتي :

rاخلط الرئيسي : 3,3 كيلو مترات -
- اHــــقــــطـع اجلــــانـــبـي : مــــســــلــــكـــX 2 Y 2 + الــــشـــــريط
األرضي الـــوســـطي + حـــواف الــطـــريق + شـــريط الـــتــوقف

rبعرض إجمالي قدره 21 مترا rاالستعجالي
rوسط الطريق -

rنحدراتHا -
- ملحقات أخرى مرتبطة باHشروع.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 15-124 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافـق Hــوافـق 14 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة r2015 يـــعــــدل ويـــتـــممr يـــعــــدل ويـــتـــمم

اHــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم اHــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم 97-142 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 23 ذي ذي
احلــجـة عـام احلــجـة عـام 1417 اHـوافق  اHـوافق 30 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 1997 الـذي الـذي
يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل فـي ســـجل الـــصـــنـــاعــةيـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل فـي ســـجل الـــصـــنـــاعــة

التقليدية واحلرف.التقليدية واحلرف.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة
rالتقليدية

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 82

rمنه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 03-22 اHــؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واHـتـضـمـن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2004 ال سـيـمـا اHـادة 33

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-142 اHؤرخ
في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
الــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل في ســـجل الـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية واحلرف

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-254 اHؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

rالتقليدية
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-363 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
واHتـعلق بـإلـغاء األحـكام الـتنـظـيمـية اHـتعـلـقة بـالتـصديق
طــــبـق األصل عـــــلى نـــــسخ الـــــوثـــــائق اHـــــســــلّـــــمــــة مـن طــــرف

rاإلدارات العمومية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 97-142 اHؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1417

اHوافق 30 أبريل سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتــــنــــفـــيـــذي رقم 97-142 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام
1417 اHوافق 30 أبـريل سنة 1997 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHــــادّة 3 : حتـــــرر طــــلــــبــــات الــــتـــــســــجــــيل فـي ســــجل
الــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديـة واحلــرف عــلى اسـتــمــارات تـقــدمــهـا
غــرفــة الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلــرف وتـمــضى من طـرف

أصحاب الطلب.
........................(بدون تغيير)..........................

: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي - : Y1 - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- نــســـخــة من وثــيــقـــة تــثــبت هــويـــة وإقــامــة صــاحب
rالطلب

rطلوبةHهنية اHؤهالت اHالوثائق التي تثبت ا -

- نــســخـــة من ســنـــد مــلــكـــيــة أو عــقـــد إيــجــار احملل أو
امـتيـاز لوعـاء عقـاري يـسمح �ـمارسـة نشـــاط حـرفـي أو
كل عـقــد أو مـقــرر تـخـصـيص آخـر مـســلم من طـرف هـيـئـة

rعمومية

- كل الوثائـق التي تثـبت اإلقامـة اHعـتادة بـالنـسبة
rنزلHلألشخاص الذين �ارسون نشاطا متنقال أو في ا

- االعـتـمـاد أو الـتـرخـيص اHـسـلّم من اإلدارة اHـعـنـية
rصنفةHقننة أو اHهن اHمن أجل مزاولة النشاطات أو ا

- بــطــاقـــة اHــقــيـم عــنــدمــا يـــكــون صــاحب الـــطــلب من
جنسية أجنبية.

: Yبالنسبة لألشخاص االعتباري  - : Y2 -  بالنسبة لألشخاص االعتباري
- نــسـخــة من الـقــانـون األســاسي اHـتــضـمن تــأسـيس

rقاولة احلرفية أو التعاونية احلرفيةHا

- نــســخـــة من ســنـــد مــلــكـــيــة أو عــقـــد إيــجــار احملل أو
امـتـيـاز لوعـاء عـقاري يـسـمح �ـمارسـة نـشــاط حرفـيr أو
كل عـقـــد أو مـقـرر تـخصـيـص آخـر مسـلـم من طـرف هـيـئة

rعمومية

- االعـتــماد أو الـتـرخيص اHـسـلم من اإلدارة اHعـنـية
مـن أجـل مــــــزاولــــــة الـــــنــــشـــــاطـــــات أو اHــــهـن اHــــقـــــنـــــنــــة أو

اHصنفة".

اHـاداHـادّة 3 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 7 مـن اHــرسـوم
الـــتــــنــــفــــيـــذي رقم 97-142 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عـــام
1417 اHوافق 30 أبـريل سنة 1997 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHادّة 7 : .........................( بدون تغيير حتى )

ب - في حالة حتويل اHقر :

- نــســـخـــة من ســنـــد مـــلــكـــيـــة أو عــقـــد إيـــجــاراحملل أو
امـتـيـاز لـوعـاء عـقـاري يــسـمح �ـمـارسـة نـشـاط حـرفيr أو
كل عـقــد أو مـقــرر تـخـصــيص آخـر مـســلم من طـرف هــيـئـة

عمومية.

rج - في حالـة مواصـلـة االستـغالل بـعد وفـاة احلرفي
يقدم الورثة زيادة على ذلك :

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

- الــوثــائق الــتي تــثــبت اHــؤهالت اHــهــنــيــة لــلـمــوكل
Hمارسة النشاط اHعني".

اHـاداHـادّة 4 :  :  تـتـــمـم أحــكــام الـــمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
97-142 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1417 اHـــــوافق 30

أبـــريل ســـنــة 1997 واHـــذكـــور أعالهr �ــادة 8 مــكــررr حتــرر
كما يأتي :

" اHـادّة 8 مـكرر : يتـعـY عـلى كل شـخص طـبـيعي أو
اعـــتـــبـــاري  يـــرغب فـي الـــتـــســـجـــيل في ســـجـل الـــصـــنـــاعــة
الـــتــــقـــلـــيــــديـــة واحلــــرفr دفع رســــوم وحـــقـــوق الــــتـــســــجـــيل

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به".

اHاداHادّة ة 5 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الصناعة وا:ناجموزارة الصناعة وا:ناجم

قـــــــرار مـــــــؤرقـــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 9  ربــــــيـع األول عــــــام   ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 31
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يــحـدr يــحـدّد تـشـكـيــلـة مـكـتب األمند تـشـكـيــلـة مـكـتب األمن

الداخلي في وزارة الصناعة واHناجم وسيره.الداخلي في وزارة الصناعة واHناجم وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا
- �ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 95-24 اHــــؤرّخ في 30 ربــــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلّق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yوالتضمّن تعي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-158 اHؤرّخ
في 16 ذي احلــــجّــــة عـــام 1416 اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الــذي يــحــدّد شــــروط تــطــبــــيق أحــكــــام األمــن الــــداخـــلي
فــي اHـــؤســـســـة اHـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في األمـــر رقم 24-95
اHؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واHــتــعــلّق بــحـمــايــة األمالك الــعــمــومــيـة وأمـن

rاألشخـاص فيها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-410 اHؤرّخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
واHــتــضــمّــن إنــشـــاء مــكــــاتب وزاريــــة لألمـــن الــداخـــلي
فـي اHـؤســســـة واخــتـصــــاصــــاتـهــــا وتـنــظـيــمـهــاr ال سـيــمـا

rادّة 6 منـهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أوّل ذي القـعدة عام 1435 اHوافق  27 غـشت سنة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصّناعة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-242 اHؤرّخ
في أوّل ذي القـعدة عام 1435 اHوافق  27 غـشت سنة 2014
واHــــــتــــــضــــــمّـــن تــــــنــــــظــــــــيم اإلدارة اHــــــركـــــــزيــــــــة لــــــــوزارة

rنـاجمHالصّنـاعــة وا
- وبعد االطالع علـى رأي وزير الداخلية واجلماعات

r2014 ؤرّخ في 24 ديسمبر سنةHاحمللية ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ  رقم 98-410 اHـؤرّخ في 18 شـعــبـان عـام 1419

اHــوافــق 7 ديــســمــبـــر ســنـــة 1998 واHــذكـــور أعالهr يــحــدّد
هــــــذا الـــــقـــــــرار تــــشـــــكـــــيـــــلـــــــة اHـــــكـــــــتـب الــــــوزاري لألمــن
الــداخـــــلي في اHــؤســســـة عــلى مــســـتــوى وزارة الــصّــنــاعــة

واHنـاجم وسيـره.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــتـــضــــمّـــن اHــــكــــــتب الـــــــوزاريr زيــــــادة
عـــــلـى مــــســـــؤول هـــــذا الـــــهــــيـــــكــلr رئـــــيــــسي (2) دراســـــات

ومكلّفY (2) بالدّراسات.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــســــاعـــد رئــــيـــســــا الــــدّراســـات واHــــكـــلّــــفـــان
بـالدّراسات مسـؤول اHكتب الـوزاري في التكـفّـل بجميع
اHـســـائـل اHـرتــبـطــــة بـالـصـالحـيـــات اHـنـصــــوص عـلـيـهـــا
في اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 98-410 اHؤرّخ في 18 شعبان

عام 1419 اHوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـتــولى اHـكـتـب الـوزاريr في إطـار الــقـيـام
بــــاHـــهـــام اHـــســــنـــدة إلـــيه بــــاالتـــصـــال مـع جـــمـــيع الــــهـــيـــاكـل
التـنظـيـميـة لألمن الداخـلي في اHـؤسسـة التـابعـة لوزارة
rــؤســســات الــتــابــعــة لــوصــايــتــهــاHــنــاجم أو اHالــصّــنــاعــة وا
اتخـاذ جميع الـتدابيـر الراميـة إلى ترقيـة األمن الداخلي
فـي اHـــؤســـســـة وتـــدعـــيـــمه وتـــطـــويـــر اجلـــوانب اHـــرتـــبـــطـــة

بحماية األمالك العمومية وكذا أمن األشخاص فيها.

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 9 ربــــــــــيـع األوّل عـــــــــام 1436
اHوافـق 31 ديسمبر سنـة 2014.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 19  ربــــــيـع األول عـــــام   ربــــــيـع األول عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10
يــنــــايــــر ســـنـــة يــنــــايــــر ســـنـــة r 2015 يـــحـــد r يـــحـــدّد الـــقـــائــمــــة االســـمــــيــةد الـــقـــائــمــــة االســـمــــيــة
ألعــــضــــــاء مـــــجــــــلس إدارة الـــــهـــــيــــئــــــة اجلــــــزائـــــريـــــةألعــــضــــــاء مـــــجــــــلس إدارة الـــــهـــــيــــئــــــة اجلــــــزائـــــريـــــة

لالعتمـاد "أجليراك".لالعتمـاد "أجليراك".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1436
اHـوافــق 10 يــنـايــر ســنـــة r2015 حتـدّد الــقــائــمـة االســمــيـة
ألعــــضــــاء مــــجـــلـس إدارة الــــهــــيـــئــــة اجلــــزائــــريــــة لالعــــتــــمـــاد
"اجليـراك" تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 9 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 05-466 اHـؤرّخ في 4 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 6
ديـــــســــمــــبــــر ســــنـــــة 2005 واHـــــتــــضــــمّــن إنــــشــــــاء الـــــهــــيــــئــــة
r"اجلـــزائــريـــة لالعــتــمــاد وتــنــظــيـمــهــا وســيــرهــا "أجلــيـراك

اHعـدّلr كما يأتي :



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1436 هـ هـ
20 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

السيدات والسادة :
rــنـاجمHـثــلــة وزيــر الـصّــنــاعــة وا  rخــرفي ربــيــعــة -

rرئيسـة
rـثل وزيـر الــدفــاع الـوطـني  rمـدور مـحـمــد رضـا -

rعضـوا
rعضـوا rالـيةHثـل وزير ا  r تزروت عبد  اجمليد -

rعضوا rثل وزير التجارة  rرشيد أحمد -
- صـاحلي وسـيــلـةr  ــثـلـة مــركـز الـبــحث والـتــطـويـر

rعضوا rللكهرباء والغاز
- لــعـــلى ســـامـــيـــةr  ــثـــلـــة اHـــركــز الـــوطـــني Hـــراقـــبــة

rعضوا rالبذور والشتائل وتصديقها
- مــــنـــصــــوري مـــحــــمــــد بن ســــلـــيــــمـــانr  ــــثل اخملــــبـــر

rعضوا rواد الصيدالنيةHراقبة اH الوطني
rـــثل مــكـــتب فــريـــتــاس اجلـــزائــر  rYزويــوش أمــ -

rعضـوا
- لـلمـاس سمـاعrY  ـثل اجلمـعيـة الوطـنيـة اجلزائر

rعضـوا rاستشارة تصدير
YـــــنـــــتـــــجــــHـــــثــــلـــــة جـــــمـــــعـــــيـــــة ا  rشـــــرقـــــاوي أحـالم -

rعضـوا rللمشروبات Yاجلزائري
- إ�ـــســعـــودان بـــلــعـــيـــدr  ـــثل اجلــمـــعـــيــة اجلـــزائـــريــة

rعضـوا rللبيولوجيا السريرية
- حـــــريـــــز زكـيr  ـــــثـل الـــــفـــــيـــــدرالــــــيـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة

للمستهلكrY عضـوا.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 14  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 5
مـارس سنة مـارس سنة r 2015 يحد r يحدّد القـائمة االسمـية ألعضاءد القـائمة االسمـية ألعضاء
مـجـــلس إدارة اHـعـهــد الـوطـني اجلــزائـري لـلـمــلـكـيـةمـجـــلس إدارة اHـعـهــد الـوطـني اجلــزائـري لـلـمــلـكـيـة

الصالصّناعـية.ناعـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافــق 5 مـارس سـنــة r2015 تـتـشـكّـل الـقائـمـة االسـمـية
ألعـضـاء مـجـلس إدارة اHـعـهـد الـوطـني اجلـزائـري لـلـمـلـكـية
الـــصــــنــــاعــــيـــةr تــــطــــبــــيـــقــــا ألحــــكــــام اHـــادّة 14 مـن اHــــرســـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 98-68 اHــــؤرّخ في 24 شــــوّال عــــام 1418
اHـوافق 21 فـبـرايـر سـنـة 1998 واHتـضـمّـن إنـشـــاء اHـعـهد
الــوطـني اجلـزائــري لـلـمــلـكـيــة الـصّـنــاعـيـة وحتـديــد قـانـونه

األساسيr من األعضاء اآلتي ذكرهم :
السيدات والسادة :

- شـــوتــــري جــــمــــال الـــديـنr  ـــثـل وزيــــر الـــصّــــنــــاعـــة
rرئيسا rناجمHوا

rـــثل وزيـــر الـــشــؤون اخلـــارجـــيــة  rقــواوي نـــســـيم -
rعضـوا

rعضوا rثل وزير الدفاع الوطني  rبوشارب نوار -
rعضـوا rالــيةHثـل وزيــر ا  rتــزروت عبـد اجملــيد -

rعضوا rثلــة وزيــر التجــارة  rبنيني جـوهــــر -
- حـجــرس نــاديــةr  ــثــلــة وزيـر الــفالحــة والــتــنــمــيـة

rعضـوا rالريفية
- عــســلــون لــويــزةr  ــثــلــة وزيــر الــصــحــة والــســكـان

rعضـوا rستشفياتHوإصالح ا
- حــلـــيش جــمــيـــلـــةr  ــثــلــة وزيـــر الــتــعــلــــيم الــعـــالي

والبحث العلميr عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 2 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHوافق  اHوافق 21 أبـريل سنة أبـريل سنة
r r2015 يـــعـــدل الـــقـــرار اHـــؤريـــعـــدل الـــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 2 ربـــيع األول عـــام ربـــيع األول عـــام

1434 اHــــوافق  اHــــوافق 14 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة 2013 واHــــتــــضــــم واHــــتــــضــــمّن

تعيـY أعضاء الـلجنة الـقطاعـية للصـفقات لوزارةتعيـY أعضاء الـلجنة الـقطاعـية للصـفقات لوزارة
الــصـــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطــةالــصـــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطــة

وترقية االستثمار.وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 2 رجب عــام 1436 اHــوافق
21 أبــريل ســنــة r2015 تــعــدل أحـــكــام الــقــرار اHــؤرّخ في 2

r2013 ـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــةHربــــــيع األول عـــــام 1434 ا
واHـتـضـمـن تـعـيـY أعــضـاء الـلـجــنـة الـقـطــاعـيـة لـلــصـفـقـات
لــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمارr اHعدلr كما يأتي :
................................................................... - "
تـتـولى أمـانـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة

الصناعة واHناجم اآلنسة لعمودي ليلى ".

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام  محرم عام 1436  اHوافقاHوافق
 13 ن نــــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r2014  يr  يــــــــعــــــــدل الدل الــــــقــــــــرار الرار الــــــوزاريوزاري

اHاHــــــــــشــــــــــتــــــــرك اHرك اHــــــــــؤرخ في ؤرخ في 3 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1431 اH اHــــــــــوافق وافق 16
يـونونـيــــو سو سـنـة ة 2010 ال الــــذي يذي يـحـدد تدد تـعـداد مداد مــــنـاصب الاصب الـشـغلغل
وتصوتصـنينيـفـها ومها ومـدة العدة العـقد اخلقد اخلـاص باص بـاألعوان الاألعوان الـعامعامـلY فيلY في
نــــــشــــاطاطــــــات احلات احلــــفـظ أو الظ أو الــــصــــــيــــانانــــــة أو اخلة أو اخلــــدمدمــــــات بات بــــعــــــنــــوانوان
اإلدارة اHاإلدارة اHـركركــــزيزيــــة واHة واHــــصــــالح الالمالح الالمــــركركــــزيزيــــة واHة واHــــؤسؤســــسـاتات

العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزيرة التربية الوطنية
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
رجب عـام 1431 اHـوافق 16 يـونـيـو سـنـة 2010 الـذي يـحدد
تــعـداد مــنــاصب الــشــغل وتــصـنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلـاص

بــاألعــوان الــعـامــلــY في نــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيــانـة أو
اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة واHـصـالح الالمـركـزيـة
واHـــؤســســـات الـــعــمـــومــيـــة حتت وصـــايــة وزارة الـــتــربـــيــة

rعدلHا rالوطنية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 3 رجب عــام 1431 اHــوافق

16 يونيو سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 07-308 اHــــؤرخ في 17 رمــــضــــان عـــام 1428
اHوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHذكـور أعالهr يحـدد هذا
القـرار تعداد مـناصب الشـغل اHطابـقة لنـشاطات احلفظ أو
الـصـيـانـة أو اخلـدمـات وتــصـنـيـفـهـا وكـذا مـدة الـعـقـد اخلـاص
باألعوان الـعامـلY بـعنوان اإلدارة اHـركزيـة واHصـالح غير
اHـمركزة واHـؤسسـات العمـوميـة التـابعة لـوزارة التـربيـة

الوطنيةr كما هـو مبY في اجلدول أدناه :

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

219

240

263

288

315

348

"

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

43905

4

380

1278

5613

25

1

1

4744

8830

2

1

571

65355

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

2

1

-

-

-

-

-

58

-

-

10

72

873

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

873

43027

4

378

1277

5613

25

1

1

4744

8772

2

1

561

64406

- عامل مهني من اHستوى األول

- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثالث

- رئيس حظيرة

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

- عون خدمة من اHستوى الثالث

- عامل مهني من اHستوى الرابع

- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموعاجملموع
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ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEاداEادّة ة 2 : : تلـحق بـهذا الـقرار جـداول توزيع تـعـداد منـاصب الشـغل بـعنـوان اإلدارة اEركـزية ومـديـريات الـتربـية بـالـواليات وكـذا الدواوين واEـراكـز واEعـاهد الـوطنـية

التابعة لوزارة التربية الوطنية.
اEادة اEادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الدZقراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 20 محرم عام 1436 اEوافق 13 نوفمبر سنة 2014.

اإلدارة اEركزيةاإلدارة اEركزية

مناصب الشغلمناصب الشغل
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12357 الصنف

التصنيف
الرقم االستداللي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

200240348 219

234-5----

6-------

------246

--------

288

-

-

-

-

294-5--246 -

32

6

30

-

68

اEلحقاEلحق

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

عن الوزير األول عن الوزير األول وبتفويض منهوبتفويض منه
اEدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياEدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اEاليةوزير اEالية

محمد جالبمحمد جالب
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ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق (تابع)اEلحق (تابع)

اEديرياتاEديريات
الوالئيةالوالئية

أدرارأدرار

الشلفالشلف

األغواطاألغواط

مناصب الشغلمناصب الشغل
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12357 الصنف التصنيف
الرقم االستداللي

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد محدد اEدةعقد العمل
(2)

التعداد (2+1)

200240348 219

690-5511321057715

9-------
--------
--------

288

-
-
-
-

699-5511321057715 -

1075

9

-
-

1084

1159-23618913527418 -1813

20------- -20

-------- --
-------- --

1179-23618913527418 -1833

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد محدد اEدةعقد العمل
(2)

التعداد (2+1)
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد محدد اEدةعقد العمل
(2)

التعداد (2+1)

728-226877210310 -1028

15------- -15

-------- --
-------- --

743-226877210310 -1043
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ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

أم البواقيأم البواقي

باتنةباتنة

بجايةبجاية

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1278-24223019117921

16-------

--------

--------

-

-

-

-

1294-24223019117921 -

1943

16

-

-

1959

1288-23114711124825 11853

23------ -23

------- --

------- --

1311-23114711124825 11876

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1106-23113514125315 -1683

21------ -21

------- --

------- --

1127-23113514125315 -1704

-

-

-

-

-

-
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ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

بسكرةبسكرة

بشاربشار

البليدةالبليدة

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1070-2267910618614

15-------

--------

--------

-

-

-

-

1085-2267910618614 -

1483

15

-

-

1498

608-2289774867 -902

14------- -14

-------- --

-------- --

622-2289774867 -916

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1158-1181541372424 11715

21------ -21

-------- --

-------- --

1179-1181541372424 11736



23
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

البويرةالبويرة

تامنغستامنغست

تبسةتبسة

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1047-23420716018015

22-------

--------

--------

-

-

-

-

1069-23420716018015 -

1645

22

-

-

1667

393-4265842374 1565

17------- -17

-------- --

-------- --

410-4265842374 1582

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

784-23397761618 -1161

19------- -19

-------- --

-------- --

803-23397761618 -1180
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ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

تلمسانتلمسان

تيارتتيارت

تيزي وزوتيزي وزو

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

824-240907227218

20-------

--------

--------

1

-

-

-

844-240907227218 1

1319

20

-

-

1339

983-2301107724917 -1468

20------- -20

-------- --

-------- --

1003-2301107724917 -1488

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1356-229891483928 -2024

29------- -29

-------- --

-------- --

1385-229891483928 -2053



25
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

اجلزائر شرقاجلزائر شرق

اجلزائر وسطاجلزائر وسط

اجلزائر غرباجلزائر غرب

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

715-444252244-

20-------

--------

--------

-

-

-

-

735-444252244- -

1061

20

-

-

1081

740-12148685256- -1193

20------- -20

-------- --

-------- --

760-12148685256- -1213

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

756-2-5789170- -1074

20------- -20

-------- --

-------- --

776-2-5789170- -1094



26
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

اجللفةاجللفة

جيجلجيجل

سطيفسطيف

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1136-23717113315612

19-------

--------

--------

-

-

-

-

1155-23717113315612 -

1647

19

-

-

1666

890-24214812323324 31465

14------- -14

-------- --

-------- --

904-24214812323324 31479

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1630-24324419338428 -2524

21------- -21

-------- --

-------- --

1651-24324419338428 -2545



27
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

سعيدةسعيدة

سكيكدةسكيكدة

سيدي بلعباسسيدي بلعباس

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

504-21568511069

18-------

--------

--------

-

-

-

-

522-21568511069 -

755

18

-

-

773

965-2311419027721 -1527

13------- -13

-------- --

-------- --

978-2311419027721 -1540

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

741-218866519512 -1119

16------- -16

-------- --

-------- --

757-218866519512 -1135



28
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

عنابةعنابة

قاEةقاEة

قسنطينةقسنطينة

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

781-21490821582

28-------

--------

--------

-

-

-

-

809-21490821582 -

1129

28

-

-

1157

691-41871621367 -989

15------- -15

-------- --

-------- --

706-41871621367 -1004

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

892-2161126626716 41375

17------- -17

-------- --

-------- --

909-2161126626716 41392



29
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

اEديةاEدية

مستغا}مستغا}

اEسيلةاEسيلة

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1201-25423915623121

19-------

--------

--------

-

-

-

-

1220-25423915623121 -

1904

19

-

-

1923

763-218856915610 -1103

16------- -16

-------- --

-------- --

779-218856915610 -1119

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1228-24117211524418 21822

15------- -15

-------- --

-------- --

1243-24117211524418 21837



30
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

معسكرمعسكر

ورقلةورقلة

وهرانوهران

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

833-2241027218216

14-------

--------

--------

-

-

-

-

847-2241027218216 -

1231

14

-

-

1245

774-22184771685 -1131

12------- -12

-------- --

-------- --

786-22184771685 -1143

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1190-2101011102039 -1625

18------- -18

-------- --

-------- --

1208-2101011102039 -1643



31
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

البيضالبيض

إيليزيإيليزي

برج بوعريريجبرج بوعريريج

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

484-2186345765

10-------

--------

--------

-

-

-

-

494-2186345765 -

693

10

-

-

703

194-262320242 -271

6------- -6

-------- --

-------- --

200-262320242 -277

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

1041-23712210216614 21486

14------- -14

-------- --

-------- --

1055-23712210216614 21500



32
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

بومرداسبومرداس

الطارفالطارف

تندوفتندوف

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

919-2121521761338

15-------

--------

--------

-

-

-

-

934-2121521761338 -

1402

15

-

-

1417

644--929461073 -838

11------- -11

-------- --

-------- --

655--929461073 -849

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

127-231615171 -181

4------- -4

-------- --

-------- --

131-231615171 -185



33
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

تيسمسيلتتيسمسيلت

الواديالوادي

خنشلةخنشلة

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب طبيعة

عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

626-234775610111

10-------

--------

--------

-

-

-

-

636-234775610111 -

907

10

-

-

917

1175-2281821431626 -1698

18------- -18

-------- --

-------- --

1193-2281821431626 -1716

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

التعداد (2+1)

882-22111710410910 21247

13------- -13

-------- --

-------- --

895-22111710410910 21260



34
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

سوق أهراسسوق أهراس

تيبازةتيبازة

ميلةميلة

ع� الدفلىع� الدفلى

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد (2+1)

735-22676621139

9-------
--------
--------

-

-
-
-

744-22676621139 -

1023

9

-
-

1032

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

760-315119971466

18-------
--------
--------

-
-
-
-

778-315119971466 -

1146

18

-
-

1164

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

910-2271329218113

12-------
--------
--------

-
-
-
-

922-2271329218113 -

1357

12

-
-

1369

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

934-34215810620923

15-------
--------
--------

3

-
-
-

949-34215810620923 3

1478

15

-
-

1493

عقد غير محدد
اEدة (1)



35
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحق  (تابع)اEلحق  (تابع)

النعامةالنعامة

ع� تموشنتع� تموشنت

غردايةرداية

غليزانغليزان

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد (2+1)

489-2236050645

7-------
--------
--------

-

-
-
-

496-2236050645 -

693

7

-
-

700

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

505-295655968

9-------
--------
--------

-
-
-
-

514-295655968 -

731

9

-
-

740

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

596-286364753

8-------
--------
--------

-
-
-
-

604-286364753 -

811

8

-
-

819

عقد غير محدد
اEدة (1)

التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي
التوقيت الكامل
التوقيت اجلزئي

التعداد حسب طبيعة
عقد محدد اEدةعقد العمل

(2)

التعداد (2+1)

938-22515311221111

23-------
--------
--------

2

-
-
-

961-22515311221111 2

1454

23

-
-

1477

عقد غير محدد
اEدة (1)

1181244559846828695547-43659اجملموع العاماجملموع العام 2264565



36
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحقاEلحق

اEعاهد والدواويناEعاهد والدواوين
واEراكزواEراكز

اEعهد الوطنياEعهد الوطني
لتكوينلتكوين

مستخدميمستخدمي
التربية وحتس�التربية وحتس�

مستواهممستواهم

اEعهد الوطنياEعهد الوطني
للبحث فيللبحث في
التربيةالتربية

مناصب الشغلمناصب الشغل

وع
جملم

ا
وع

جملم
ا

ث
ثال

 ال
وى

ست
Eا 

من
ي 

هن
ل م

ام
ع

رة
ظي

 ح
س

ئي
ر

ث
ثال

 ال
وى

ست
Eا 

من
رة 

سيا
ق 

سائ

ني
لثا

ى ا
تو

Eس
ن ا

ة م
ار
سي

ق 
سائ

ني
لثا

ى ا
تو

Eس
ن ا

ي م
هن
ل م

ام
ع

ول
األ

ى 
تو

Eس
ن ا

ة م
ار
سي

ق 
سائ

س
ار
ح

ول
األ

ى 
تو

Eس
ن ا

ة م
دم

 خ
ون

ع

ول
األ

ى 
تو

Eس
ن ا

ي م
هن
ل م

ام
ع

12357 الصنف التصنيف
الرقم االستداللي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

200

التعداد (2+1)

240348 219

201-

----

----

----

288

-

-

-

-

4201--

-

-

-

6---

----3

-----

-----

6---18

ول
األ

ى 
تو

Eس
ن ا

ة م
قاي

ن و
عو

ث
ثال

 ال
وى

ست
Eا 

من
مة 

خد
ن 
عو

بع
را
 ال

وى
ست

Eا 
من

ي 
هن
ل م

ام
ع

ني
لثا

ى ا
تو

Eس
ن ا

ة م
قاي

ن و
عو

36

36

15

46

263315

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

7

-

-

-

7

4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

1

-

-

-

1



37
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحقاEلحق  (تابع) (تابع)

الديوان الوطنيالديوان الوطني
حملو األمية وتعليمحملو األمية وتعليم

الكبارالكبار

الديوان الوطنيالديوان الوطني
للتعليم والتكوينللتعليم والتكوين

عن بعدعن بعد

مركز التموينركز التموين
بالتجهيزاتبالتجهيزات
والوسائلوالوسائل
التعليميةالتعليمية
وصيانتهاوصيانتها

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب

طبيعة عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

10-2

----

----

----

-

-

-

-

-10-2-

-

10

-

30---

----20

----9

-----

30---59

17

27

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

10

-

12

-

-

7

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

-

2

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

766--

----31

21--23

----1

787--150

95 -

-

-

-

-

12

31

1

1

45

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2



38
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحقاEلحق  (تابع) (تابع)

الديوان الوطنيالديوان الوطني
لالمتحاناتلالمتحانات
واEسابقاتواEسابقات

اEركز الوطنياEركز الوطني
للوثائق التربويةللوثائق التربوية

اEرصد الوطنيEرصد الوطني
للتربية والتكوينللتربية والتكوين

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب

طبيعة عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

813-

----

----

----

-

-

-

-

36813--

-

-

-

73--

-----

-----

----3

73--20

162

162

17

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

5

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

25

-

-

-

-

-

14

-

-

-

14

4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

18---

----12

-----

-----

18---36

24 -

-

-

-

-

1

12

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



39
ة / العدد 26

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل شعبان عام 1436 هـ هـ

أوأوّل شعبان عام 
 مايو سنة 2015 م م

20 مايو سنة 
اEلحقاEلحق  (تابع) (تابع)

اEركز الوطنياEركز الوطني
البيداغوجيالبيداغوجي

واللغوي لتعليمواللغوي لتعليم
تمازيغتتمازيغت

اEركز الوطنياEركز الوطني
إلدماج االبتكاراتإلدماج االبتكارات

البيداغوجيةالبيداغوجية
وتنميةوتنمية

تكنولوجياتتكنولوجيات
اإلعالماإلعالم

معاهد تكوينمعاهد تكوين
معلمي اEدرسةمعلمي اEدرسة

األساسية وحتس�األساسية وحتس�
مستواهممستواهم

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1) التعداد حسب

طبيعة عقد العمل
عقد محدد اEدة

(2)

التعداد (2+1)

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

63-

1---

----

----

1

-

-

-

463-1

1

-

-

-912-

-----

-----

-----

-912-175

14

15

175

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

-

-

-

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

32

-

-

-

-

-

35

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

9

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

التوقيت الكامل

التوقيت اجلزئي

عقد غير محدد
اEدة (1)

عقد محدد اEدة
(2)

التعداد حسب
طبيعة عقد العمل

التعداد (2+1)

641-

----2

-----

-----

641-24

22 -

-

-

-

-

2

2

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

6

-

-

-

6

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26230151722اجملموع العاماجملموع العام - 21631621112118



وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا:رأةواألسرة وقضايا ا:رأة

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 10 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2015 يـتــضـمـن وضع بـعضr يـتــضـمـن وضع بـعض اHـوافق اHـوافق 
األسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكلـفـة بالـشـباب في حـالةاألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكلـفـة بالـشـباب في حـالة
الــــقـــيـــام بـــاخلـــدمــــة لـــدى وزارة الـــتـــضـــامـن الـــوطـــنيالــــقـــيـــام بـــاخلـــدمــــة لـــدى وزارة الـــتـــضـــامـن الـــوطـــني

واألسرة وقضايا اHرأة.واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

 rووزير الشباب

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14 -  145 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 10 - 07
اHؤرخ في 21 محرم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�قــتــضـى القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في
2 رمـــــضـــــان عـــــام 1414 اHـــــوافق 13 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1994
واHــتـضــمن وضع بــعض األسـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفـة
بــــالــــشـــبــــاب والــــريــــاضــــة في حــــالــــة خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة لـــدى
اHـؤسسـات اHـتخـصـصة واHـصـالح الـتابـعـة لإلدارة اHكـلـفة

rبالشؤون االجتماعية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 07 اHــؤرّخ في 21 مــحــرم عــام 1431
اHــوافق 7 يــنـــايـــر ســـنــة 2010 واHـــذكــور أعالهr يـــوضع في
حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
واألســرة وقــضـــايــا اHــرأة وفي حــدود الـــتــعــداد اHــنــصــوص
عـلـيه فـي هـذا الـقـرارr اHــوظـفـون اHـنــتـمـون ألحـد األسالك

اآلتية :

أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4026
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اHـادة اHـادة 2 :  : تــضـمن مـصـالح وزارة الــتـضـامن الـوطـني
Yهـني لـلمـوظـفHـسـار اHرأة تـسـيـير اHواألسرة وقـضـايا ا
اHـنـتــمـY لألسالك اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهr طـبـقـا
لـألحــــكــــام الــــقــــانــــونــــيــــة األســـــاســــيــــة احملــــددة في اHــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-07 اHــــؤرخ في 21 مـــحـــرم عـــام 1431

اHوافق 7 يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3  :   : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـقيام باخلدمـةr من حق الترقية طـبقا لألحكام الـقانونية
األسـاسـيـة احملـددة �ـوجب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-10
اHؤرخ في 21 محرم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـــــؤرخ في 2 رمـــــضـــــان عـــــام 1414 اHـــــوافق 13 فـــــبـــــرايــــــر
ســــنــــــــة 1994 واHــــتــــضــــمـن وضع بــــعـض األسالك اخلــــاصــــة
باإلدارة اHكلفة بـالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية
لــدى اHــؤسـســات اHــتـخــصــصــة واHـصــالح الــتــابــعـة لإلدارة

اHكلفة بالشؤون االجتماعية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 29
أبريل سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الشبابوزير الشباب

عبد القادر خمريعبد القادر خمري

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة
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