
العدد العدد 49

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 األربعاء 2 ذو احلجة ع ذو احلجة عام ام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 16 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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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 فهرس فهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 15 - 244 مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7 سـبتـمبـر سنة t2015 يـتضمن اHــوافقة عـلـى عقود
Yالوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم Yـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائــر في 20 مـايـو سـنـة 2015 بـHالـبـحث عن احملــروقـــات واسـتـغاللـهـــا ا
موارد احملروقات (ألنفط) والشـركة  الوطنية سوناطراكt شركة ذات أسهم..........................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7 سبتـمبر سنة t2015 يـتضمـن اHــوافقة عـلى اHلحق
رقم 3 بـالـعقــد اHؤرخ في 26 سـبتـمـبر سـنة 2004 لـلـبـحث عـن احملـروقــات واســتــغاللـهـا في اHسـاحـة اHـسـماة "إزارين"
(الكـتلتان : 228 و229 أ)  اHبرم �ـديـنة اجلزائر في 2 يونـيو سنة 2015 بـY الشركة الـوطنية سـوناطراكt شركــة ذات
أسـهــمt وشــركـــات "بـتـروســالــتـيـك أنـتـرنـاسـيـونال  ب ل س"  و"بـتـروسـالـتـيـك عY تـسـيـال لـيـمـيتـد" و"إيـنـيـل تـرايد
ش.ذ.أ".......................................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقـم 15-246 مـؤرخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 7 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتـــضـمـن اHــوافــقـــة عـلـى
القائـمـة النهائية لألعضاء اHؤسسY لألكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-236 مؤرخ في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3 سبتـمبر سنة t2015 يـعدّل اHرسـوم التنـفيذي رقم
94-187 اHـؤرخ في 26 مـحـرم عـام 1415 اHـوافق 6 يــولـيـو سـنـة 1994 الـذي يــحـدد تـوزيع نـســبـة االشـتــراك في الـضـمـان

االجتماعي..................................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 15-237 مـؤرخ في 19 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 3 سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 يــتـمم قــائـمــة اHـؤســسـات
الـعـمـومـيـة االسـتـشـفـائــيـة اHــلـحـقـة بـاHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 07-140 اHـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 19
مــايـو ســنـة 2007 واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـؤســسـات الــعـمــومـيــة االسـتــشـفــائـيــة واHـؤســسـات الــعـمــومـيــة لـلــصـحــة اجلـواريـة
وتنظيمها وسيرها......................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3 سـبتـمبـر سنة t2015 يـتمم اHرسـوم التنـفيذي رقم
13-180 اHؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 اHوافق 5 مايو سنة 2013 واHتضمن إنشاء مكـتبات رئيسية للمطالعة

العمومية...................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-239 مـــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـــوافق 6 ســبــتـــمــبــر ســنــة t2015 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الـتـنـفيـذي رقم 04-381 اHـؤرخ في 15 شـوال عام 1425 اHـوافق 28 نـوفمـبــر سـنة 2004 الـذي يـحـدد قواعـد حـركـة اHرور
عبر الطرق.................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  15-240 مـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 7 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-241 مـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 7 ســبـتـمــبـر سـنـة t2015 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مــرســـوم تـــنـــفـــيــذي رقـم 15-242 مــؤرخ في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1436 الـــمــوافـق 7 ســبـــتــمـــبـــر ســـنــة t2015 يــتـضــمن نــقل
اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.....................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-243 مؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1436 الــمـوافـق 7 سـبـتــمــبـر ســنـة t2015 يـتضـمن نـقـل اعـتـماد
.......................................................................................YهنيHفي ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 13 سبتـمبر سنة t2015 يتـضمن إنهـاء مهام مـستشـار لدى رئيس
اجلمهورية..................................................................................................................................................
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
مـرســوم رئـاسـي مـؤرخ فـي 17 ذي الـقــعـدة عـام 1436 الــمـوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 يـتـضــمـن إنهاء مهام رئيس
أركان الناحية العسكرية الثانية...................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 17 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق أوّل سـبـتمـبـر سـنة t2015 يـتـضمـن تعـيـY رئـيس أركان الـنـاحـية
العسكرية الثانية........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 10 سـبتـمبـر سنة t2015 يتـضمن إنـهاء مـهام رئـيس أركان الدرك
الوطني.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 10 سبتمبر سنة t2015 يتضمن تعيY قائد الدرك الوطني........

مــرسـوم رئـاسي مــؤرخ في أول ذي احلـجـة عـام 1436 اHـوافق 15 ســبـتـمــبـر سـنـة t2015 يـتـضـمن تـعــيـY رئـيس أركـان الـدرك
الوطني......................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيان مـؤرخـان في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـتضـمـنـان إنـهـاء مـهـام سـفــيـرين
مسـتشـارين بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا -............................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديـوان وزير
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتـمبر سنة t2015 يـتضمن تعـيY سفير فـوق العادة ومفوض
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية �كسيكو (الواليات اHتحدة اHكسيكية)..............................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 يـتــضـمن تــعـيــY مـديـر اHــركـز الــثـقـافي
اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية).......................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 20 شــوال عــام 1436 اHـــوافق 5 غــشـت ســنـة t2015 يــتــضــمّن تــعــيـY ذوي الــرتب فـي الـدرك
الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.....................................................................................

قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1436 اHوافق 12 غشت سنة t2015 يتضمن تعيY قاض عسكري..........................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 7 أبريل سنة t2015 يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال........

قرار مـؤرخ في أول رجب عام 1436 اHوافق 20 أبريـل سنة t2015  يـعـدل القـرار اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 10
سبتمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء...

قرار مـؤرخ في 9 رجب عام 1436 اHوافق 28 أبريل سنة t2015 يتضمن سحب اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي....

قرار مؤرخ في 9 رجب عـام 1436 اHوافق 28 أبريل سنة t2015 يتضمن اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي.............

قرار مؤرخ فـي أوّل شــعـبـان عـام 1436 الـمـوافـق 20 مايـو سـنـة t2015 يعـدل القرار اHؤرخ في 18 محـرم عام 1434 اHوافق
2  ديسمبر سـنـة 2012 والـمـتـضـمـن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الـوطـنـي Hعـادلة اخلدمات االجتماعية....

قـرار مؤرخ في 19 شعـبان عام 1436 اHوافق 7 يـونـيو سـنة t2015  يـعـدل القـرار اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 10
سبتمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد............................................



2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 449
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

27

28

29

30

31

32

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اPرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اPرأة

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 6 شــوال عــام 1436 اHـــوافق 22 يـــولــيـــو ســنــة t2015 يــتـــضــمـن وضع بــعض األسـالك اخلــاصــة
بـاإلدارة اHـكـلـفـة بالـسـكن والـعـمـران في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى اHـركز الـوطـني لـلـتـكـوين اHـهـني لـلـمـعـوقـY جـسـديا
واHصالح اخلارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة........................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2014............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2015...............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2015.............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2015..............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2015...............................................................................................................
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مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 15 -  - 244 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
يــتـضـمن  tيــتـضـمن t2015 ـوافق 7 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةHـوافق اHعـام عـام 1436  ا
اHــــــوافـــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــود الـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــــاتاHــــــوافـــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــود الـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــــات
واسـتــغاللـهـــا اHــبـرمـة �ـديــنـة اجلـزائــر في واسـتــغاللـهـــا اHــبـرمـة �ـديــنـة اجلـزائــر في 20 مـايـو مـايـو
ســنــة ســنــة 2015 بــY الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مـوارد بــY الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مـوارد
احملــــــروقـــــــات (ألـــــــنــــــفـط) والـــــــشـــــــركـــــــة  الـــــــوطــــــنـــــــيــــــةاحملــــــروقـــــــات (ألـــــــنــــــفـط) والـــــــشـــــــركـــــــة  الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة

سوناطراكt شركة ذات أسهم.سوناطراكt شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

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

tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتt اHـعدل واHتـممt ال سيّمـا اHادتان 30

tو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

tتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

tتمّمHعدل واHا t"سوناطراك"
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-164 اHـؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 30 مـــايــــو ســـنـــة
2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللهـا اHبرمـة �دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

tشركة ذات أسهم t(ألنفط) وسوناطراك
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-351 اHـؤرخ
في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 اHـــوافق أول أكـــتــوبـــر ســـنــة
2012 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللـهـا اHـبـرمة �ـديـنـة اجلـزائر في 26 فـبـرايـر سـنة

2012 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكt شــركــة ذات
tأسهم

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
tمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

tتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-130 اHؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2007
الـذي يحـدد كـيفـيـات حسـاب مـبالغ الـتـسديـدات الـشهـرية
اHؤقـتة التي تـساوي التـسبيـقات على الـرسم على الدخل

tتممHعدل واHا tالبترولي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-131 اHؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2007
الـذي يـحــدد كـيـفــيـات حـســاب الـضـريـبــة الـتـكــمـيـلــيـة عـلى

tتممHعدل واHا tالناجت
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

tلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

tناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-229 اHؤرخ
في 29 شـوال عام 1435 اHـوافق 25 غـشت سـنة 2014 الـذي
يــحـدد قــائـمــة وطـبــيـعــة اســتـثــمـارات الــبـحث والــتـطــويـر
الواجب أخذهـا بعـY االعتبـار لتـحديد احلـصص السـنوية
الــــقــــابــــلــــة لــــلــــحــــسـم حلــــســـاب قــــاعــــدة الــــرسـم عــــلى الــــدخل
الـــبـــتـــرولي (ر.د.ب) والـــعـــنـــاصـــر (ي ي) حلـــاجـــات حـــســاب

t(ر.د.ب) نسبة الرسم على الدخل البترولي
- وبــعــد االطالع عــلـى عــقــود الــبــحث عن احملــروقـــات
واسـتـغاللـهــا اHـبـرمـة �ـديـنـــة اجلـزائــر في 20 مـايـو سـنـة
2015  بـY الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــثـمــY مـوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكt شــركــة ذات
tأسهم

tوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافق عــــــــلى عــــــــقـــــــود الــــــــبـــــــحـث عن
احملروقــــات واسـتغـاللهــا اHـبرمـة �ـدينـــة اجلـزائـر في 20
مـايــو ســنـة 2015  بـY الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــثـمــY مـوارد
احملـروقات (ألنفط) والـشركة الوطـنية سونـاطراكt شركة
ذات أسـهمt وتنفذ طبـقا للتشريـع والتنظيم اHـعمول بهما

في اHساحات اHسماة فيما يأتي :
- "بـئـر بـركـY جـنوب" التي تبلغ مساحتها 970,25

tوتقع في تراب والية ورقلة t 2كم
- "بـوخــشـبـة II " التي تـبــلـغ مـسـاحـتها 10.976,76

tوتقع في تراب واليتي إيليزي وتامنغست t2كم
- "بــــرج عــــمـــر إدريس II " الــــتي تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا

tوتقع في تراب والية إيليزي  t 21.652,89 كم

- "شـنـاشـن وسـط " الـتي تبلغ مساحتها 46.281,25
tوتقع في تراب والية أدرار t 2كم

t2الـــبـــرمـــة " الـــتي تـــبـــلـغ مـــســـاحـــتـــهــا 3.010,14 كم" -
tوتقع في تراب والية ورقلة

t2التي تـبـلغ مـسـاحـتـها 23.980,62 كم " II الـعـوابد" -
وتـــــقـع في تــــــراب واليـــــات الـــــبــــــيض واألغــــــواط وغـــــردايـــــة

tوالنعامة وبشار
t2عـرق الــواعـر " الـتي تبـلغ مـساحـتها 829,42 كم" -

tوتقع في تراب والية إيليزي
- "قـــــارة تــــيــــســــلــــيت III " الــــتـي تــــبــــلغ مــــســــاحــــتــــهــــا

tوتقع في تراب والية إيليزي t 28.703,79 كم

t2الــتي تـبــلغ مـسـاحــتـهـا 12.551,33 كم " II غـردايـة" -
tوتقع في تراب واليات غرداية واألغواط وورقلة

t2الـــتي تـــبـــلغ مـــســاحـــتـــهــا 1.350,53 كم " II حـــمــرة" -
tوتقع في تراب والية إيليزي

- "جلـــمــيط جــنــوب غــرب II " الــتي تــبــلغ مــســاحــتــهــا
tوتقع في تراب واليتي إيليزي وورقلة  t21.411,32 كم

- "مـنـزل لـجماط II " التي تبلغ مساحتها 1.469,12
tوتقع في تراب واليتي إيليزي وورقلة  t2كم

- "نـشـو " الــتي تـبـلغ مــسـاحـتـهـا 4.995,75 كمt2 وتـقع
tفي تراب والية ورقلة

- "أودومـي غـرب " الـتـي تــبـلـغ مسـاحتها 3.947,53
tوتقع في تراب والية إيليزي t2كم

t2ـرعى " الــتي تـبــلغ مـسـاحــتـهـا 978,66 كمHوادي ا" -
tوتقع في تراب والية ورقلة

t2تـــاغــيت " الـــتي تـــبــلـغ مــســـاحــتـــهــا 19.015,62 كم" -
t وتقع في تراب واليتي بشار والبيض

- "تيارت " الـتي تبلغ مساحتها 3.636,23 كمt2 وتقع
tفي تراب واليات تيارت ومعسكر وغليزان

- "تـمـسـيـت شــرق " الـتي تبلغ مـساحتها 2.676,10
t وتقع في تراب والية إيليزي t2كم

- "تـوقـرت شـرق I " الـتـي تبـلغ مساحتها 4.459,59
tوتقع في تراب واليتي الوادي وورقلة  t2كم

- "زلفانة " الـتي تبلغ مـساحتها 3.351,37 كمt2 وتقع
في تراب والية غرداية.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تـــــلــــغـى أحــــكـــام اHــــرســـوم الــرئـــاسي رقم
07-164 اHـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام 1428 اHـوافق 30

مايـو سنة 2007 واHتضمن اHـوافقة على عـقود البحث عن
احملــروقــات واســتــغـاللــهــا اHــبــرمــة �ـــديــنــة اجلــزائــر في 18
سـبـتمـبر سـنة 2006 بY الـوكالـة الوطنـية لـتثـمY موارد
احملـروقـات (ألـنفـط) وسونـاطـراكt شـركـة ذات أسهمt  عـلى

اHساحات اHسماة فيما يأتي :
- "بــشــــار" (الـكــتـل : 309 ب 1 و310 ب 1 و311 ب 1
و319 ب 1) الـتـي تـبـلــغ مـسـاحـتـهـا 13.775,46 كمt2 وتـــقــع

tفي تراب والية بشار
- "زلــفــانــة" (الــكــتــلــتـان : 437  و422 ب ) الــتي تــبـلغ

tوتقع في تراب والية غرداية t2مساحتها 720,97 كم
- "احلــرشــة" (الــكــتــلــة : 423 ) الــتي تــبــلغ مــســاحــتــهــا

tوتقع في تراب والية ورقلة t21.750,11 كم 

- "وادي اHرعى" (الكتلة : 445 ) التي تبـلغ مساحتها
tوتقع في تراب والية ورقلة t21.859,24 كم 

- "زمـلة الـنوس" (الـكـتلـتان : 441  و442) الـتي تبلغ
مــســاحــتــهـا 1.474,44 كمt2 وتــقع في تــراب واليــتـي الـوادي

tوورقلة
- "الـــعــــوابـــد" (الـــكــــتـــلـــتـــان: 103  و313 ) الــــتي تــــبـــلغ
مـسـاحـتـها 15.377,17 كمt2 وتـقع في تـراب واليـات الـبـيض

واألغواط وغرداية.

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تــــلــــغـى أحــــكـــام اHـــرســـــوم الــرئـــاسي رقم
12-351 اHــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1433 اHــوافق أول

أكـتـوبـر سـنة 2012 واHـتـضمن اHـوافـقـة على عـقـود الـبحث
عن احملـروقات واسـتـغاللهـا اHبـرمـة �ديـنة اجلـزائر في 26
فـبـرايـر سـنـة 2012 بـY الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـY موارد
tاحملــروقـــات (ألــنــفــط) والــشـركــة الــوطــنــيــة ســونــاطـــراك
YـــســمــيـــHــســــاحــــتـــــيــن اHعـــلى ا  tشـــــركـــــة ذات أســـهــم

فيما يأتي :
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- "بــــــوخــــــشــــــبــــــة" (الــــــكـــــــتـل : 219 ج  و220 ج  و224 أ
t(و225 أ

- "قــارة تــيـــســلـــيــت II" (الــكــــتـل : 245 أ  و234 ج
و239 د).

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 23 ذي القـعـدة عام 1436 اHـوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436  اHــــوافق اHــــوافق 7 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة t2015 يــــتــــضـــمـنt يــــتــــضـــمـن

اHـــوافــقــة عـلـى اHـلــحق رقم اHـــوافــقــة عـلـى اHـلــحق رقم 3 بــالـعــقـــد اHـؤرخ في  بــالـعــقـــد اHـؤرخ في 26
ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2004 لــــلــــبــــحث عـن احملـــــروقـــــات لــــلــــبــــحث عـن احملـــــروقـــــات
واســـــــتـــــــغـاللــــــهــــــا في اHــــــســــــاحــــــة اHــــــســــــمــــــاة "إزارينواســـــــتـــــــغـاللــــــهــــــا في اHــــــســــــاحــــــة اHــــــســــــمــــــاة "إزارين
"(الكـتلتان : "(الكـتلتان : 228 و و229 أ)  اHبرم �ـديـنة اجلزائر في أ)  اHبرم �ـديـنة اجلزائر في
2 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 بـــــY الــــشـــــركـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة بـــــY الــــشـــــركـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة
ســـــــونــــــاطــــــراكt شــــــركــــــــة ذات أســــــهـــمt وشـــــــركــــــــاتســـــــونــــــاطــــــراكt شــــــركــــــــة ذات أســــــهـــمt وشـــــــركــــــــات
"بــــــتــــــروســـــــالـــــــتــــــيـك أنــــــتــــــرنــــــاســــــيــــــونـــــال ب ل س""بــــــتــــــروســـــــالـــــــتــــــيـك أنــــــتــــــرنــــــاســــــيــــــونـــــال ب ل س"
و"بتـروسالتـيك عY تسـيال ليمـيتد" و"إيـنيل ترايدو"بتـروسالتـيك عY تسـيال ليمـيتد" و"إيـنيل ترايد

ش.ذ.أ".ش.ذ.أ".
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهوريـة

t بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبناء على الـدّستورt ال سيّـما اHادّتان 77-8  و125
t( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-30 اHـــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديــسـمـبـر سـنـة 1990

tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 05-07 اHـــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 2005
واHـتعـلق باحملـروقاتt اHـعـدل واHتـممt ال سيّـما اHـادتان 30

tو 31 منه

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1415 اHــــوافق 8 أبــــريل ســــنـــة 1995

tتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1998

واHتـضمن الـقانـون األسـاسي للـشركـة الوطـنيـــة للـبحــث
عن احملـروقــات وإنـتاجــهـا ونقلـــها وحتـويلـهـا وتـسويـقـها

tتممHعدل واHا t"سوناطـراك"

- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عـــام 1428 اHــــوافق أول مــــارس ســــنـــــة 2007
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلـى عــقـــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتــغاللـهـا اHــبـرمــة �ـديـنــة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بــY الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقــات

tشركة ذات أسهم t(ألنفط)  وسوناطراك

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مـــايــــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007

tناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعــد االطـالع عــلى اHــلــحق رقم 3 بـــالــعــقـــد اHــؤرخ
في 26 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004  لـــلـــبـــحـث عـن احملــــروقــــات
واستـغاللها في اHـساحـة اHسمـاة "إزارين"(الكتـلتان : 228
و 229 أ)  اHـبـرم �ــديــنــة اجلـزائـر في 2 يـونـيــو سـنـة 2015
بــY الــشــركــة الــوطـنــيــة ســونــاطــراكt شــركــــة ذات أســهـم
وشـــركـــات "بـــتــروســـالــتـــيـك أنـــتـــرنـــاســيـــونـــال  ب ل س"
و"بــتــروســالـــتــيك عــY تــســيـال لــيــمــيــتـــد" و"إيــنــيل تــرايــد

t"ش.ذ.أ

tوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــوافق عـــلى اHــلـــحق رقـم 3 بــالـــعــقـــد
اHـــــؤرخ في 26 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2004  لــــــلــــــبـــــحـث عـن
احملــــــــروقــــــــات واســـــــتــــــغـاللـــــــهــــــا فـي اHـــــــســـــــاحــــــة اHـــــــســـــــمــــــاة
"إزارين"(الـكـتـلـتان : 228 و229 أ)  اHـبـرم �ديــنـة اجلـزائر
tالشركة الوطنية سوناطراك Yفي 2 يونيو سنة 2015 ب
شــــــــركــــــــــة ذات أســـــــهــم وشــــــــركـــــــــات "بــــــــتـــــــروســــــــالــــــــتــــــــيـك
أنـتـــرنــاسـيــونـــال  ب ل س" و"بـتــروســالـتــيك عــY تــسـيال
لـيـميـتد" و "إيـنيل تـرايـد ش.ذ.أ"t وينـفــذ طـبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 23 ذي القـعـدة عام 1436 اHـوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسوم رئاسي رقـم مـرسوم رئاسي رقـم 15-246 مؤرخ  مؤرخ في في 23 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة t2015 يــــتـــــضـــمـنt يــــتـــــضـــمـن

YؤسسHوافقـة علـى القـائـمـة النهائـية لألعضاء اHاYؤسسHوافقـة علـى القـائـمـة النهائـية لألعضاء اHا
لألكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات.لألكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

 tإن رئيس اجلمهـوريـة
-  بـــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادّتـــان 77 - 8

tو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-85 اHـؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــوافق 10 مـــارس ســـنــة
2015 واHــتـــضـــمن إنـــشـــاء األكـــاد�ــيـــة اجلـــزائـــريــة لـــلـــعـــلــوم

tوالـتــكـنولوجـيات ويـحدد مـهامهـا وتشـكيـلتهـا وتنـظيـمها
tادة 34 منهHال سيما ا

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : عـــمال بــــأحـــكـــام اHـــادة 34 من اHـــرســـوم
الــــرئــــاسي رقم 15-85 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1436 اHـوافق 10 مـارس سـنة 2015 واHـذكور أعـالهt يوافق

عــلى الــقــائـمــة الــنــهــائــيــة لألعــضــاء اHــؤســســY لألكــاد�ــيـة
اجلزائرية للعلوم والتكنولوجياتt اآلتية أسماؤهم :

tبلبشير محمد -
tبن علي الشريف نور الدين -

tبن عياش فضيلة -
tبن عياش سمير -

tبوسكسو عز الدين -
tبوفايضة محمود -

tزوجة درياس حبيبة tزرقاوي -
tبوشفرة جمال -

tعبد الالوي بومدين -
tعمارة محمد -
tجبار أحمد -

tخالدي عبد القادر -
tمزردي ابراهيم -

tطواولة محمد طارق -
tزوجة عالب مليكة tياكار -

tبوحفص بشير -
tخناثة رابح -

tمفتاح علي -
tتاج الدين عبد الرحمان -

tتريبش مولود -
tتريكي حورية -

tبلوشراني عادل -
tحمدوي وليد -
tمعمري نبيل -

tعمار Yتيلمات -
tبوشناق خالدي مليكة -

tقارة محمد هشام -
tزوجة لعرابة فاطمة tجباري -

tسمراوي بوجمعة -
tسلطاني نور الدين -

tزوجة طويل شافية tبوقفة -
tزوجة بوحلبال فضيلة tشويطر -

tحرات زوبير -
tبن نوار جياللي -

tسعودHدردر محمد ا -
tمغراوي مصطفى عبد اجمليد -

tأوزقان خديجة -
tعالية خديجة -

tبلهامل معيوف -
tزوجة كغوش سامية tبن عباس -

tبرقوق اجمليد -
tخوجة محمد -

tلونيس عز الدين -
tنور عبد القادر -
tيعالوي فاروق -

- �اني أحمد.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشــر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 23 ذي القـعـدة عام 1436 اHـوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 15-236 مؤرخ في  مؤرخ في 19 ذي الق ذي القـعـدة عامدة عام
1436 اH اHـوافق وافق 3 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة t t2015 يـعـدّل اHل اHـرسرسـوموم

الالــــــتــــــنــــــــفــــــيــــــذي رقم ذي رقم 94-187 اH اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 26 م مــــــحــــــرم عرم عــــــامام
1415 اH اHـوافق وافق 6 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة 1994 ال الـذي يذي يـحـدد تدد تـوزيعوزيع

نسبة االشتراك في الضمان االجتماعي.نسبة االشتراك في الضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
 - بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

tوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةt اHعدّل واHتمّمt ال سيما اHادة 75

tمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

tادة 48 منهHال سيما ا tتمّمHعدّل واHا tبالتقاعد
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اHؤرّخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اHــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
tالــذي يــحــدد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

tتمّمHعدّل واHا

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 95-01 الــمـؤرّخ فـي 19
شـــعــــبـــان عـــام 1415 الــــمـــوافـق 21 يـــنــــايـــر ســــنـــة 1995
الــــــذي يــــــحــــــدد أســــــاس اشــــــتــــــراكــــــات وأداءات الــــــضــــــمـــــان

tاالجتماعي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-187 اHؤرّخ
في 26 مـحـرّم عام 1415 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي
tيــحـدد تـوزيع نــسـبـة االشـتــراك في الـضـمــان االجـتـمـاعي

tعدّلHا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الــــمـــادالــــمـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــعــــدّل هـــذا الــــمـــرســــوم أحـــكــــام
اHادة 2 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 94-187 اHؤرّخ في 26
مــحــرّم عــام 1415 اHــوافق 6 يــولـــيــو ســـنــة 1994 واHــذكــور

أعالهt كما يأتي :

" اHادة 2 : .......................( بدون تغيير حتى)
كما يأتي :

الفروعالفروع

التأمينات االجتماعية

حـــــــــــــــــوادث الــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـل
واألمراض اHهنية

التقاعد

التأمY عن البطالة

التقاعد اHسبق

اجملموع

احلصة التي يتكفل بهااحلصة التي يتكفل بها
اHستخدماHستخدم

احلصة التي يتكفل بهااحلصة التي يتكفل بها
األجيراألجير

احلصة التي يتكفل بهااحلصة التي يتكفل بها
صندوق اخلدماتصندوق اخلدمات

االجتماعيةاالجتماعية
اجملموعاجملموع

%11.50

%1.25

%11

%1

%0.25

%25

%1.50

�

%6.75

%0.50

%0.25

%9

�

�

% 0.50

�

�

%0.50

%13

%1.25

%18.25

%1.50

%0.50

"          %34.50
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34/ - والية برج بوعريريج/ - والية برج بوعريريج

...........................(بدون تغيير).......................
tبرج غدير -
tنصورةHا -

...........................(بدون تغيير).......................
42 / - والية تيبازة / - والية تيبازة

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

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

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-238 مــؤرخ  مــؤرخ في في 19 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t t2015 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 13-180 اHـــــؤر اHـــــؤرّخ في خ في 24
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1434 اHوافق  اHوافق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2013
واHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــةواHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
 tبناء على تقرير وزير الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اHؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

tادة 4 منهHال سيما ا tالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-180 اHؤرّخ
في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1434 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة
2013 واHـــتــضــمن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيــســيــة لــلــمــطــالــعــة

tتمّمHا tالعمومية
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اHاداHادّة    2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 15-237 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t t2015 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
قائمـة اHؤسسـات العمـومية االســتشفـائـية اHــلحقةقائمـة اHؤسسـات العمـومية االســتشفـائـية اHــلحقة
بــــاHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم بــــاHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-140 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 2
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اHوافق  اHوافق 19 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
واHــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اHـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــةواHــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اHـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــة
االســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــةاالســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــة

اجلوارية وتنظيمها وسيرها.اجلوارية وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 tستشفياتHا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

 tتمّمHعدّل واHا tتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

 tتمّمHعدّل واHا tوسيرها
tوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــتــمم قـائــمــة اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة
االسـتـشـفـائـيــة اHـلـحـقـة بـاHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 140-07
اHــؤرّخ في 2 جـمـــادى األولى  عـام 1428 اHـوافق 19 مـايو

سنة 2007 واHذكور أعالهt كما يأتي :

"اHلحق األول"اHلحق األول
قائمة اHؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اHؤسسات العمومية االستشفائية

...........................(بدون تغيير).......................
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يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى  : األولى  : تــــــتـــــمـم اHــــــادة األولى مـن اHــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 13-180 اHؤرّخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1434 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2013 واHــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 4 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-234 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعالهt تنشأ مكتبات

رئيسية للمطالعة العمومية بالواليات اآلتية :
t...................................................................-
t...................................................................-
t...................................................................-
t...................................................................-

- ميلة ".
 اHاداHادّة  2 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-239 مــؤرخ  مــؤرخ في في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1436 اHــوافق  اHــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t t2015 يـــعـــدليـــعـــدل عــام عــام 
ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 04-381 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
15 شـوال عـام  شـوال عـام 1425 اHـوافق  اHـوافق 28 نــوفـمـبـــر سـنـة  نــوفـمـبـــر سـنـة 2004

الذي يحدد قواعد حركة اHرور عبر الطرق.الذي يحدد قواعد حركة اHرور عبر الطرق.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
- بــنــاء عــلى تــقــريـــر  وزيـــر الــداخــلــيــة واجلــمــاعـات

tاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورt ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

tتممHعدل واHا tتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- 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

tتممHعدل واHا tوأمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004

tرور عبر الطرقHالذي يحدد قواعد حركة ا
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــعــدل وتـــتـــمـم  أحـــكـــام اHــادة 185 من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 04-381 اHـؤرخ في 15 شـوال عام
1425 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة 2004 الــذي يـحــدد قــواعـد

حركة اHرور عبر الطرقt وحترر كاآلتي :
" الــمـادة 185 : حتـدد مـدة صالحـيـة رخـصـة الـسـيـاقة

كما يأتي :
t"سنتان (2) بالنسبة للصنف "و -

- خمس (5) سنوات بـالنسبة لألصناف "ج1" و"ج2"
t"و "د" و "هـ

- عشر (10) سنوات بـالنسـبة لألصناف "أ1" و "أ 2"
و "ب".

يــــجب أن �ــــدد الــــوالـي صالحــــيــــة الــــرخــــصــــة من كل
tصنف بناء على تـقد¡ شهادة طبية تـثبت أهلية السائق

حسب احلالةt كما يأتي :
- ســنــتــان (2)  أو خــمس (5) ســنـــوات أو عــشــر (10)
ســنــوات بــالــنــســبـــة لــلــســائــقــY الــذين تـــقل أعــمــارهم عن

t(65) سنة Yخمس وست
- خــمس (5) ســنـــوات بــالــنـــســبــة لـــلــســائـــقــY الــذين

تفوق أعمارهم خمسا وستY (65) سنة.
�ــكن تـــخــفــيض هـــذه اHــدةt عــنــد احلــاجـــةt بــالــنــســبــة
لألصـنـاف "ج1" و "ج2" و "د" بـقـرار مـشـتـرك بـY الـوزيـر
اHــكــلف بــالـداخــلــيـة والــوزيــر اHـكــلف بــالــصـحــة والــوزيـر

اHكلف بالنقل".
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اHـادةاHـادة 2 : يـنـشـر هـذا اHـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 22 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 6
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقممــرســوم تــنــفــيــذي رقم  15-240 مــؤرخ  مــؤرخ في في 23 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 7 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة t t2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
نـقل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـرنـقل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـر

األول.األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـتــضـى الــمـــرســوم الـتـنــفــيـذي  رقم 24-15
الـمـؤرخ فــي 11 ربـيـع الـثـاني عام 1436 الـمـوافـق أول
فبـراير ســنة  2015 والــمـتــضـمـن تــوزيـع االعـتــمــادات
الـمخـصـصــة لـلـوزيـر األول مـن مـيـزانــيـة الـتـسـيـيــر

t2015 اليــة لـسـنةHبـمـوجــب قانــون ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغــى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2015
اعـتـمـاد قــدره خمـسـة وعـشـرون مـليـونـا وخـمـسـمـائة ألف
ديـــنــار (25.500.000 دج)  مـــقـــيّـــــد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر
مـصـالح الـوزيـر األول وفي الـبــابـY اHـبـيـنـY في اجلـدول

"أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانية سنة 2015  اعتماد قدره
خـــمــســــة وعــشــــرون مــلـــيــونـــا وخــمـــســمـــائـــة ألـف ديـــنــــار
(25.500.000 دج) يـــقــيّـــــد في مــيــزانـــيــة تــســيــيــر مــصــالح
الــــوزيـــــر األول وفـي األبــــواب اHـــــبــــيـــــنــــة فـي اجلــــدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

3.500.000

3.500.000

3.500.000
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اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................

22.000.000

22.000.000

22.000.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون- مرتبات العملاHوظفون- مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونt الــرواتبt مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

14.000.000

8.000.000

22.000.000

2.000.000

2.000.000
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اجلدول اHلحق "ب" (تابع)اجلدول اHلحق "ب" (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

1.500.000

1.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

مرسوممرسوم تنفيذي رقم تنفيذي رقم 15-241 مؤرخ  مؤرخ في في 23 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 7 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة t t2015 يـتــضـمن نـقليـتــضـمن نـقل

اعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يولـيو سـنة 2015 واHتـضمن قـانون

t2015 الية التكميلي لسنةHا

- وبــمـقــتـضـى الــمـرسـوم الــرئـاسـي رقـم 125-15
اHــــــؤرخ فــي 25 رجــب عــــام 1436 الــــمــــوافـق  14 مــــايــــو
tســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

tعدلHا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي رقـم 15 - 215
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق 17 غــــشت

ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لــــوزيـــر الــــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة من مــــيـــزانــــيـــة
الـتــســيــيــــر �ــوجــب قــانـــون اHــالــيــــة الــتـكــمــيــلي لــســنـة

t2015

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـتـمـــاد قـــدره مــلـيـار وثـمـانـمـــائة وسـتـون مـلـيـون
ديـنـار (1.860.000.000 دج)  مـقـيّــــد في مــيـزانـيـة تــسـيـيـر
وزارة الــــداخـــــلــــيـــــة والــــجــــمـــــاعــــات الـــــمــــحــــلـــــيــــة وفـي
الـبـابـيـن الـمـبـيـنـيـن فـي الـجـدول "أ" الـمـلـحـق بـهـذا

اHرسوم.

2 :  : يـــخـــصـص Hــيــزانــيــة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قــــــدره مـــــلـــــيــــار وثـــــمـــــا¤ـــــائـــــة وســـــتــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(1.860.000.000 دج)  يــقــيّـــد في مــيــزانـيــة تــسـيــيـر وزارة
الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات احملــلـيــة وفي الـبـابــY اHـبــيـنـY في

اجلدول"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكــلـــف وزيـــر اHــالــيــة ووزيــر الــداخـلــيـة
واجلـــمــاعــات احملـــلــيــةt كل فـــيــمــا يــخـــــصّهt بــتــنـــفــيــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

06 - 34

01 - 35

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
األمن الوطني - التغذية...........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

األمن الوطني - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................

1.400.000.000

1.400.000.000

460.000.000

460.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

16 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية....................
مجموع القسم الرابع

1.400.000.000

1.400.000.000
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اجلدول اHلحق (ب) (تابع)اجلدول اHلحق (ب) (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعــة لـألمن الـــوطـــني - صـــيـــانـــة اHــبـــاني
ومنشآتها التقنية................................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

460.000.000

460.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

1.860.000.000

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـممـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15-242 مـؤرخ  مـؤرخ في في 23 ذي القعدة ذي القعدة
t2015 1436 الــــمــــوافـق  الــــمــــوافـق 7 ســـبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة  ســـبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة عـــام عـــام 
يـتـضــمن نـقل اعـــتـمـاد فـي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةيـتـضــمن نـقل اعـــتـمـاد فـي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

التجارة.التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

t2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقــــتــــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 15 -218
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق  17 غــــشت

ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر �وجـــب قانــون

t2015 اليــة التكميلي لسنةHا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعــتـمــاد قــدره عــشـرون مــلـيــونــا وخـمــسـمــائـة ألف ديــنـار
(20.500.000 دج)  مـــقــيّــــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
الـتجارة وفي األبـواب اHبيـنة في اجلدول "أ" اHـلحق بهذا

اHرسوم.

2 :  : يــخـصــص Hـيـزانيـة ســنـة 2015  اعـتـمــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــدره عـــــشـــــرون مـــــلــــيـــــونـــــا وخـــــمــــســـــمـــــائـــــة ألف ديـــــنــــار
(20.500.000 دج)  يـــقـــيّــــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر وزارة
الــتــجــارة وفي األبــواب اHـــبــيــنــة في اجلــدول "ب" اHــلــحق

بهذا اHرسوم.

tالـيـــة  ووزيــر التـجارةHـادّة ة 3 : : يكـلـــف وزيـــر اHـاداHا
كـل فــــيـــمــا يـــخــــصّـهt بـــتــــنـــفـــيـــذ هـــــذا اHــرســــوم الــذي
يـنــشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

04 -37

12 -31

وزارة التجارةوزارة التجارة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
مجموع القسم األول

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - الدراسات.....................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفة..............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................

10.000.000

10.000.000

4.000.000

4.000.000

14.000.000

14.000.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

20.500.000

20.500.000
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اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

13 - 31

وزارة التجارةوزارة التجارة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - اHنح والتعويضات اخملتلفة..............................

اإلدارة اHـركــزيـة - اHـســتـخــدمـون اHــتـعــاقـدون - الــرواتبt مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

tـتعـاقدون - الرواتبHـستـخدمون اHـديريات الـوالئيـة للتـجارة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

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

10.000.000

4.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

20.500.000

20.500.000
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-243 مــؤرخ  مــؤرخ في في 23 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
t2015 1436 الــــمــــوافـق  الــــمــــوافـق 7 ســـبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة  ســـبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة عـــام عـــام 
يــتـضـمن نـقـل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيـر وزارةيــتـضـمن نـقـل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيـر وزارة

.YهنيHالتكوين والتعليم ا.YهنيHالتكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 40-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول

فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملصصة لوزير الـتكوين والتعليم اHـهنيY من ميزانية

t2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2015
اعتـماد قـدره اثـنان وستـون مليـونـا ومائتــا ألف ديـنـار
(62.200.000 دج) مـــقـــيّــــــد في مــــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الــتــكـويـن والــتـعــلــيم اHــهــنــيــY وفي األبــواب اHــبــيـنــة في

اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصص Hــيـزانـيــة ســنــة 2015  اعــتــمــاد
قـــــدره اثــــنـــان وســــتـــون مـــلــــيـــونـــا ومــــائـــتــــا ألـف ديــــنــــار
(62.200.000 دج) يــقــــيّــــد فــي مـــيــزانـــيــة تــســـيــيــر  وزارة
الــتــكـويـن والــتـعــلــيم اHــهــنــيــY وفي األبــواب اHــبــيـنــة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
3 : : يـــكــــلـف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الــــتـــكـــوين اHـــاداHـــادّة ة 
والــتــعــلــيـم اHــهــنــيــtY كل فــيــمـــا يــخــــصّهt بــتــنــفــيــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حرّر بـاجلزائر في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7

سبتمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

05 - 37

08 - 37

YهنيHوزارة التكوين والتعليم اYهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اHركزية - نفقات تـسيير مجلس الشراكـة للتكوين والتعليم
..............................................................................YهنيHا
اإلدارة اHركزية - نفقات طبع الشهادات.....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

20.000.000

7.000.000

27.000.000

27.000.000

27.000.000



2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2049
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................

35.200.000

35.200.000

35.200.000

35.200.000

62.200.000

62.200.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 31

03 - 33

YهنيHوزارة التكوين والتعليم اYهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونt الــرواتبt مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث

3.600.000

2.700.000

6.300.000

900.000

900.000
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اجلدول اHلحق "ب" (تابع)اجلدول اHلحق "ب" (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

04 - 34

90 - 34

01 - 35

01 - 43

13 - 31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة...........................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة - اHــــــنـح - تـــــعــــــويـــــضــــــات الــــــتـــــدريـب - نـــــفــــــقـــــات
التكوين.............................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصـالح الالمـركــزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - اHــسـتـخـدمـون اHـتـعـاقـدون -
الرواتبt منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

10.000.000

4.000.000

2.000.000

16.000.000

2.000.000

2.000.000

25.200.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

34.200.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

62.200.000

62.200.000
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 29 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 13 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة t2015 يتضـمن إنهاء مهامt يتضـمن إنهاء مهام

مستشار لدى رئيس اجلمهورية.مستشار لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهوريّة
- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورt ال ســـيّـــمــــا اHـــادّتــــان 8-77

tو78-2 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHـتــعـلّق بــالـتــعــيــY في الــوظـائف اHــدنـيّــة والـعــسـكــريّـة

tللدولة
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
16 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHـوافق 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014

واHتـضمن تـعيـY السـيد عـثمـان طرطـاقt مسـتشـارا لدى
tرئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــنــهى مــهــام الــسـيــد عــثــمــان طــرطـاق
بــصـــفــته مــســتـــشــارا لــدى رئــيس اجلـــمــهــوريــةt لــتـــكــلــيــفه

بوظيفة أخرى.

الـمـادة الـمـادة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـمـرسـوم فـي الـجـريـدة
الـرّسـمــيـّة للـجـمـهــوريّة الـجـزائـريّة الـدّيـمـقـراطـيـّة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
13 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ فـي مــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ فـي 17 ذي الــقـــعـــدة عــام  ذي الــقـــعـــدة عــام 1436
الــمــوافـق أوالــمــوافـق أوّل ســبــتــمــبــر ســنـة ل ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمـنt يــتــضـمـن
إنـــهـــاء مـــهـــام رئـــيس أركـــان الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــةإنـــهـــاء مـــهـــام رئـــيس أركـــان الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة

الثانية.الثانية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجــــب مــــرســــــوم رئــــــاســي مـــــؤرخ فـــي 17
ذي الـقــعــدة عـام 1436 الـمــوافـق أوّل ســبـــتـمــبــر ســنـة
t2015 تــنــهـى مــهــام الـعــمــيــد يــاسـيـن عــيـــدودt بـصـفـته

رئيسـا ألركان النـاحية الـعسـكرية الـثانيـةt ابتداء من 15
يوليو سنة 2015.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 17 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yيــتـضـمن تــعـيـ tYيــتـضـمن تــعـيـ t2015 ــوافق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة ل سـبــتـمــبـر ســنـةHــوافق أواHا

رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية.رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة t2015 يعـY العـميد
الــهـاشــمي بــشـيــريt رئـيــسـا ألركــان الـنــاحـيــة الـعــسـكــريـة

الثانيةt ابتداء من 16 يوليو سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 26 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 10 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة t2015 يتضـمن إنهاء مهام يتضـمن إنهاء مهام

رئيس أركان الدرك الوطني.رئيس أركان الدرك الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 26 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبــر ســنــة t2015 تــنــهى مــهــام
اللواء نوبة منادt بصفته رئيسا ألركان الدرك الوطني.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 26 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yيــتــضــمن تــعــيـ tYيــتــضــمن تــعــيـ t2015 ــوافق 10 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

قائد الدرك الوطني.قائد الدرك الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 26 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2015 يـعــY الــلـواء

نوبة منادt قائدا للدرك الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجـــــة عـــــام مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجـــــة عـــــام 1436
Yيــتــضــمن تــعــيـ Yيــتــضــمن تــعــيـ t2015 ــوافق 15 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

رئيس أركان الدرك الوطني.رئيس أركان الدرك الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسي مــؤرخ فـي أول ذي احلــجــة
عـام 1436 اHـوافق 15 ســبــتـمــبـر ســنـة 2015 يـعـY الـعـمـيـد
عمـار بهلـوليt رئـيسا ألركـان الدرك الـوطنيt ابـتداء من

12 سبتمبر سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيـان مؤرخان في مرسومـان رئاسيـان مؤرخان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضــمــنــان إنــهـاء يــتــضــمــنــان إنــهـاء
مــــهــــام ســــفــــيــــرين مــــســــتــــشـــاريـن بــــوزارة الــــشـــؤونمــــهــــام ســــفــــيــــرين مــــســــتــــشـــاريـن بــــوزارة الــــشـــؤون

اخلارجية - سابقا - .اخلارجية - سابقا - .
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة 2015 تنـهىt ابتداء من



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

10 مــارس ســنـة t2014 مــهــام الــســيــد رابح حــديــد بـصــفــته

سـفـيـرا مـسـتـشـارا بـوزارة الـشـؤون اخلـارجـيـة - سـابـقا -
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة 2015 تنـهىt ابتداء من
31 مـايــو ســنـة t2014 مـهــام الــســيـد كــمــال حـوحــو بــصــفـته

سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا - .
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 8  سـبـتمـبـر سـنة سـبـتمـبـر سـنة t2015 يـتضـمن إنـهـاء مـهام يـتضـمن إنـهـاء مـهام

رئيس ديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية.رئيس ديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة 2015 تنـهىt ابتداء من
tمــهـــام الـــســيـــد إبــراهـــيم جـــفــال t2015 أول فــبـــرايــر ســـنــة
tبصفته رئيسـا لديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية

لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسرسـوم رئاسي مؤرخ في وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436 اHوافق اHوافق
8  سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة t2015 ي يـتــــضـمن تمن تـعـيـY سY سـفـيـر فر فـوقوق
الالـعـادة ومفادة ومفـوض للوض للـجـمهمهـوريوريـة اجلزائة اجلزائـرية الرية الـد�د�ـقراطقراطـيةية

الشعبية �كسيكو (الواليات اHتحدة اHكسيكية).الشعبية �كسيكو (الواليات اHتحدة اHكسيكية).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة t2015 يــعـY الــســيـد
رابح حــديــدt ســفـيــرا فــوق الـعــادة ومــفــوضـا لــلــجـمــهــوريـة
اجلـزائـريــة الـد�ــقـراطـيــة الـشــعـبـيــة �ـكــسـيـكــو (الـواليـات

اHتحدة اHكسيكية)t ابتداء من 10 مارس سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسي مؤرخ في وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436 اHوافق اHوافق
8  سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة t2015 يت يتـضـمن تعمن تعـيـY مديY مديـر اHر اHـركزركز
الثقافي اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية).الثقافي اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية).

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHـوافـق 8 ســبــتـمــبـر سـنة t2015 يـعـY الـسـيد
بن عــــودة إبـــراهــــيم حــــاصيt مــــديــــرا لـــلــــمــــركـــز الــــثـــقــــافي

اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية).

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 20 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّـن تــعــيــY ذويـن تــعــيــY ذوي
الــرتـب في الــدرك الـــوطـــني ورجــال الـــدرك بــصـــفــةالــرتـب في الــدرك الـــوطـــني ورجــال الـــدرك بــصـــفــة

ضباط للشرطة القضائية.ضباط للشرطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الدفاع الوطني
tحافظ األختام tووزير العدل

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اHــؤرّخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةt اHــعــدّل واHــتــمّمt ال ســيّــمــا اHــادّة 15

t(الفقرة 5) منه
- و�ـــقـــتــــضى اHـــرســوم رقم 66-167 اHــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو ســنة 1966 الـذي يـحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

tهام ضباط الشرطة القضائيةH YترشحHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 09-143 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

tتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمهH2009 وا

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 317-13
اHـؤرخ في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 16 سـبـتــمـبـر
سـنة 2013 الـذي يـحـدد مـهـام نـائب وزيـر الـدفـاع الـوطـني

tوصالحياته

- وبـــــمــــقــــتــــضــى اHــــرســـــوم الــــرّئــــاسـي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجـب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yوالـمتضمّن تعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004

tحافظ األختام tالّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�قــتضى القـرار الوزاري اHــشترك اHؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

tعدّلHا tبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
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- وبـعد االطالع على محـضر اللجنـة اHكلفـة بامتحان
ذوي الـــــــــــرتـب فـي الــــــــــدرك الــــــــــوطــــــــــنـي ورجــــــــــال الــــــــــدرك
اHـترشحH Yـهام ضابط الشـرطة القضـائية اHؤرّخ في 11

t2015 يونيو سنة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
الواردة أسماؤهم في القـائمة االسمية اHـلحقة بأصل هذا

القـرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 20 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 5
غشت سنة 2015.

tواليــة ســكــيــكــدة tفــيال رقم 11 عــزابـــة tبــحي زعــاف رابح
طبـقا ألحكام اHادة 14 من اHرسـوم التنفيذي رقـم 123-07
الــمـؤرخ في 6 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اHـوافق 24 أبـريل
سـنة 2007 الـذي يـضبط شـروط وكـيفــيـات منح االعــتـماد
للهــيئات اخلـاصـة لتنـصيب الـعمال وسحـبه منـها ويحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اHـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في أول رجـبقــــرار مــــؤرخ في أول رجـب عـــام  عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 20 أبــــريل أبــــريل
ســنــة ســنــة t2015  يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 4 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عام عام 1434 اHوافق  اHوافق 10 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة 2013 واHـتضمن واHـتضمن
تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــنيتــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجـب قــــــــــــرار مـــــــــــؤرخ فـي أول رجـب عـــــــــــام 1436
اHــوافــق 20 أبـــريل ســـنــة t 2015 يــعـــدّل الـــقــــرار اHــــــؤرخ
فـــي 4 ذي الــقـــعـــدة عـــام 1434 الـــمـــوافـق 10 ســـبـــتـــمـــبــر
ســنـة 2013 والــمـتـضـمـن تعــيـيـن أعـضــاء مـجـلـس إدارة
الـصــنـدوق الـوطــني لـلـتــأمـيـنــــات االجـتـمــاعـيـــة لــلـعـمـــــال

األجــراءt كمــا يأتي :
"....................(بدون تغيير حتى)

- بعـنـوان §ـثلي اHـسـتـخـدمY الـتـابـعY لـلـصـندوق- بعـنـوان §ـثلي اHـسـتـخـدمY الـتـابـعY لـلـصـندوق
اHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اHستوى الوطني :اHستوى الوطني :
السيدة والسادة :

- ......................(بدون تغيير)..........................
- الطيب سحتـوريt §ثال عن الكونفـدرالية العامة

tللمؤسسات اجلزائرية
- مــحـمــد جـاديt §ــثال عن الـكــونـفــدرالـيــة الـوطــنـيـة

tYألرباب العمل اجلزائري
- ................(الباقي بدون تغيير)...................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 9 رجب عام  رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 28 أبـريل سنة أبـريل سنة
t2015 يــــتــــضــــمن ســــحـب اعــــتــــمــــاد t يــــتــــضــــمن ســــحـب اعــــتــــمــــاد أعــــوان اHــــراقــــبـــةأعــــوان اHــــراقــــبـــة

للضمان للضمان االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 9 رجب عــام 1436 اHــوافق
28 أبـــريل ســـنــة t2015 يـــســـحب اعـــتـــمــاد أعـــوان اHـــراقـــبــة

للضمان االجتماعي اHذكورين في اجلدول اآلتي :

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرخ فــي قــــرار مـــؤرخ فــي 27 شـو شـوّال عـام ال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 12 غـشت غـشت
سنة سنة t2015 يتضمن تعيY قاض عسكري.t يتضمن تعيY قاض عسكري.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 27 شـوّال عام 1436 اHـوافق
tيــعـيّـن الـنـقــيب الــنـاصــر عـوايــطـيـة t2015 12 غــشت سـنـة

قـاضـي حتـقـيق عـســكـري لـدى احملـكـمــة الـعـسـكــريـة الـدائـمـة
بتـامنـغست/الـناحـية الـعسـكريـة السـادسةt ابـتداء من 30

يونيو سنة 2015.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرخ فــي قـــرار مــؤرخ فــي 17 جـــمـادى الثـانـيـة عام  جـــمـادى الثـانـيـة عام 1436 اHـوافق اHـوافق
7  أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة t2015 يـتــضـمن اعــتـمــاد هـيــئـة خــاصـةt يـتــضـمن اعــتـمــاد هـيــئـة خــاصـة

لتنصيب العمال.لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبـريل سـنة t2015 تـعـتـمـد الـهـيـئـة اخلـاصة

لتنصـيب العمـال اHسمـاة " الوطنيـة للتـشغيل "t الـكائنة

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيالوطني الشعبي
الفريق  أحمد قايدالفريق  أحمد قايد صالحصالح

tوزير العدلtوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح
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الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

بوجنوي موسى

بوراي آكلي

إخلف نور الدين

تباني العيد

غا© عبد الغاني

قميري مجيد

بوفنارة نبيل

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

بجاية

بجاية

جيجل

قاHة

ورقلة

الطارف

قسنطينة

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHوافق  اHوافق 28 أبـريل سنة أبـريل سنة
t2015 يـــتــضــمـن اعــتــمــاد أعـــوان اHــراقــبــة لـــلــضــمــانt يـــتــضــمـن اعــتــمــاد أعـــوان اHــراقــبــة لـــلــضــمــان

االجتماعي.االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـوجب قـرار مـؤرخ في 9 رجب عــام 1436 اHـوافق
28 أبــريل ســنـة t2015 يــعــتــمــد أعــوان اHــراقــبــة لــلــضــمـان

االجتماعي اHذكورون في اجلدول اآلتي :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

جـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاري
YH محمد

العمري بالل

حمالوي مر¡

قـــــــــــــاســـــــــــــمــــــــــي
نصر الدين

مرابطي سليمة

بـــن شـــــــــــــــــــــــــــــريــف
سوهيلة

بوهلول فاحت

رقـــــــــانـي مـــــــــوالي
الشريف

مصابحية هشام

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

أم البواقي

أم البواقي

أم البواقي

أم البواقي

بجاية

بجاية

بجاية

تامنغست

تبسة

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

بــن عــــــــــــــــــيــــــــــــــــــسـى
بومدين

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
عبد الرزاق

زنير بالل

بــــــــــوغــــــــــــــــــــازي
عبد الرزاق

حبيب محمد

بلعيد عمر

بارود إلياس

معمري منير

خدام جمال

بعيليش نصير

ساحي نبيلة

زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
عبد الكر¡

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي
اخلاص بغير األجراء

"

"

"

سطيف

سطيف

سكيكدة

سكيكدة

تيبازة

عY تموشنت

غرداية

غليزان

أم البواقي

باتنة

تلمسان

تلمسان
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tسيد علي بلجردي -
tعالوي بوفارس -
tفرحات شابخ -
- عواد لعنتري.

: YستخدمHبعنوان §ثلي ا: YستخدمHبعنوان §ثلي ا
.......................(بدون تغيير حتى)
بعنوان الوزارات واإلدارات اHعنية.بعنوان الوزارات واإلدارات اHعنية.

اآلنسة والسادة :
- مـــر¡ نــصـــيـــرة لــوكـــريـــزt §ــثـــلـــة الــوزيـــر اHـــكــلف

tبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- مـحـمــد قـسـيـورt §ـثـل الـوزيـر اHـكـلف بــالـداخـلـيـة

tواجلماعات احمللية
tاليةHكلف باHثل الوزير ا§ tإسماعيل غاشي -

- يــــاســـY لـــكـــحلt §ــــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــســـكن
tدينةHوالعمران وا

- مـســعـود خلــلفt §ــثل الـوزيــر اHـكــلف بــالـتــضـامن
tرأةHالوطني واألسرة وقضايا ا

- عـــبــد الــوهــاب لــعـــويــسيt §ــثـل الــســلــطـــة اHــكــلــفــة
tبالوظيفة العمومية

....................(الباقي بدون تغيير)..................".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـقـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 19 ش شـعـبـان عان عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 7 ي يـونونـيـو سو سـنةنة
t2015  يـعـدل الدل الـقـرار اHرار اHـؤرخ في ؤرخ في 4 ذي ال ذي الـقـعـدة عدة عـام ام 1434

Yـتـضـمن تـعـيـHوا Yـتـضـمن تـعـيـHـوافق 10 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة 2013 واHـوافق اHا
أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قرار مؤرخ في 19 شعـبان عام 1436 اHوافق 7
يونـيو سـنة t2015 يعـدّل القـرار اHؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام
Yــتــضــمـن تــعــيــHــوافق 10 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2013 واH1434 ا

أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعدt كما يأتي :
...................................................................."
بــعـنــوان §ـثـلي اHــسـتــخـدمـY الــتـابــعـY لـلــصـنـدوقبــعـنــوان §ـثـلي اHــسـتــخـدمـY الــتـابــعـY لـلــصـنـدوق
اHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اHستوى الوطني :اHستوى الوطني :
السيدة والسادة :

......................(بدون تغيير حتى)
- محـمد باللt §ثل الـكونـفدراليـة الوطنـية ألرباب

tYالعمل اجلزائري
- نـــوارة نـــكـــلـي كـــاسلt §ـــثـــلـــة عن الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة

tاجلزائرية ألرباب العمل
- بــــدر الــــدين حــــمــــريt §ــــثـال عن الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة

tاجلزائرية ألرباب العمل
- سماعيل بنـورt §ثال عن الكونفدرالية اجلزائرية

tألرباب العمل
...................(الباقي بدون تغيير).................. ".

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

بـن طـــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــة
إبراهيم

منادي محمود
زعتير محمد
عزي عبد الله
ضياف نعيمة

حلحال عبد احلق

الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي
اخلاص بغير األجراء

"
"
"

الصندوق الوطني
للتقاعد

"

تلمسان

اHدية
تيسمسيلت

تندوف 
تلمسان

معسكر

ال يــمكن أعـوان اHراقـبة اHذكـورين في اHادة األولى
أعالهt مــبــاشــرة مــهــامـهـم إالّ بـعــد أداء الــيــمــY اHــنــصـوص
عــلـيــهــا في اHـادة 12 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 130-05
الــــمــــؤرخ فـي 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 الــــمــــوافـق 24
أبــــريل ســــنـــة 2005 الــــذي يــــحـــدد شــــروط §ـــارســــة أعـــوان

اHراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في أوقــرار مــؤرخ في أوّل شــعــبــان عــام ل شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 20 مــايــو مــايــو
t2015 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في  يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في 18 مـحـرم عام مـحـرم عام ســنـة ســنـة 
1434 اHوافق  اHوافق 2  ديسـمبـر سـنـة   ديسـمبـر سـنـة 2012 والـمــتـضـمـن والـمــتـضـمـن

تــعــيــY أعــضـاء مــجــلس إدارة الــصــنــدوق الــوطـــنـيتــعــيــY أعــضـاء مــجــلس إدارة الــصــنــدوق الــوطـــنـي
Hعـادلة اخلدمات االجتماعية.Hعـادلة اخلدمات االجتماعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــــوجب قـــــرار مــــؤرخ فـي أوّل شـــــعــــبـــــان عـــــام 1436
اHـوافـق 20 مـايــو سـنــة t2015 يـعـدل الــقــــرار اHــؤرخ في
18 مـــحـــرم عـــــــام 1434 اHــــوافق 2  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2012

واHــــتــــضــــمن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق
الوطني Hعادلة اخلدمات االجتماعيةt كما يأتي :

"......................(بدون تغيير حتى)
بعنوان §ثلي العمال األجراء :بعنوان §ثلي العمال األجراء :

السيدة والسادة :
tعبد العزيز زعالني -

tسليمان صقار -
tدريس صحراوي -
tمليكة بوطاوي -
tطاهر بولفراد -

tرضا أيت طالب -
tأحمد لعروي -
tمحمد جودي -

tنور الدين الواسع -
tبشير عزوز -

tعبد الرحمان رباحي -
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اPرأةواألسرة وقضايا اPرأة

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 6 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t2015 يـتــضـمن وضع بـعضt يـتــضـمن وضع بـعض
األسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكـلفـة بـالسـكن والـعـمراناألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكـلفـة بـالسـكن والـعـمران
في حــــالـــة الـــقــــيـــام بــــاخلـــدمـــة لــــدى اHـــركـــز الــــوطـــنيفي حــــالـــة الـــقــــيـــام بــــاخلـــدمـــة لــــدى اHـــركـــز الــــوطـــني
لـــلـــتـــكـــوين اHـــهـــني لـــلـــمـــعـــوقـــY جـــســـديـــا واHـــصـــالحلـــلـــتـــكـــوين اHـــهـــني لـــلـــمـــعـــوقـــY جـــســـديـــا واHـــصـــالح
اخلـــارجــــيـــة الـــتــــابـــعــــة لـــوزارة الـــتــــضـــامن الــــوطـــنياخلـــارجــــيـــة الـــتــــابـــعــــة لـــوزارة الـــتــــضـــامن الــــوطـــني

واألسرة وقضايا اHرأة.واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 tإن الوزير األول

tرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

 tدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15 - 125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
tبالسكن والعمران

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي  رقم 09 - 241  اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهt يــوضع في
في حـالــة الـقـيــام بـاخلــدمـة لـدى اHــركـز الـوطــني لـلــتـكـوين
اHـهــني لــلـمــعــوقـY جــسـديــا واHــصـالح اخلــارجــيـة الــتـابــعـة
لــوزارة الـتـضــامن الـوطـنـي واألسـرة وقـضــايـا اHـرأة وفي
حدود الـتـعداد اHـنـصوص عـلـيه في هذا الـقـرارt اHوظـفون

اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

1. بـــــعــــنــــوان اHـــــركــــز الــــوطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين اHـــــهــــني. بـــــعــــنــــوان اHـــــركــــز الــــوطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين اHـــــهــــني
للمعوقY جسديا :للمعوقY جسديا :

التعدادالتعداد السلك السلك 

1مهندسو السكن والعمران

2. بعنوان. بعنوان اHصالح اخلارجية : اHصالح اخلارجية :

التعدادالتعداد األسالك األسالك 

مهندسو السكن والعمران

تقنيو السكن والعمران

49

49

2 :  : يــضــمن اHــركــز الـوطــني لــلــتــكــوين اHــهـني اHـادة اHـادة 
لــلـمــعـوقـY جــسـديــا واHـصـالح اخلــارجـيــة الـتـابــعـة لـوزارة
التضـامن الوطني واألسـرة وقضايا اHرأة تـسييـر اHسار
اHـهــني لـلــمـوظـفــY اHـنـتــمـY لألسالك اHــذكـورة في اHـادة
األولى أعالهt طـبـقــا لألحـكـام الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة
�ـوجب اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 09 - 241  اHـؤرخ في 29
رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولـــيــو ســـنــة 2009 واHـــذكــور

أعاله.

اHـادة اHـادة 3  :   : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـــقــيــام بـــاخلــدمــة مـن احلق في الــتـــرقــيـــةt طــبــقـــا لألحــكــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 09 - 241  اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22

يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســـتـــفـــاد مـن الـــتـــرقـــيـــة مــــحل حتـــويـل إلى الـــرتـــبـــة

اجلديدة.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 22
يوليو 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 السكنوزير السكن
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم



2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2849
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبر ديسمبر سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.656.275.999.242,86

136.878.593.492,51

339.065.997,27

13.971.891.070.859,74

183.608.449.347,71

0,00

0,00

0,00

1.640.992.870,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.780.767.753,23

96.237.512.458,09

16.056.795.564.507,99

3.734.636.014.808,01

100.790.174.642,68

1.314.954.870,50

152.596.105.326,74

4.488.175.761.334,86

922.439.540.977,47

1.818.600.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

899.066.273.734,87

3.126.854.861.498,75

16.056.795.564.507,99

بنك اجلزائربنك اجلزائر



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

1.143.112.486,06

1.203.735.687.916,97

140.765.032.636,32

360.398.468,68

14.219.873.572.509,27

183.608.449.347,71

0,00

0,00

0,00

1.438.204.363,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.777.905.434,41

99.176.859.519,58

15.858.879.222.682,41

3.810.426.103.737,07

100.818.272.066,55

1.166.408.221,51

152.596.105.326,74

4.114.813.372.204,62

1.160.046.230.444,34

1.294.666.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

899.066.273.734,87

3.512.958.579.632,60

15.858.879.222.682,41

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ينايريناير سنة  سنة 2015
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3049
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

1.143.112.486,06

1.224.977.160.514,33

143.591.886.264,57

365.937.528,71

14.352.053.455.161,98

183.608.449.347,71

0,00

0,00

0,00

1.214.841.422,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.789.159.628,92

78.823.810.036,19

15.994.567.812.390,98

3.823.276.000.427,95

103.685.091.984,29

1.382.440.539,67

152.596.105.326,74

4.040.234.614.906,92

946.637.329.118,84

1.391.330.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

899.066.273.734,87

3.824.038.079.037,59

15.994.567.812.390,98

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 28 فبرايرفبراير سنة  سنة 2015
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

1.143.112.486,06

1.284.022.409.402,78

144.632.040.604,56

375.968.863,00

14.199.551.430.492,21

194.625.717.387,37

0,00

0,00

0,00

1.006.447.495,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.958.146.877,41

56.842.511.545,66

15.891.157.785.154,45

3.853.035.303.955,61

116.741.531.638,33

1.158.304.161,10

161.234.555.887,30

3.916.482.355.793,85

1.075.582.837.788,84

1.124.600.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

899.066.273.734,87

3.930.934.744.880,44

15.891.157.785.154,45

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مارس سنة مارس سنة 2015
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



اPطبعة الرسمياPطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8a بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8a بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

2 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3249
16 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

1.143.112.486,06

1.723.093.073.287,66

146.946.918.258,38

374.688.446,26

13.888.271.468.936,70

194.625.717.387,37

0,00

0,00

0,00

3.803.456.604,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.067.896.537,02

43.545.298.291,76

16.010.871.630.235,51

3.853.392.211.703,13

116.695.621.045,87

1.270.346.005,88

161.234.555.887,30

3.797.631.005.850,98

1.005.822.035.924,27

1.185.473.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

899.066.273.734,87

4.177.964.702.769,10

16.010.871.630.235,51

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 أبريل سنة أبريل سنة 2015
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع


