
العدد العدد 47
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

األحد األحد 25  شعبان عام   شعبان عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 16 غشت سنة  غشت سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قانون رقم 09 - 04 مؤرّخ في 14 شعـبان عام 1430 اHوافـق 5 غشـت سنة r2009 يتـضمن القـواعد اخلاصـة للوقـاية من اجلرائم
اHتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقـم 09 - 260 مـؤرخ في 21 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 12 غـشـت سـنة r2009 يـرخص ~ـسـاهـمـة اجلــزائــر في
إعادة التكوين الثامن Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.......................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 257  مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 اHوافـق 11 غشت سنة r2009  يحدد تشـكيل اجلهاز اHتخصص
في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 258  مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 اHوافـق 11 غشت سنة r2009 يتعلق بالوكالة الوطنية للدم....

مرسوم تـنفيذي رقم 09 - 259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 اHوافـق 11 غشت سنة r2009 يحدد كيـفيات التعيW في درجة
أستاذ استشفائي جامعي �يز وأستاذ �يز ومدير بحث �يز...........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن إنهاء مـهام مدير دراسات مكلف ~تابعة
البرامج وتنفيذها باHديرية العامة للجمارك..................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن إنهـاء مهام اHفتش اجلهوي ألمالك الدولة
واحلفظ العقاري ببشار.................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة واHنـاجم....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام نائب مـديـر بـوزارة اHوارد
اHائية........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة r2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر دراســات بـوزارة
اHساهمات وترقية االستثمارات - سـابقــا.....................................................................................................

مــرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة r2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرة الـتـربـيـة فـي والية
عW تيموشنت............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة...

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة r2009 يـتضمّن إنهاء مـهام اHدير العـامّ للديوان الوطني
لتسيير اHمتلكـات الثقافية احملميـة واستغاللها...............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يتـضمّن إنـهاء مـهام نـائب مديـر بوزارة الـتعـليم
العالي والبحث العلمي................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن إنهاء مهام مدير البــريد وتكنـولوجيات
اإلعـالم واالتصــال بواليـــة بـاتنــة..................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة r2009 يتـضمّن إنهـاء مهام نائـب مدير بوزارة الـتكوين
........................................................................................................................................WهنيHوالتعلـيم ا
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة r2009 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر الـتـكـوين اHـهـني في
والية ميلـة..................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة r2009 يـتضمّن إنهاء مـهام اHدير العامّ  لـديوان الترقية
والتسيير العقاري لوالية تيسمسيلت............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن إنهاء مهام مستشار ~جلس احملاسبة.....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يـتضـمّن تـعيـW نائب مـدير بـرئـاسة اجلـمهـورية
(األمانة العامة للحكومة)..............................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّنان تعيW مفتشW في الواليـات...

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن تعيـW مديـــر دراســات مكـلّف باHلفـات
اخلاصـة باHديرية العـامـة للجـمارك...............................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 تتضمّن التّعيW بوزارة الطاقة واHنـاجم.......

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن تعيـW مدير اHيزانية والوسائل بوزارة
اHوارد اHائية..............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يـتضـمّن تعـيW مديـر دراسات بـوزارة الصّـناعة
وترقية االستثمارات...................................................................................................................................

مـــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرّخــان في 22 رجـب عــام 1430 اHـــوافق 15 يــولــيــو ســنــة r2009 يــتــضـمّــنــان تــعــيــW رؤســاء دراسـات
بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمــار............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولـيـو سـنـة r2009 يــتـضـمّن تــعـيـW مـديــرة الـشـبـاك الــوحـيـد غـيـر
اHركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في والية البليدة...........................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22 رجـب عــام 1430 اHـــوافق 15 يــولــيــو ســنــة r2009 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــديــر اجملــاهــدين في واليـــة
معسكـر......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولــيـو ســنـة r2009 يــتـضــمّن تـعــيـW مـفــتش في اHــفـتـشــيـة الــعـامـة
للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن تعيW مديرة التربية في والية الشلف..

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن التّعيW بوزارة الثقـافــة....................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة r2009 يتضمّن تعيW مدير الثقافة في واليـة باتنـة.....

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة r2009 يـتضمّن تـعيW مديـر التنـمية واHـصالح العـلمية
والتقنية في اHديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعلـيم العـالي والبحث العلمي..........

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة r2009 يــتــضـمّن تــعــيـW نـــائب مــديـــر فـي اHـديـــريـــة
العـامــة للبحث العــلمي والتطــويــر التكنولوجي بوزارة التعـلـيم العــالي والبحث العلمي.................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يـتضـمّن تـعـيW نــائـبة مـديـــر مكـلـفة بـالـعالقات
اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.......................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يـولـيو سـنة r2009 يتـضمّن تـعيـW مديـر اHعـهد الـوطني لالتـصاالت
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال بوهـران........................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة r2009 يتـضمّن تـعيW مـديرين لـلبـريد وتكـنـولــوجيات
.......................................................................................................................Wاإلعالم واالتصال فـي واليتــ

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولـيـو سـنـة r2009 يــتـضـمّن تــعـيـW نــائب مـديـر بــوزارة الـتـكـوين
.........................................................................................................................................WهنيHوالتعليم ا

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولـيـو سـنـة r2009 يـتـضــمّن تـعـيــW مـديـرين لــلـتـكــوين اHـهـني في
......................................................................................................................................................Wواليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يــولـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمّـن تـعـيـW اHـديـر الـعــامّ لـديـوان الـتـرقـيـة
والتسيير العقاري لوالية باتنة.....................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 22 رجب عـام 1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة r2009 يـتـضـمّنـان تـعـيW رؤسـاء فـروع ~ـجلس
احملـاسبـة....................................................................................................................................................

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيةية

قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 اHوافق 26 يوليو سنة r2009 يحدّد اHميّزات التـقنية لدفتر احلاج  Hوسم احلجّ لعام 1430
اHوافق لسنة 2009.......................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 12 جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق 6 يونـيو سنة r2009 يتضـمن تأسيس اHـهرجان الثـقافي الدولي لـلكتاب
اHسمى " اHعرض الدولي للكتاب ".................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 12 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1430 اHـوافق 6 يـونــيـو ســنـة r2009 يــتــضـمـن تـأســيس اHــهــرجـان الــثــقــافي الــوطـني
للمسرح األمازيغي......................................................................................................................................

وزارة التعليم العالي  وزارة التعليم العالي  والبحث العلميوالبحث العلمي

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 8  ربــيـع الــثـــاني عــام 1430 اHـــوافق 4  أبــريـل ســنــة r2009  يـــحــدد تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلW في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اHركزية
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.......................................................................................................
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قوان%قوان%
قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 09 -  - 04 م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 ش شــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافـق وافـق 5 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r r2009 يــــــــــتــــــــضــــــــمن المن الــــــــقــــــــواعواعــــــــد
اخلاصاخلاصـة للة للـوقايوقايـة من اجلة من اجلـرائم اHترائم اHتـصلصلـة بتة بتـكنكنـولوجولوجـياتيات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها.اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 7 و126 منه
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون العقوبات
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 2000 - 03 اHـؤرّخ في 5 
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدّد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتمّمHعدّل واHا rالسلكية والالسلكية
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عــامةأحكـام عــامة

الهـدفالهـدف

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الــقـانـون إلى وضع قـواعـد
خاصة للوقايـة من اجلرائم اHتصلة بـتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.

اHصطلحـاتاHصطلحـات

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي : 

 أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتـــصـــال :واالتـــصـــال : جـــرائـم اHـــســـاس بــــأنـــظــــمـــة اHــــعـــاجلــــة اآللـــيـــة
للمعطـيات احملددة في قانون العقوبات وأي جر�ة أخرى
تـــــرتـــــكب أو يـــــســـــهل ارتـــــكـــــابـــــهـــــا عن طـــــريق مـــــنـــــظـــــومــــة

 rمعلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية

ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة :ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة : أي نــظـام مــنــفـصل أو
مــجـــمــوعـــة من األنــظـــمــة اHـــتــصـــلــة بـــبــعــضـــهــا الـــبــعض أو
اHـــرتــــبـــطـــةr يـــقـــوم واحــــد مـــنـــهـــا أو أكـــثــــر ~ـــعـــاجلـــة آلـــيـــة

rWللمعطيات تنفيذا لبرنامج مع

ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة :ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة : أي عـــمـــلـــيـــة عـــرض
لــــلــــوقــــائع أو اHــــعـــلــــومــــات أو اHــــفـــاهــــيـم في شــــكل جــــاهـــز
لـلمعاجلة داخل مـنظومة مـعلوماتـيةr ~ا في ذلك البرامج
اHـناسبة التي من شـأنها جعل منـظومة معلـوماتية تؤدي

rوظيفتها

د - مقدمو اخلدمات : د - مقدمو اخلدمات : 

rسـتعـملي خـدماتهH 1 -- أي كيـان عام أو خـاص يقـدم
الـقـــدرة عـلى االتـصال بـواسـطـــة مـنـظـومــة مـعـلـومـاتـيــة

rو/أو نظام لالتصاالت

2 -- وأي كـيـــان آخــر يـقــوم ~ـــــعـــاجلــــة أو تـخـــزيـن
مـــعــــطـــيـــات مــعـــــــلـــومـــاتـــيــة لـــفـــائــدة خــــدمـــة االتــصــــال

rستعمليهاH ــذكـورة أوHا

هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر:هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر: أي
مـــعــــطـــيــــات مـــتـــعــــلـــقــــة بـــاالتــــصـــال عـن طـــريـق مـــنــــظـــومـــة
مـعــلـومـاتــيـة تـنــتـجـهــا هـذه األخـيـرة بــاعـتـبــارهـا جـزءا في
حلـقة اتصـاالتr توضح مـصدر االتصـالr والوجـهة اHرسل
إليهاr والـطريق الذي يسلكهr ووقت وتاريخ وحجم ومدة

rاالتصال ونوع اخلدمة

و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة :و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة : أي تـــــراســل أو
إرسـال أو اسـتــقـبـال عــالمــات أو إشــارات أو كــتـابـات أو
صــــور أو أصــوات أو مـــعـــلــومـــات مــخـــتـــلــفـــة بــواســـطــة أي

وسيلة إلكترونية.
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تــكــون الــتــرتــيـــبــات الــتــقــنــيــة اHــوضــوعــة لألغــراض
اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفـقــرة "أ " من هــذه اHــادة مـوجــهـة
حصـريـا لتـجـميع وتـسـجـيل معـطـيات ذات صـلـة بالـوقـاية
مـن األفـــعــــال اإلرهـــابــــيـــة واالعــــتـــداءات عــــلى أمن الــــدولـــة
ومـكــافـحــتــهـمــاr وذلك حتت طــائــلـة الــعـقــوبــات اHـنــصـوص
عـلـيـهـا في قـانـون الـعـقــوبـات بـالـنـسـبـة لـلـمـسـاس بـاحلـيـاة

اخلاصة للغير.

الفصل الثالثالفصل الثالث
القواعد اإلجرائيـةالقواعد اإلجرائيـة

تفتيش اHنظومات اHعلوماتيةتفتيش اHنظومات اHعلوماتية

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـجـوز للـسـلـطات الـقـضـائـية اخملـتـصـة وكذا
ضـبّـاط الـشـرطة الـقـضـائيـةr فـي إطـــار قـانـون اإلجراءات
rادة 4 أعالهHنـصوص عـليـها في اHاجلزائـية وفي احلـاالت ا

الدخولr بغرض التفتيشr ولو عن بعدr  إلى :

أ - مــــنـــظــــومــــة مـــعــــلــــومـــاتــــيـــة أو جــــزء مــــنـــهــــا وكـــذا
اHعطيات اHعلوماتية اخملزنة فيها.

ب - منظومة تخزين معلوماتية.

في احلـالة اHـنـصوص عـلـيـها في الـفـقـرة "أ " من هذه
اHــــادةr إذا كــــانـت هــــنــــاك أســـــبــــاب تــــدعــــو لـالعــــتــــقــــاد بــــأن
اHـعطيات اHبحـوث عنها مخزنـة في منظومة مـعلوماتية
أخرى وأن هذه اHعطـيات �كن الدخول إليهاr انطالقا من
اHــنـظــومــة األولىr يـجــوز تــمـديــد الـتــفــتـيش بــســرعـة إلى
هـذه اHنظومة أو جـزء منها  بعـد إعالم السلطة الـقضائية

اخملتصة مسبقا بذلك.

إذا تــبـــW مــســـبــقــا بـــأن اHــعــطـــيــات اHـــبــحــوث عـــنــهــا
rـنـظـومة األولىHوالـتي �ـكن الـدخـول إلـيهـا انـطالقـا من ا
مـــخــزنـــة في مـــنــظـــومــة مـــعــلـــومــاتـــيــة تـــقع خــارج اإلقـــلــيم
الـوطـنيr فـإن احلـصـول عــلـيـهـا يـكـون ~ــسـاعـدة الـسـلـطـات
األجـنبـية اخملـتـصة طـبـقا لالتـفـاقيـات الدولـيـة ذات الصـلة

ووفقا Hبدأ اHعاملة باHثل.

�ـــكن الـسلـطـات اHــكـلفـة بـالتــفتــيش تـسـخـيـر كـل
شــــخص له درايـــة بــعـــمل اHـــنـــظــومـــة اHــعـــلـــومــاتـــيـــة مــحل
الــــبــــحث أو بــــالــــتــــدابـــيــــر اHــــتــــخـــذة حلــــمــــايــــة اHـــعــــطــــيـــات
اHعـلوماتـية الـتي تتـضمنـهاr  قـصد مـساعدتـها وتـزويدها

بكل اHعلومات الضرورية إلجناز مهمتها.

حجـز اHعطيات اHعلوماتيةحجـز اHعطيات اHعلوماتية

اHـاداHـادّة ة 6 :  : عـنـدمـا تكـتـشــف الـسـلـطـــة الـتــي تـبـاشــر
الـتفـتيـــش فــي منـظومـة معـلومـاتيـــة معـطيـــات مخـزنة

مجال التطبيـقمجال التطبيـق

اHاداHادّة ة 3 :  : مع مـراعاة األحكـام القانـونية الـتي تضمن
سـريــة اHــراسالت واالتــصـاالتr �ــكن Hــقـتــضــيـات حــمــايـة
الـنـظـام الـعـام أو Hـسـتـلـزمـات الـتـحـريـات أو الـتـحـقـيـقـات
الــقـضـائـيــة اجلـاريـةr وفـقــا لـلـقـواعــد اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
قــانــون اإلجــراءات اجلــزائــيـــة وفـي هــــذا الــقــانــونr وضـع
تــرتــيــبـــات  تــقــنــيـــة  Hــراقــبـــة االتــصـــاالت اإللــكــتــرونــيــة
وجتـــمـــيــع وتـــســـجـــيل مــــحـــتـــواهـــــا في حــــيـــنـــهـــا والـــقـــيـــام
بإجراءات التفتيش واحلجز داخل منظومة معلوماتية. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراقبة االتصاالت اإللكترونيةمراقبة االتصاالت اإللكترونية

احلاالت التي تسمح باللجوء إلى اHراقبة اإللكترونيةاحلاالت التي تسمح باللجوء إلى اHراقبة اإللكترونية

اHاداHادّة ة 4 :   :  �كن الـقيام بـعمـليـات اHراقـبة اHـنصوص
عليها في اHادة 3 أعاله في احلاالت اآلتية :

أ - لـلـوقايـة من األفـعال اHـوصـوفة بـجـرائم اإلرهاب
rاسة بأمن الدولةHأوالتخريب أواجلرائم ا

ب -  فــي حــالـــــة تــوفــــر مــعــــلــومــــات عن احـــتـــمـــال
اعتـداء عـلى منـظــومة معلوماتية عـلى نحو يهدد النظام
الـــــعـــــام أو الـــــدفـــــاع الـــــوطـــــني أو مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة أو

  rاالقتصاد الوطني

rقتضيات الـتحريات والتحقـيقات القضائيةH  - ج
عـــنـــدمـــا يـــكـــون مـن الـــصـــعب الـــوصـــول إلـى نـــتـــيـــجـــة تـــهم
rراقبة اإللكترونيةHاألبحاث اجلارية دون اللجوء إلى ا

د -  في إطــار تـنــفــيـذ طــلــبـات اHــســاعـدة الــقــضـائــيـة
الدولية اHتبادلة.

ال يــــجــــوز إجــــراء عــــمــــلــــيـــــات اHــــراقــــبــــة في احلــــاالت
اHــذكـورة أعاله إال بــإذن مـكــتـوب من الــسـلــطـة الــقـضــائـيـة

اخملتصة.

عــنـدمــا يـتــعـلق األمــر بـاحلــالــة اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
الــفــقــرة "أ " مـن هــذه اHــادةr  يــخـــتص الــنــائـب الــعــام لــدى
مجـلس قضـاء اجلــزائر ~ـنح ضـباط الشــرطة القـضـائيـة
rـادة 13 أدنـاهHـنـــصــوص عـلـيـهـا في اHلـلـهــيـئـة ا WـنـتــمــHا
إذنا Hـدة ستة (6) أشهـر قابـلة لـلتـجديد وذلـك على أساس
تــقـريــر يــبـW طــبـيــعــة الـتــرتـيــبــات الـتــقــنـيــة اHـســتــعـمــلـة

واألغراض اHوجهة لها.
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اHـكـلفـة بـالتـحـريات الـقـضائـيـة جلـمع وتسـجـيل اHعـطـيات
اHـتعلقة ~ـحتوى االتصاالت فـي حينها وبـوضع اHعطيات
الــتي يــتـعــW عـلــيـهـم حـفــظـهــا وفـقــا لـلــمـادة 11 أدنـاهr حتت

تصرف السلطات اHذكورة.

ويــــتــــعــــW عــــلى مــــقــــدمي اخلــــدمــــات كـــتــــمــــان ســــريـــة
الـــعــمــلـــيــات الــتي يـــنــجــزونــهـــا بــطــلب من احملـــقــقــW وكــذا
اHـــعــلــومـــات اHــتــصــلـــة بــهــا وذلك حتـت طــائــلــة الـــعــقــوبــات

اHقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق.  

حفظ اHعطيات اHتعلقة بحركة السيرحفظ اHعطيات اHتعلقة بحركة السير

rــادّة ة 11 :  : مع مــراعـــاة طــبـــيــعـــة ونــوعـــيــة اخلـــدمــاتHــاداHا
يلتزم مقدمو اخلدمات بحفظ :

أ - اHعـطيات الـتي تسمح بـالتعـرف على مسـتعملي
rاخلدمة

ب - اHــعـطــيــات اHــتــعــلـقــة بــالــتــجــهـيــزات الــطــرفــيـة
rستعملة لالتصالHا

ج - اخلصائص الـتقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل
rاتصال

د - اHـــعــطـــيـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــاخلـــدمـــات الــتـــكـــمــيـــلـــيــة
rستعملة ومقدميهاHطلوبة أو اHا

هـ - اHـعـطــيـات الـتي تـســمح بـالـتــعـرف عـلى اHـرسل
إلــــيه أو اHـــرسل إلـــيـــهـم  االتـــصـــال وكـــذا عـــنـــاوين اHـــواقع

اHطلع عليها.

بـالنـسـبة لـنـشاطـات الـهاتـفr يقـوم اHـتعـامل بـحفظ
اHــعــطــيــات اHــذكـورة فـي الــفــقـرة "أ " مـن هــذه اHــادة وكـذا
تـلك الـتي تـسمح بـالـتـعرف عـلى مـصـدر االتصـال وحتـديد

مكانه.

حتـدد مــدة حــفظ اHــعــطــيــات اHــذكــورة في هــذه اHـادة
بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل.

دون اإلخالل بـالـعقـوبـات اإلدارية اHـتـرتبـة عـلى عدم
احتـرام االلتزامـات اHنصـوص عليـها في هذه اHـادةr تقوم
Wـــــســـــؤولـــــيــــة اجلــــــزائــــيــــــة  لألشـــــخـــــاص الـــــطــــبــــــيــــعـــــيــــHا
واHـعــنــويـيــن عــنـدمـــا يـؤدي ذلك إلـى عــرقـلـة حــسن سـيـر
الـتـحـريــات الـقـضــائـيـةr ويـعـاقـب الشــخـص الـطـبــيـعي
بــالــحـــبـس مـن ســتــة (6) أشــهــر إلـى خــمس (5) سـنـوات

وبغرامة من 50.000 دج  إلى 500.000 دج.

يــعـاقب الـشــخص اHـعـنــوي بـالـغـرامــة وفـقـا لــلـقـواعـد
اHقررة في قانون العقوبات.  

تـكــون مـفيـدة في الـكشف عن اجلـرائم أو مـرتكـبيـها وأنه
لــــيس من الــــضــــروري حــــجــــز كـل اHــــنــــظــــومــــةr يــــتم نــــسخ
اHـعـطـيـات مـحل الـبــحث وكـذا اHـعـطـيـات الالزمـة لـفـهـمـهـا
عــلى دعـــامــة تــخـــزين إلــكـــتــرونــيـــة تــكــون قـــابــلــة لـــلــحــجــز
والـــوضع في أحـــراز وفـــقـــا لــلـــقـــواعـــد اHـــقـــررة في قـــانــون

اإلجراءات اجلزائية.

يــــجب في كـل األحـــوال عــــلى الـــســــلـــطــــة الـــتـي تـــقـــوم
بــالــتــفــتــيش واحلـــجــز الــســهــر عــلى سالمــة اHــعــطــيــات في

اHنظومة اHعلوماتية التي جتري بها العملية.

غــيــر أنه يــجــوز لــهــا اســتــعــمــال الــوســائل الــتــقــنــيـة
rــعــطــيـاتHالــضــروريــة لــتــشــكــيـل أو إعـادة تــشــكــيـل هــذه ا
قصد جعلـها قابلة لالستغالل ألغراض التحقيقr شرط أن

ال يؤدي ذلك إلى اHساس ~حتوى اHعطيات.

احلجز عن طريق منع الوصول إلى اHعطياتاحلجز عن طريق منع الوصول إلى اHعطيات

اHــاداHــادّة ة 7 :   :  إذا اســتـــحـــال إجـــراء احلـــجــز وفـــقـــا Hـــا هــو
Wيتـع rألسـباب تـقنـيـة rادة 6 أعالهHمـنـصوص عـلـيه في ا
عـلى السـلطـة التي تـقـوم بالـتفـتيش اسـتـعمـال التـقنـيات
اHــنـــاســبــة Hــنـع الــوصــول إلى اHــعـــطــيــات الــتـي حتــتــويــهــا
اHــنـظـومـة اHــعـلـومــاتـيـةr أو إلى نــسـخـهـاr اHــوضـوعـة حتت
تصرف األشخاص اHرخص لهم باستعمال هذه اHنظومة.

اHعطيات احملجوزة ذات احملتوى اجملرماHعطيات احملجوزة ذات احملتوى اجملرم

اHـاداHـادّة ة 8 :  : �ـكـن الـســلـطـة الــتي تــبـاشـر الــتـفــتـيش أن
تــــــأمـــــر بـــــاتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات الـالزمـــــة Hــــــنع االطـالع عـــــلى
اHــعــطـيــات الــتي يــشــكل مــحــتــواهــا جــر�ــة r ال ســيـمــا عن
طــريق تـــكــلــيف أي شـــخص مــؤهل بـــاســتــعــمـــال الــوســائل

التقنية اHناسبة لذلك.

حدود استعمال اHعطيات اHتحصل عليهاحدود استعمال اHعطيات اHتحصل عليها

اHاداHادّة ة 9 :  : حتت طائلة الـعقوبات اHنصـوص عليها في
الـــتــشـــريع اHــعـــمــول بهr ال يـــجــوز اســـتــعــمـــال اHــعـــلــومــات
اHــــتـــحــــصل عــــلـــيــــهـــــا عــن طـــريـــق عـــمــــلـــيــــــات اHـــراقــــبـــــة
اHنصــــوص عـليهـــا فــي هــــذا القانــونr إال فــي احلــدود

الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات مقدمي اخلدماتالتزامات مقدمي اخلدمات

مساعدة السلطاتمساعدة السلطات

rــادّة ة 10 :  : فـي إطــار تـــطــبـــيق أحــكـــام هــذا الـــقــانــونHــاداHا
يـتـعـW عـلى  مـقـدمـي اخلـدمـات تـقـد§ اHـسـاعـدة لـلـسـلـطات
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الفصل السادسالفصل السادس
التـعـاون واHساعدة القضائية الدوليةالتـعـاون واHساعدة القضائية الدولية

االختصاص القضائي االختصاص القضائي 

اHـاداHـادّة ة 15 :  : زيـادة عـلى قـواعـد االختـصـاص اHـنـصوص
عــلــيـــهــا في قـــانــون اإلجــراءات اجلـــزائــيــةr تــخـــتص احملــاكم
اجلـزائــريـة بـالـنـظـر في اجلــرائم اHـتـصـلـة بــتـكـنـولـوجـيـات
اإلعالم واالتـصال اHـرتـكبـة خارج اإلقـليـم الوطـنيr عنـدما
يـكــون مــرتــكـبــهــا أجــنـبــيــا وتــسـتــهــدف مــؤسـســات الــدولـة
اجلـزائـرية أو الـدفـاع الـوطـني أو اHـصالـح االستـراتـيـجـية

لالقتصاد الوطني.  
اHساعدة القضائية الدولية اHتبادلةاHساعدة القضائية الدولية اHتبادلة

16 :  : في إطـــار الـــتـــحــــريـــات أو الـــتـــحـــقـــيـــقـــات اHــاداHــادّة ة 
الـقضائية اجلـارية Hعاينة اجلـرائم اHشمولـة بهذا القانون
وكـــشف مـــرتـــكــبـــيـــهـــاr �ــكـن الــســـلـــطـــات اخملــتـــصـــة تـــبــادل
اHـساعـدة القضـائيـة الدولـية جلـمع األدلة اخلـاصة بـاجلر�ة

في الشكل اإللكتروني.
�كنr في حالة االسـتعجالr ومع مراعـاة االتفاقيات
الـدولـيــة ومـبـدأ اHـعـامــلـة بـاHـثـلr قـبـول طـلــبـات اHـسـاعـدة
الــقــضــائــيــة اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى أعالهr إذا وردت
عن طــريق وسـائل االتــصـال الـســريـعـة ~ــا في ذلك أجـهـزة
الـفاكس أوالـبـريد اإللـكتـروني وذلك بـقدر مـا توفـره هذه

الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.
تبادل اHعلومات واتخاذ اإلجراءات التحفظيةتبادل اHعلومات واتخاذ اإلجراءات التحفظية

اHاداHادّة ة 17 :  : تتم االستجابـة لطلبات اHـساعدة الرامية
لـتـبــادل اHـعـلـومــات أو اتـخـاذ أي إجــراءات حتـفـظــيـة وفـقـا
لالتــفــاقـــيــات الــدولــيــة ذات الــصــلــة واالتــفــاقــات الــدولــيــة

الثنائية ومبدأ اHعاملة باHثل.

القيود الواردة على طلبات اHساعدة القضائية الدوليةالقيود الواردة على طلبات اHساعدة القضائية الدولية

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يــرفض تــنـفــيـذ طــلـبــات اHـســاعـدة إذا كـان
من شأنها اHساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.  

�كن أن تـكـون االستـجابـة لطـلـبات اHـساعـدة مقـيدة
بشـرط احملـافـظة عـلى سـريـة اHـعلـومـات اHـبلـغـة أو بـشرط

عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب.

اHاداHادّة  19 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 5
غشت سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حتــدد كــيــفــيــات تــطــبــيق الــفــقــرات 1 و2 و3 من هــذه
اHادةr عند احلاجةr عن طريق التنظيم. 

االلتزامات اخلاصة ~قدمي خدمة "اإلنترنت"االلتزامات اخلاصة ~قدمي خدمة "اإلنترنت"

اHـاداHـادّة ة 12 :  : زيـادة عـلى االلـتـزامـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي اHـــــــادة 11 أعالهr يـــــــتــــــعــــــW عـــــــلى  مـــــــقــــــدمـي خــــــدمــــــات

"اإلنترنت" ما يأتي :

أ - الـــــتـــــدخـل الــــفـــــوري لـــــســـــحـب احملــــتـــــويـــــات الـــــتي
يـتـيحـون االطالع علـيهـا ~ـجرد الـعلم بـطـريقـة مبـاشرة أو
غــيـر مــبــاشـرة ~ــخـالــفـتــهـا لــلـقــوانـW وتــخـزيــنـهــا أو جـعل

rالدخول إليها غير �كن

ب -  وضع تـرتيـبات تـقنـية تـسمح بـحصـر إمكـانية
الــدخــول إلـى اHــوزعــات الــتي حتــوي مــعــلــومــات مــخــالــفــة
لـلـنظـام الـعام أو اآلداب الـعـامة وإخـبـار اHشـتركـW لـديهم

بوجودها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم اHتصلةالهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم اHتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته 

إنشاء الهيئةإنشاء الهيئة

اHـاداHـادّة ة 13 :  :  تـنـشـأ هيـئـة وطـنـية لـلـوقـايـة من اجلرائم
اHتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته.

حتـدد تـشكـيـلة الـهـيئـة وتـنظـيـمهـا وكـيفـيـات سيـرها
عن طريق التنظيم.

مهــام الهيئــةمهــام الهيئــة

اHــاداHــادّة ة 14 :  :  تـــتـــولى الـــهـــيـــئـــة اHــذكـــورة فـي اHــادة 13
أعالهr خصوصا اHهام اآلتية :

أ - تـنـشيـط وتـنـسيـق عـمـليـات الـوقـايـة من اجلـرائم
rتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهHا

ب - مــــســـاعــــدة الــــســـلــــطـــات الــــقـــضــــائـــيــــة ومــــصـــالح
الـشـرطـة الـقـضـائـيــة في الـتـحـريـات الـتي جتـريـهـا  بـشـأن
اجلــرائـم ذات الــصـــلــة بـتــكـنـولـوجــيـات اإلعالم واالتـصـال
rعلومات وإجناز اخلبرات القضائيةHا في ذلك جتميع ا~

ج - تبادل اHعلـومات مع نظيراتها في اخلارج قصد
جــمع كل اHــعــطــيــات اHــفــيــدة في الــتــعــرف عــلى مــرتــكــبي
اجلـرائم اHتصلـة بتكنـولوجيات اإلعالم واالتـصال وحتديد

مكان تواجدهم.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقـم اسي رقـم 09 -  - 260 م مـؤرخ في ؤرخ في 21 ش شـعــــبـان عان عـامام
1430  اHوافق اHوافق 12 غ غـشت سنة شت سنة r2009 يرخص ~r يرخص ~ـساهساهـمةمة

اجلـزائـر في إعادة التكوين الثامن Hوارد الصندوقاجلـزائـر في إعادة التكوين الثامن Hوارد الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية.الدولي للتنمية الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهـوريـة

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادّتان 77 (3 و8)
rو125 (الفقرة األولى) منه

-  و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 82 - 14 اHــؤرّخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r1983 السـيّــمــا اHـادّة 26

rمنه

- و~ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

rادة 24 منهHالسيما ا rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و~ــقـتــضـى اHـرســوم رقم 77 - 176 اHــؤرخ في 26
ذي احلــــجـــــة عــــام 1397 اHـــــوافق 7 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1977
واHــــتـــعــــلق بــــاHـــصــــادقـــة عــــلى االتــــفـــاق اHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء
الــصـنــدوق الـدولي لــلـتــنـمــيـة الــزراعـيــة والـذي ¨ إقـراره

r1976 في 13 يونيو سنة

XXXII /154 وبــــــعــــــد االطـالع عــــــلـى الالئـــــــحــــــة رقم -
اHتـعلـقة بـإعادة التـكوين الـثامن لـلمـواردr اHصـادق علـيها
من قــبل مــجـلس مــحــافـظي الــصــنـدوق الــدولي لـلــتــنـمــيـة
الــــزراعــــيــــة في دورته الــــثــــانــــيــــة والــــثالثــــW بــــتــــاريخ 19

r2009 فبراير سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــرخص ~ـــــســـــاهـــــمـــــة اجلـــــمـــــهـــــوريــــة
اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبـــيــة في إعــادة الــتــكــوين

الثامن Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــتم عــمـلــيــة دفع اHـســاهــمـة اHــذكـورة أعاله
من أمـوال اخلـزيـنـةr طـبـقـــا لألشـكـــال اHـنـصـــوص عـلـيـهــا
في الالئـحــة رقم XXXII /154 اHـتـعــلـقـة بــإعـادة الــتـكـوين

الثامن Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

اHاداHادّة ة 3 :  : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 21 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 12
غشت سنة 2009.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 09 - - 257   مؤرخ في  مؤرخ في 20 شعـبان عام شعـبان عام
1430 اHـوافـق  اHـوافـق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة r2009  يــحـدد تــشــكـيلr  يــحـدد تــشــكـيل

اجلــهـاز اHــتــخـصص فـي مـجــال تـعــريــفـة الــتــأمـيــنـاتاجلــهـاز اHــتــخـصص فـي مـجــال تـعــريــفـة الــتــأمـيــنـات
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

- و~ـقـتـضى األمـر رقم 74 - 15 اHـؤرخ في 6 مـحرم
عام 1394 اHوافق 30 ينـاير سـنة 1974 واHـتعـلق بـإلزامـية
rعلـى السـيارات وبـنظـام الـتعـويض عن األضرار Wالـتأمـ

rتممHعدل واHا
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

rادة 231 منهHالسيما ا rتممHعدل واHا rبالتأمينات
- و~قتضى األمر رقم 95 - 27 اHؤرخ في 8 شعبان
عــام 1416 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــضـــمن

rادة 161 منهHالسيما ا r1996 الية لسنةHقانون ا
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 12 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHــتــعـلق بــإلــزامــيـة الــتــأمــW عـلـى الـكــوارث الــطــبـيــعــيـة

rوبتعويض الضحايا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
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اHــادة اHــادة 4 :  : وفــــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 231 مـن األمـــر رقـم
95 - 07 اHورخ في 23 شعـبان عام 1415 اHوافق 25 يـناير

سنة 1995 واHذكور أعالهr يـهدف هذا اHكتبr السيما إلى
إعــداد مــشـاريع الــتــعــريـفــات ودراســة وحتــيـW تــعــريــفـات

التأمW اHعمول بها.

اHادة اHادة 5 :   :  �كـن أن يسـتشـار اHكـتب في إطار مـهامه
من إدارة مـراقــبـة الــتـأمـيــنـات فـي كل اHـســائل اHـرتــبـطـة
بــتـعــريــفــة عـمــلــيــات الـتــأمــW وكــذا في أي نـزاع نــاجم عن

تطبيق أو تأويل التعريفات أو مقاييس التعريفة.

اHــــادة اHــــادة 6 :  : �ــــكن أن يــــقــــتــــرح اHــــكــــتب فــــيــــمــــا يــــخص
التأمW اإللزاميr تعريفات أو مقاييس للتعريفة.

وفي فـــيـــمـــا يـــخـص الـــتـــأمـــW االخـــتـــيـــاريr �ـــكن أن
يقترح اHكتب تعريفات مرجعية.

اHــادة اHــادة 7 :   :  يــقـــوم اHــكــتب Hــمــارســة مــهــامهr بــإخــطــار
شـركات الـتأمـW و / أو إعادة الـتأمـW بجـميع اHـعلـومات

الالزمة  بالتعريفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
السيرالسير

(2) Wـكتب فـي دورة عاديـة مـرتHـادة 8 : : يجـتـمع اHـادة اHا
في الــســـنــة بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من رئــيــسه الــذي يــحــدد

جدول األعمال.
كــمــا �ــكــنه أن يــجــتــمع فـي دورة غــيــر عــاديــةr بــنـاء
على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثالثة (3) من أعضائه.

اHادة اHادة 9 : : يتداول اHكتبr على اخلصوص فيما يأتي :
rكتبHميزانية ا -

rتقرير عن النشاط السنوي للمكتب -
- الكشوف التقـديرية للموارد والنـفقات واحلصيلة

rكتبHواحلسابات السنوية لتسيير ا
rالتنظيم والهيكل التنظيمي للمكتب -

rالنظام الداخلي للمكتب -
.WستخدمHأجور ا -

يصادق اHكتب على نظامه الداخلي.

اHــــادة اHــــادة 10 : : ال تــــصح مــــداوالت اHــــكــــتب إال بــــحــــضـــور
ثالثة (3) من أعضائه على األقل.

تتخـذ قرارات اHـكتب باألغـلبـية البـسيـطة ألصوات
rاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و~قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 47 اHؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اHــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

rWتعلق بتعريفات األخطار في مجال التأمHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطــبــيـــقــا لـلـمـادة 231 من األمـر رقم
95 - 07  اHـــــؤرخ في 23 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1415 اHـــــوافق 25

يـنـايــر سـنـة r1995 اHــعـدل واHـتــمم واHـذكــور أعالهr يـهـدف
هــذا اHــرسـوم إلى حتــديــد تـشــكــيل اجلــهـاز اHــتــخـصص في

مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره. 

يـــســمى اجلـــهــاز اHـــذكــور أعاله "اHــكـــتب اHــتـــخــصصاHــكـــتب اHــتـــخــصص
بــالــتــعــريــفــة في مــجــال الــتــأمــيــنــاتبــالــتــعــريــفــة في مــجــال الــتــأمــيــنــات"r  ويــدعى فـي صـلب

النص "اHكتب".

الفصل األولالفصل األول
التشكيلالتشكيل

اHــادة اHــادة 2 :   :  يــرأس اHـــكــتب �ـــثل عن الــوزيـــر اHــكــلف
باHالية ويتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم :

rثل واحد (1) عن وزارة التجارة� -

- �ــثالن (2) عن جــمــعــيــة شــركــات الــتــأمــW وإعــادة
rWالتأم

- خبير تأمينات يعينه الوزير اHكلف باHالية.

يـــعـــW أعـــضـــاء اHـــكـــتب بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بـاHــالـيــةr بـنــاء عـلى اقــتـراح مـن الـســلـطــة الـتي يــنـتــمـون

إليهاH rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقـطاع عهدة أحـد األعضاءr ألي سبب من
األســبـابr يـتـم اسـتـخالفه بــنـفس األشــكـال ويـحل الــعـضـو

اHعW حديثا محله إلى نهاية العهدة اجلارية.

�ـــكن رئــيـس اHــكــتـب أن يــســتـــعــW بـــأي شــخص من
شأنه وبحكم كفاءتهr مساعدة اHكتب في القيام بأعماله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيمالتنظيم

اHادة اHادة 3 : : يـزود اHكتب Hـمارسة مـهامهr بأمـانة يحدد
تنظيمها وعملها في النظام الداخلي للمكتب.
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 09 -  - 258  مؤر  مؤرّخ في خ في 20 شعـبان عام شعـبان عام
1430 اHـوافـق  اHـوافـق 11 غـشت سنة  غـشت سنة r2009 يـتعـلق بـالوكـالةr يـتعـلق بـالوكـالة

الوطنية للدم.الوطنية للدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفياتHا
- وبناء على الـدستورr السيما اHادتان 85 - 3 و125

 r( الفقرة 2) منه
- و~قتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون
الـعقوبـاتr اHعدل واHـتممr ال سيـما اHادتان 303 مـكرر 18

rو303 مكرر19 منه
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام  1405 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة 1985
rتممHعـدل واHا rــتـعـلق بــحـمــايـة الـصـحــة وترقيـتهـاHوا

rواد 158 إلى 160 و263 منهHال سيما ا
- و~ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 88 - 01 اHــــؤرخ في22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rالسيما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اHـوافق  15 غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و~ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق ~ـجـلس

rاحملاسبة
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 313
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 الذي يحدد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

 rبالصرف واحملاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها

إذا لـم يــــكــــتــــمل الــــنـــــصــــابr يــــجــــتــــمع اHـــــكــــتب خالل
الثـمانـية (8) أيـام اHوالـيـة وتصح اHـداوالت حـينـئـذ مهـما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHــــادة اHــــادة 11 :   :  حتـــــرر مــــداوالت اHـــــكــــتـب في مـــــحــــاضــــر
يوقعها الرئيس واألمW وتدون في سجل خاص.

اHــــادة اHــــادة 12 :   :  تــــرسل مــــحـــاضــــر مـــداوالت اHـــكــــتب إلى
الــوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيــة لــلـمــوافــقــة عــلـيــهــا خالل الــشــهـر

اHوالي لالجتماع.

تــــصــــبح قــــرارات اHــــكــــتب نــــافــــذة خـالل شــــهــــر بــــعـــد
إرسالها للوزير اHكلف باHالية ما عدا في حالة الرفض.

اHادة اHادة 13 : : تتكون موارد اHكتب �ا يأتي :

Wو/أو إعــادة الــتــأمــ Wمــســاهــمــة شــركــات الــتــأمــ -
اHعـتمدة. حتـدد نسب اHـساهـمة وكيـفيـات دفعـها بتـعلـيمة
من الـوزيـر اHـكـلف بـاHالـيـةr طـبـقـا لـلـمادة 161 من قـانون

r1996 الية لسنةHا

- عائدات توظيف األموال الفائضة للمكتب.

اHادة اHادة 14 : : تشتمل نفقات اHكتب على ما يأتي :

rكتب  وسيرهHتكاليف إدارة ا -

- تكاليف الدراسات واخلبرة.

اHـادة اHـادة 15 :   :  تـفــتـتـح الـسـنــة اHـالــيـة لــلـمــكـتب في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHـادة اHـادة 16 :   :  تـمسـك احملاسـبـة حـسب الـشـكل الـتـجاري
طبقا للتشريع اHعمول به.

اHادة اHادة 17 :   :  يراقب احلسابـات ويصدق علـيها محافظ
حسابات يعينه الوزير اHكلف باHالية.

18 :  : تـــرسل احلـــصــــيـــلـــة والـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي اHــادة اHــادة 
للنشاط وتـقرير محافظ احلسابات إلـى الوزيــر اHكلــف

باHالية قبــل 30 يونيو من كل سنة.

19 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 11
غشت سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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- إعداد واقـتـراح قـواعد اHـمـارسات احلـسـنة لـلـحقن
 rتعلقة ~راقبة الدم ومشتقاتهHقاييس اHوا

- إعـــــــداد قــــــائـــــــمــــــة الـــــــكــــــواشـف واHـــــــســــــتـــــــهــــــلـــــــكــــــات
والـــتــجـــهــيـــزات الــضـــروريــة لـــنــشـــاطــات جـــمع وحتــضـــيــر
وتــأهــيل وتــخـــزين ونــقل مــواد الــدم غـــيــر الــثــابــتــةr وكــذا

rستعملةHالتقنيات ا
- اقتـراح تعـريفات الـتنـازل عن اHواد األولـية التي

rتدخل في تركيبة مواد الدم غير الثابتة
- تـــرقــيــة عــمـــلــيــة الــتـــبــرع بــالــدم وجـــمع وحتــضــيــر

rوتأهيل وتوزيع مواد الدم غير الثابتة
rحتضير البالزما اخلاص باالستعمال الصناعي -

rوضع نظام ضمان اجلودة -
rـمـارســات احلـسـنـةHالـتــصـديق عـلى الــتـقـنــيـات وا -
وإجـراءات تـأكـيـد كل إشـارة ضــروريـة لـتـأهـيل مـواد الـدم

rغير الثابتة
- مـراقــبـة  مــواد الـدم غـيــر الـثــابـتـة وإجــراء اخلـبـرة

rعليها
- تـكــوين وتـســيـيــر احـتـيــاط اسـتــراتـيــجي من الـدم
rفي إطار الوقاية من اخملاطر الكبرى وتسيير الكوارث

- تـرقية نـشاطـات التـجزئـة والتكـنولـوجيـات احلية
rفي مجال الدم

-  تــرقـــيــة وتـــطــويــر وصـــنــاعـــة الــكـــواشف اHـــوجــهــة
rللتأهيل البيولوجي اخلاص بالدم ومشتقاته

- تـــــنــــســــيـق نــــشـــــاطــــات الــــوكـــــاالت اجلــــهــــويـــــة لــــلــــدم
 rادة 8 أدناهHنصوص عليها في اHا

- مـــــسـك بـــــطـــــاقـــــيـــــات وطـــــنـــــيـــــة وجـــــهـــــويـــــة خـــــاصــــة
بـاHـتـبـرعـW بـالـدم واHـتبـرعـW بـالـنـخـاع الـعـظـمي بـغرض

rوادHحتديد مصدر وتعقب هذه ا
- مركزة اHعلومـات اHتعلقة بالـدم ومشتقاته بهدف

rتقييمها
- الــتـكـوين والــبـحث في مــيـدان الـدم بــاالتـصـال مع
الـهـياكل والـهـيئـات اHـعنـيـةr والسـيمـا مـنهـا الـتخـصـصات

rوبرامج التكوين وتنسيق نشاط البحث
rتقد§ آداءات وخدمات ترتبط ~هامها -

- تـــمــثــيل اجلــزائـــر في احملــافل الــدولـــيــة في مــيــدان
اختصاصها.

تـقـيم الوكـالـةr زيـادة على ذلكr  عالقـات تـنـسيق مع
هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 108
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 9 أبــريل ســنـة
1995 واHتـضمن إنـشاء الـوكالـة الوطـنيـة للـدم وتنـظيـمها

rوعملها
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 465
اHـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 467
اHـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اHـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

rاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 140
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rوتنظيمها وسيرها
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 321
اHــؤرخ في 10 شــوال عــام 1428 اHــوافق 22 أكــتــوبــر ســنـة
2007 واHـتضـمن تنـظيم اHـؤسسـات االستـشفـائيـة اخلاصة

 rوسيرها
  rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحــدد هـذا اHــرسـوم األحــكـام اHــطـبــقـة
عــلى الـــوكــالــة الـــوطــنــيـــة لــلــدم اHـــنــشــأة ~ـــوجب اHــرســوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95 - 108 اHــؤرخ في  9 ذي الـــقـــعـــدة عــام
 1415 اHوافـق 9 أبريل سنـــة 1995 واHذكــور أعالهr التي

تدعـــى في صلب النص" الوكالة".

الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامــــة أحكــام عامــــة 

اHاداHادّة ة 2 : : الوكالة مـؤسسة عمـومية ذات طابع إداري
 تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

اHاداHادّة ة 3 : : توضع الوكـالة حتت وصاية الوزير اHكلف
بالصحة.

اHاداHادّة ة 4 : :  يحدد مقر الوكالة ~دينة اجلزائر.

اHاداHادّة ة 5 : :  تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي : 
rإعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها -

rالتكفل باالحتياجات الوطنية اخلاصة ~واد الدم -
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rواد الصيدالنيةHراقبة اH ثل  اخملبر الوطني� -
rثل  الهالل األحمر اجلزائري� -

- �ـثل  عن اجلـمـعـيات الـنـاشـطـة في مجـال الـتـبرع
rبالدم

- �ثلW (2)  عن مستخدمي الوكالة.

�ـــكن أن يــســـتــعــW مـــجــلس اإلدارة بـــأي شــخص من
شأنه  أن يساعده في أشغاله.

يحضر اHدير العام للوكالة مداوالت مجلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

11 : :  يــعــW أعــضــاء مــجـلـس اإلدارة بـقــرار من اHـاداHـادّة ة 
الوزيـر اHكلف بـالصحـةr بناء عـلى اقتراح من الـسلطات
الــتي يـتــبـعـونــهـاH rـدة ثالث (3) سـنـوات قــابـلــة لـلـتــجـديـد

مرة واحدة.
في حـالة انقـطاع عهـدة أحد األعضاءr يـتم استخالفه
حسب األشـكال نفـسهاr ويـخلفه الـعضو اجلـديد اHعW إلى

غاية انقضاء العهدة.
تــنـــتــهي عــهـــدة األعــضــاء اHــعــيـــنــW بــحــكـم وظــائــفــهم

بانتهاء هذه الوظائف.

12 : :  يــتــداول مــجــلس اإلدارةr ال ســيــمــا فــيــمـا اHـاداHـادّة ة 
يأتي :

rمخطط تنظيم حقن الدم -
- الـــــبـــــرامج واخملـــــطـــــطـــــات الــــســـــنـــــويـــــة واHـــــتـــــعــــددة

rالسنوات للوكالة
- مـشروع مـيزانـية الـوكالـة الذي يـعده اHـدير الـعام

rللوكالة
rالتنظيم الداخلي للوكالة -
rالنظام الداخلي للوكالة -

- مشـاريع برامج االستـثمار في الـوكالة وتـهيئـتها
rوجتهيزها وتوسيعها

-  تعـدادات مستـخدمي الـوكالة ومـخططـات تكوين
اHستـخدمـW  وحتسـW مستـواهم السيـما في مـجال حقن

rالدم
rالصفقات واالتفاقات  والعقود واالتفاقيات -

rالهبات والوصايا -
- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة والــعــقــاريــة  والــتــنـازل

rعنها وعقود اإليجار

اHــاداHــادّة ة 6 : : الـــوكــالـــة هي صـــاحــبــة اHـــبــادرة فـي مــجــال
تطوير صناعة الدم في اجلزائر.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــمــــارس الـوكــالــــة مـهــامــهـــا عـبــر مــجـمــل
الـــتــراب الــوطـنــي فــي إطــار اخـتــصــاصــاتــهـاr  بــصــفـــتــهـا

اHتعامل احلصــري في مجال الدم.
 ال يــــــجـــــــوز ألي من  اHــــــؤســـــــســــــات أو الــــــهـــــــيــــــاكل أو
اجلـمـعـيـات �ـارسـة الـنـشاطـات اHـتـعـلـقـة بـجـمع وحتـضـير
rوتـــــأهـــــيل  وتـــــوزيع الـــــدم ومـــــواد الـــــدم غـــــيــــر الـــــثـــــابـــــتــــة
بــاســـتــثـــنـــاء هــيـــاكل حـــقن الــدم الـــتـــابــعـــة لــوزارة الـــدفــاع

الوطني.

8 : :  يــــتـــوفـــر لـــدى الــــوكـــالـــة مــــخـــبـــر ووكـــاالت اHــاداHــادّة ة 
جــهـــويــة لــلــدم لــتــغـــطــيــة احــتــيــاجـــات مــؤســســات الــصــحــة
اHـتعلـقة بـالدم على مـستـوى الواليات والـتكفـل بها بـصفة

مندمجة ومتسلسلة.

 حتــدد قــائــمــة الــوكــاالت اجلــهــويـة لــلــدم وتــســمــيــتــهـا
واختصاصها اإلقـليمي وكذا مقارها طـبقا للملحق اHرفق

بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيـــم والسيـــرالتنظيـــم والسيـــر

اHــاداHــادّة ة 9 : :  يــســـيــر الـــوكــالـــة مــجـــلس إدارة ويــديـــرهــا
مدير عام وتزود ~جلس علمي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 10 : :  يــــتــــشــــكـل مــــجــــلس اإلدارة الــــذي يــــرأسه
الوزير اHكلف بالصحة أو �ثله من :
rثل  وزير الدفاع الوطني� -

-   �ـثل  وزير الـدولـةr وزيـر الـداخلـيـة واجلـمـاعات
rاحمللية

 rاليةHثل  وزير ا� -
rثل  وزير الشؤون الدينية واألوقاف� -

rثل  وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -
- �ـــــثـل  وزيـــــر الـــــعـــــمـل والـــــتـــــشـــــغـــــيل والـــــضـــــمـــــان

rاالجتماعي
- �ثل  وزيـر التـضـامن الوطـني واألسـرة واجلالـية

rالوطنية باخلارج
rرئيس اجمللس العلمي للوكالة -

rعهد الوطني للصحة العموميةHثل  ا� -
rثل  معهد باستور اجلزائر� -
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اHــــاداHــــادّة ة 21 : : يـــــتــــولى اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للوكالةr وبهذه الصفة :

rينفذ قرارات مجلس اإلدارة -
- �ـــثل الـــوكــالـــة أمـــام الـــعــدالـــة وفي جـــمـــيع أعـــمــال

 rدنيةHاحلياة ا
- يـــعــد مـــشــروع مـــيـــزانــيـــة الــوكـــالــة ويـــعــرضـه عــلى

rمجلس اإلدارة للموافقة عليه
- يــــعـــد مــــشـــروعـي الـــتــــنـــظــــيم  الــــداخـــلـي والـــنــــظـــام

rالداخلي للوكالة
- يــــعــــد اخملــــطــــطـــات والــــبــــرامج الــــتـي تـــعــــرض عــــلى

rمجلس اإلدارة للتداول بشأنها
- يبرم كل صـفقـة أو عقـد أو اتفاقـية أو اتـفاق طـبقا

rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- يــعـــW في اHـــنــاصب الـــتي لم تـــتــقـــرر بــشـــأنــهــا أي

rWطريقة أخرى للتعي
- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي

rالوكالة
- �ــكن أن يــفـوض إمــضــاءهr حتت مــســؤولـيــتهr إلى

rWمساعديه األقرب
- يعد التقـرير السنوي عن نشـاط الوكالة  ويرسله

rإلى السلطة الوصية
- وهو اآلمر بصرف ميزانية الوكالة.

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـسـاعـد اHـديــر الـعـام في مـهـامه أمـW عـام
ومـديــرون يـعــيـنــون بـقــرار من الـوزيــر اHـكــلف بـالــصـحـة

بناء على اقتراح من اHدير العام للوكالة.

اHاداHادّة ة 23 : : يـحدد التنـظيم الداخلي لـلوكالة الـوطنية
والــوكـــاالت اجلــهــويــة لــلـــدم بــقــرار مــشـــتــرك بــW الــوزيــر
اHكلف بالصحة والوزير اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة

بالوظيفة العمومية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

24 : : اجملـلـس الـعــلــمي جــهــاز اســتــشــاري يـكــلف اHـاداHـادّة ة 
بـإبداء اآلراء واالقـتـراحـات والـتـوصـيـات في  كل اHـسائل
ذات الــطـابـع الـطــبي والـعــلـمـي والـتــقـني اHــرتـبــطـة ~ــهـام

الوكالةr السيما فيما يأتي :  
- اخملــطـط الــتــنـــظــيــمـي لــنــشـــاطــات جــمع وحتـــضــيــر

rوتأهيل وتخزين ونقل الدم

- مــكـــافـــأة نــشـــاطــات وأشـــغــال الـــدراســة واخلـــبــرات
rواألداءات واخلدمات التي تقدمها الوكالة

rالتقرير السنوي عن نشاطات الوكالة -
- كل اHــســـائل الــرامــيــة إلى حتـــســW ســيــر الــوكــالــة

والتشجيع على حتقيق أهدافها.

اHاداHادّة ة 13 : : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسهr في دورة عاديةr مرتW (2) في السنة.

و �ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــطـلب إمـا
من رئيسه أو من ثلثي (3/2 ) أعضائه.

اHاداHادّة ة 14 : :  يعد رئـيس مجلس اإلدارة جدول األعمال
بناء على اقتراح من اHدير العام للوكالة.

15 : :  تـــرسـل االســـتـــدعــــاءات مـــرفـــقــــة بـــجـــدول اHــاداHــادّة ة 
األعــمــال إلى األعــضــاء قـبـل خـمــســة عــشـر (15) يــومــا عـلى

األقل من تاريخ االجتماع.

اHــــــاداHــــــادّة ة 16 : :  ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف عدد األعضاء على األقل.

وإذا لـم يـكــتـمل الــنــصـابr يــسـتــدعى مــجـلس اإلدارة
من جديـد خالل الثمانية (8) أيام اHوالـيةr و�كن أعضاءه
احلـاضـرين أن يــتـداولـوا حـيــنـئـذ مــهـمـا يــكن عـدد األعـضـاء

احلاضرين. 

اHـاداHـادّة ة 17 : :  تـتـخذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـية
البسيطة لألصوات. 

وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــوات  يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 18 : :  تــــــــدون مــــــــداوالت مـــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مــحــاضـر وتــســجل فـي سـجـل مــرقم ويــؤشـر عــلــيه رئــيس
مـــــجـــــلـس اإلدارة. وتـــــرسل مـــــداوالت مـــــجـــــلـس اإلدارة إلى
السلطة الوصيـة للموافقة عليـها في غضون الثمانية (8)

أيام اHوالية لالجتماع.

اHاداHادّة ة 19 : :  تـكون مـداوالت مجـلس اإلدارة نافـذة بعد
ثالثW (30) يـــومــــا من إرســـالـــهــــا مـــا لم يـــبــــلّغ بـــاعـــتـــراض

صريح في غضون هذا األجل. 
القسم الثانيالقسم الثاني

اHــدير العــــــــام اHــدير العــــــــام 

20 : : يـــعـــW اHـــديـــر الـــعـــام  لـــلـــوكـــالـــة ~ـــرســـوم اHــاداHــادّة ة 
رئاسي بناء على اقتراح من الوزير اHكلف بالصحة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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و �ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة إمــا بـطـلب
من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

29 : : يــــعـــد اجملــــلس الــــعـــلــــمي نـــظــــامه الــــداخـــلي اHــاداHــادّة ة 
ويصادق عليه.

القسم الرابعالقسم الرابع
الوكــاالت اجلــهوية للــدمالوكــاالت اجلــهوية للــدم

اHـاداHـادّة ة 30 : : تـكـلف الـوكـاالت اجلـهــويـة لـلـدمr خـصـوصـا
بـضـمـان الـنـشـاطـات اHــرتـبـطـة بـحـقن الـدم عـلى اHـسـتـوى
احملـلي وتـنـسـيق نـشـاطـات مـراكـز الـدم الـوالئـيـة اHـذكـورة

في اHادة 32 أدناه التابعة الختصاصها.

31 : :  يــديــر الــوكــاالت اجلــهــويــة لــلــدم مــديــرون اHـاداHـادّة ة 
يــعـيــنـون بــقـرار من الــوزيـر اHــكـلـف بـالــصـحــة بـنــاء عـلى

اقتراح من اHدير العام للوكالة.

اHاداHادّة ة 32 : : تتوفر لـدى الوكاالت اجلهويـة للدم مراكز
الدم الوالئية وبنوك الدم. 

حتـدد مهـام مـراكز الـدم الوالئـيـة وبنـوك الدم بـقرار
من الوزير اHكلف بالصحة. 

33 : : يـــــعــــــW رؤســـــاء مـــــراكــــــز الـــــدم لــــــلـــــواليـــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
ومسؤولي بنوك الدم بقرار من اHدير العام للوكالة. 

34 : :  تـــــزود الـــــوكـــــاالت اجلــــهـــــويـــــة لـــــلــــدم بـــــكل اHــــاداHــــادّة ة 
الــوســائل الــبـشــريــة واHـالــيــة واHـاديــة الــضـروريــة إلجنـاز

اHهام اHنوطة بها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـــــــــام ماليــــــــةأحكـــــــــام ماليــــــــة

اHاداHادّة ة 35 : :  تعـرض ميـزانية الـوكالـة التـي يحـضرها
اHـديـر العـام ويـصـادق علـيـهـا مجـلس اإلدارة عـلى اHـوافـقة

اHشتركة بW الوزير الوصي والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 36 : :  تتضمن ميزانية الوكالة :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rمنوحة من الدولةHاإلعانات ا -

 rمساهمات اجلماعات احمللية -

- مــســاهــمــات اHــؤســســات أو الــهــيــئــات الــعــمــومــيــة
rواخلاصة

 rرتبطة بنشاط الوكالةHاإليرادات اخملتلفة ا -

- الهبات والوصايا.

- تـرقـيـة وتـطـويــر الـتـكـنـولـوجــيـات احلـيـة وصـنـاعـة
rالكواشف

rالتكوين والبحث في ميدان الدم -
rشتقات الدمH التنمية الصناعية  -

- ترقية التبرع بالدم.
ويـــــــعـــــــد اجملـــــــلـس ويـــــــقـــــــتـــــــرح قـــــــائـــــــمـــــــة الـــــــكـــــــواشف

والتجهيزات.

اHاداHادّة ة 25 : :  يتشكل اجمللس العلمي من :
rدير العام للوكالةHا -

rفي حقن الدم Wثالثة (3) أخصائي -
- أخصائي واحد في كل من االختصاصات اآلتية :

rالهيموبيولوجيا *
rأمراض الدم *

 rيكروبيولوجياHا *
rعديةHاألمراض ا *

rاجلراحة *
rأمراض النساء والتوليد *

rطب األطفال *
rالتخدير - اإلنعاش *

rمبحث السرطان *
* الطب الشرعي.

- �ثل واحد عن كل من الهيئات اآلتية :
rعهد الوطني للصحة العموميةHا *

rمعهد باستور اجلزائر *
rواد الصيدالنيةHراقبة اH اخملبر الوطني *

* مركز حقن الدم للجيش.

اHــاداHــادّة ة 26 : : يـــرأس اجملــلـس الــعـــلــمـي عــضـــو يــنـــتـــخــبه
نــظـــراؤه بــاألغــلـــبــيـــة الــبـــســيـــطــة لألصـــوات Hــدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.

27 : : يــعــW أعــضــاء اجملـلـس الــعـلــمـي بـقــرار من اHـاداHـادّة ة 
الـوزيــر اHــكــلف بــالــصــحـةr بــنــاء عــلى اقــتــراح من اHــديـر

العام للوكالةH rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

28 : :  يــــجـــتــــمع اجملـــلـس الـــعــــلـــمي كـل ثالثـــة (3) اHــاداHــادّة ة 
أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
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وال ســيـمــا مــنــهــا أحــكـام األمــر رقم 66 - 156 اHـؤرخ في 8
يونـيو سنة 1966 واHـتضمن  قـانون العـقوبات والـقانون
رقم 85 - 05 اHـؤرخ في 16 فــبـرايــر ســنـة 1985 واHــتــعـلق

بحماية الصحة وترقيتها.

rـــرســـومH46 : : تـــلـــغى األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــهـــذا ا اHــاداHــادّة ة 
السـيــمـا أحـكــام اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 95 - 108 اHـؤرخ
في 9 ذي الـــــــقـــــــعـــــــدة عــــــام 1415 اHــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة
1995واHتـضـمن إنشـاء الـوكالـة الـوطـنيـة لـلدم وتـنـظيـمـها

وعملها.

اHاداHادّة ة 47 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 11
غشت سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية إلجناز مهامها.

اHــاداHــادّة ة 37 : : �ـــكن اHـــديـــر الــعـــام لـــلـــوكــالـــة مـــنح صـــفــة
اآلمــر بالصرف الثانوي Hديري الوكاالت اجلهوية للدم.

38 : : يـــــصـــــدر اآلمـــــــر بــــالـــــصـــــرف الـــــرئــــيـــــسي اHــــاداHــــادّة ة 
Wتـفويض االعـتمـادات لفـائدة اآلمـرين بالـصرف الـثانـوي

ويضع حتت تصرفهم أمواال لتغطية النفقات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 39 : :  �ــــــكن أن يــــــتــــــوفــــــــر لـــــــدى كـل وكــــــالـــــــة
جهـويـــة لـلـــدم مـحـاسب ثـانوي مـعـتـمـــد حـسب األشـكـــال

اHنصوص عليهــا في التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 40 : : تـمــسك مــحـاســبـة الــوكــالـة طــبـقــا لـقــواعـد
احملـاســبـة الــعـمـومــيـة ويـســنــد تــــداول األمـوال إلـــى عـون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 41 : : �ــارس اHـراقــبـة اHــالـيــة لـلــوكـالــة مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكـــام انتقاليــــة وختاميـةأحكـــام انتقاليــــة وختاميـة

42 : : حتـــول إلى الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدم كل اHــاداHــادّة ة 
rتـعلـقة بـحقن الـدم التي تـمارسـهاHهـــام والنـــشاطـات اHا
ال سـيــمــا اHـراكــز الــوالئـيــة حلــقن الــدم ومـراكــز حــقن الـدم

وبنوك الدم التابعة للمؤسسات العمومية للصحة.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 43 : :  حتـــــــــول جـــــــــمـــــــــيـع األمـالك والـــــــــوســــــــــائل
واHــســتــخــدمــW الــتـابــعــW لــهــيــاكل حــقن الــدم اHــنــصـوص
علـيها في اHادة 42 أعالهr إلى الوكالة الـوطنية لـلدم طبقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 
يـــتــرتـب عــلـى  حتــويل األمـالك والــوســـائل اHـــذكــورة
في الـــــــفـــــــقـــــــرة األولـى أعـالهr إعـــــــداد جـــــــرد كـــــــمـي ونـــــــوعي
rـعـمـول بـهاHواألنـظـمـة ا Wوتـقـديري حتـرره طـبـقـا لـلـقـوان
جلـنـة يـشـتـرك في تـعـيـW �ـثلـيـهـا كل مـن الـوزير اHـكـلف

بالصحة والوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 44 : : يـجب أن يــتم تـنـفــيـذ اخملـطـط الـتـنــظـيـمي
حلـقن الدمr السـيـما إقـامة الـوكاالت اجلـهـوية لـلدم في أجل
ثالث (3) سنوات ابـتداء من تاريخ نشر هذا اHرسوم في

اجلريدة الرسمية.

45 : : يــــــتــــــرتب عــــــلـى عــــــدم مــــــراعــــــاة األحــــــكـــــام اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــتـــشــريـــعــيـــة والـــتــنـــظــيـــمـــيــة فـي مــجـــال الــدمr تـــطـــبــيق
rـعـمـول بهHـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـتـشـريع اHالــعــقــوبــات ا

اHلحقاHلحق

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي اHقراHقر تسمية الوكالةتسمية الوكالة
اجلهوية للدماجلهوية للدم

اجلـــــزائر
البـــــــليدة
تيبـــــــازة
اHـــــــدية

عW الدفلــى

تيزي وزو
بجــــــاية
بومرداس
البويـــــرة

سطـــــيف
جيـجـــــل
اHسيلـــة

برج بوعريريج

قسنطينــــة
سكيكــــــدة
ميلـــــــــــة

أم البواقــــي

اجلزائر

تيزي وزو

سطيف

قسنطينة

الوكالة
اجلهوية
للجزائر

الوكالة
اجلهوية

لتيزي وزو

الوكالة
اجلهوية
لسطيف

الوكالة
اجلهوية

لقسنطينة
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االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي اHقراHقر تسمية الوكالةتسمية الوكالة
اجلهوية للدماجلهوية للدم

باتنــــــــــة
خنشلـــــــة
تبســـــــــة

عنابــــــــة
الطـــــارف
قاHــــــــة

سوق أهراس

وهــــــران
مستغانـــــم

سيدي بلعباس
معسكـــــــــر
سعيــــــــــدة

تلـــمسان
عW تيموشنت

النعامـــــة

تيــــــارت
غيلــــيزان
تـيسمسيلت
الشلـــــــف

بسكــــــرة
اجللفـــــــة
الــــــوادي

بشـــــــــار
تينـــــدوف

أدرار
الـــــبيض

ورقلــــــة
غردايــــة
األغـــواط
إيلــــــيزي
تـامنغست

باتنة

عنابة

وهران

تلمسان

تيارت

بسكرة

بشار

ورقلة

الوكالة
اجلهوية لباتنة

الوكالة
اجلهوية
لعنابة

الوكالة
اجلهوية
لوهران

الوكالة
اجلهوية
لتلمسان

الوكالة
اجلهوية
لتيارت

الوكالة
اجلهوية
لبسكرة

الوكالة
اجلهوية لبشار

الوكالة
اجلهوية
لورقلة

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 09 -  - 259 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شعـبـان عام شعـبـان عام
1430  اHـوافـق اHـوافـق 11 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة r2009 يـحــدد كــيـفــيـاتr يـحــدد كــيـفــيـات

الـتـعيـW في درجـة أسـتـاذ اسـتشـفـائي جـامـعي �ـيزالـتـعيـW في درجـة أسـتـاذ اسـتشـفـائي جـامـعي �ـيز
وأستاذ �يز ومدير بحث �يز.وأستاذ �يز ومدير بحث �يز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 180
اHـؤرخ في 5  جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23 يــونـيـو
سنة 2004 الذي يحـدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات

rهنة اجلامعية وتشكيلته وسيرهHا

- و~ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

rادة 62 منهHالسيما ا rالباحث االستشفائي اجلامعي

- و~ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

rادة 56 منهHالسيما ا rالباحث

- و~ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

rادة 70 منهHالسيما ا rالدائم

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـواد 62 و 56 و 70
مـن اHــراســيم الــتـــنــفــيــذيــةr عــلـى الــتــواليr رقـم 08 - 129
ورقــم 08 - 130 ورقم 08 - 131  اHـؤرخة في 3 مايـو سنة
2008 واHـــذكـــورة أعالهr يـــهـــدف هـــذا اHـــرســوم إلـى حتـــديــد

كــيـفــيـات الــتـعــيـW في درجــة أسـتــاذ اســتـشــفـائي جــامـعي
�يز وأستاذ �يز ومدير بحث �يز.

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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Wمن ب rكلف بالتعليم العالي والبحث العلميHالوزير ا
األســاتــذة االســـتــشــفــائـــيــW اجلــامــعــيـــW واألســاتــذة الــذين
يـستـوفون الـشروط اHـنصـوص علـيهـا علـى الـتوالــي فـي
اHــادتW 63 من اHـرسـوم التـنـفــيذي رقم 08 - 129 اHـؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
و 57 من اHرسـوم التنفيذي رقــم 08 - 130 اHؤرخ في 27
ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1429 اHـــــوافق 3 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2008
واHـذكورين أعالهr بـعد أخـذ رأي مجـلس آداب وأخالقيات
اHـهـنـة اجلـامـعـيـة اHـنـصـوص عـلـيه في اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـم 04 - 180 اHـــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1425

اHوافق 23 يونيو سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 6  :    :  يــــعـــW األســـتـــاذ االســـتـــشـــفــــائي اجلـــامـــعي
اHـمـيز واألسـتـاذ اHمـيـز ومديـر البـحث اHـميـز Hـدة خمس
(5) سـنوات قابـلة للـتجديـدr بعد تـقيـيم األنشطـة العلـمية

والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز.

اHـاداHـادّة ة 7  :   : يــحــدد مــبـلـغ تـعــويض الــتــمــيـز وكــيــفــيـات
دفعه طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 11
غشت سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHاداHادّة ة 2  :  : يعW األستـاذ االستشفائي اجلامعي اHميز
~ــوجـب مــرســومr بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــوزيــر اHــكــلف
بالـتـعلـيم الـعـالي والبـحث الـعـلميr بـعـد أخـذ رأي اللـجـنة
الـوطـنـيـة لـلـتـمـيـز فـي الـعـلـوم الـطـبـيـةr من بـW األسـاتـذة
االستشفائيـW اجلامعيW الذين يـثبتون الشروط احملددة
في اHادة 61 من اHرسـوم التنفيذي رقــم 08 - 129 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3  :  : يعW األستـاذ اHميز ~وجب مرسومr بناء
على اقتراح من الوزيـر اHكلف بالتعـليم العالي والبحث
Wمن ب rبعد أخـذ رأي اللـجـنة الوطنيـة للتميـز rالعلمي
األسـاتـــذة الـذين يــثـبـتـــون الـشــــروط احملـددة فــي اHـــادة
55 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 130 اHــؤرخ في 27

ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1429 اHـــــوافق 3 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2008
واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4  :    :  يــــعــــW مــــديــــر الــــبــــحث اHــــمــــيــــز ~ــــوجب
مـرسومr بـنـاء عـلى اقـتراح  من الـوزيـر اHـكـلف بالـتـعـليم
الـعـالي والبـحث الـعلـميr بعـد أخـذ رأي اللـجنـة الـوطنـيـة
لـــلـــتـــمـــيـــــزr من بـــW مـــديــــــري الـــبـــحث الـــذيـن يـــثـــبـــتــــون
الـشــــروط احملــددة في اHـــادة 69  مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقــم 08 - 131 اHــــــؤرخ في 27 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1429

اHوافق 3 مايو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 5  :    :  يعW في درجة أسـتاذ استشفائي جامعي
�ـيز وأستاذ �ـيز ~وجب مـرسومr بنـاء على اقتراح من

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2009 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــر دراسـات مـكـلفن إنـهــاء مـهـام مـديــر دراسـات مـكـلف

~تابعة البرامج وتنفيذها باHديرية العامة للجمارك.~تابعة البرامج وتنفيذها باHديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـام الـسّـيـد لـعالم نـابيHـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 ا~
بصفته مديرا للدراسات مكلّفا ~تابعة البرامج وتنفيذهـا باHديريــة العامـة للجماركr لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام اHـفـتش اجلـهـوي ألمالكن إنــهـاء مـهـام اHـفـتش اجلـهـوي ألمالك
الدولة واحلفظ العقاري ببشار.الدولة واحلفظ العقاري ببشار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يولـيو سنة 2009 تنـهىr ابتداء من 24 يونـيو سنة
r2007 مهام السّيد محمد حمداويr بصفته مفتشا جهويا ألمالك الدولة واحلفظ العقاري ببشار.
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- مـــــحـــــمــــد جـــــمـــــعـــــــةr نــــــــائـب مــــديــــــــر لـــــلــــتـــــوزيــع
rالعمـومي للغــاز

- عبد القادر لعالمr نائب مدير الستغالل احلقول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

فـتــيــحــة لــوكــيلr زوجــة رالـيــميr بــصــفــتــهـا نــائــبــة مــديـر
Hتابعة االستثمارات بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة اHوارد اHائية.بوزارة اHوارد اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يولـيو سنة 2009 تنهى مـهام السّيد علي

صدوقr بـصفـته نائـب مديـر للـوسائل الـعامـة واHمـتلـكات
بوزارة اHوارد اHائيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 22 رجب ع رجب عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 15
يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة r2009 يr يــــــتــــــضــــــمّن إنن إنــــــهــــــاء ماء مــــــهــــــام مام مــــــديديــــــر
دراسات بوزارة اHسدراسات بوزارة اHسـاهمات وترقية االستثماراتاهمات وترقية االستثمارات

- سـابقــا.- سـابقــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

جمال الدين العابدr بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس
قـسم اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة االقـتـصـاديـة الـكـبـرى بوزارة
اHـســاهــمـات وتــرقـيــة االســتـثــمــارات - سـابــقـاr لــتــكـلــيـفـه

بوظيفــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة r2009 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرةن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرة

التربية في والية عW تيموشنت.التربية في والية عW تيموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

مــلـيــكــــــة دردقr بــصـفــتـهـــا مـديــــرة لـلـتـــربـيـــة في واليـــة
عW تيموشنتr لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
15 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2009 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهاء مـهـام بوزارةن إنـهاء مـهـام بوزارة

الطاقة واHنـاجم.الطاقة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 تـنهـى مـهـام الـسّـيدات

rــــنـــاجمHوالــــسّـــادة اآلتــــيـــة أســــمــــاؤهم بـــوزارة الــــطــــاقـــة وا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عبـد الـسالم فنـورr بصـفـته نائب مـديـر للـمنـشآت
األسـاسية في مديريـة اHنتوجـات البترولـية في اHديرية

rنتوجات الطاقويةHالعامة لتوزيع ا

Wبـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـتـثـم rتـسـعـديت بـلـقـاسم -
rوارد البشـريــةHا

- كــمــال بــوكــاريr بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــتــقــيــيس
rراقبـة واجلــودةHوا

- جنــيـــــة كــحــلـــوشr بــصــفـتــهــا رئـيــســــة دراســــات
rنتوجات الطاقويةHديرية العامة لتوزيع اHفـي ا

- نـــــــورة زواويr بـــصــفــتـــهــــا رئــيـــســــة دراســــــات
فـي اHديرية العامة لتوزيع اHنتوجات الطاقوية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

rـــنــــاجمHوالــــسّــــيــــد اآلتي اســــمــــاهــــمـــا بــــوزارة الــــطــــاقــــة وا
: Wأخـري Wلتكليفهما بوظيفت

- بـــوعـالم خـــلـــيـفr بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر Hــــتـــابـــعـــة
rديرية العامة للمحروقاتHالبحث في ا

- جنــيــبــة بــــورنـانr بــصــفــتــهـا رئــيــســـــة دراســـــات
فـي اHديـريـة العامـة للمناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتـيـة أسـماؤهم بـصـفـتهم نـواب مـديـرين بوزارة الـطـاقة
واHناجمr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- محمـد أعرابr نـائب مديـر  للـبرمـجة في مـديرية
rنتوجات الطاقويةHديرية العامة لتوزيع اHالكهرباء با

- عـــيــــسى قـــورطعr نــــائب مـــديـــر لـــضــــبط الـــوتـــيـــرة
االقـــتـــصــاديـــة في مـــديــريـــة ضــبـط الــوتـــيــرة االقـــتــصـــاديــة

rوالقـانـونيــة
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

Wبـصفـته نائب مـديـر للـمسـتخـدم rنـــور الـدين لوالـيش
بـــــوزارة الـــتــــكــــوين والـــتـــعـــلــــــيم اHـــهـــنـــيـــrW لــــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة r2009 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

التكوين اHهني في والية ميلـة.التكوين اHهني في والية ميلـة.

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

رابـح حـســrW بــصــفـته مــديــرا لــلـتــكــوين اHــهـنـي في واليـة
ميلةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام اHـدير العامن إنـهاء مهام اHـدير العامّ
لـــديــوان الـــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيـــيـــر الــعـــقـــاري لـــواليــةلـــديــوان الـــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيـــيـــر الــعـــقـــاري لـــواليــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

فـــاضـل عــصــاديr بــصـفــته مــديــرا عــامــا لـديــوان الــتــرقــيـة
والــتــســيــيــر الـــعــقــاري لــواليــة تــيـــســمــســيــلتr لـــتــكــلــيــفــه

بوظيفـــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مـسـتـشـارن إنــهـاء مـهـام مـسـتـشـار

~جلس احملاسبة.~جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 تـنــهىr ابــتـداء من 21

ديسـمبر سنة r2008 مهام السّـيد حسان بوفنارةr بصفته
مستشارا ~جلس احملاسبةr بسبب الوفـاة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـــــحــــمـــــد بــــوصـــــبعr بـــــصـــــفــــتـه نــــائـب مــــديـــــر لــــلـــــدراســــات
االســـشــتــرافــيـــة والــتــطــويـــر بــوزارة الــثــقـــافــةr لــتــكـــلــيــفه

بوظيفـة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام اHـدير العامن إنـهاء مهام اHـدير العامّ
لــلـديـوان الـوطــني لـتـســيـيـر اHـمــتـلـكــات الــثـقـافـيـةلــلـديـوان الـوطــني لـتـســيـيـر اHـمــتـلـكــات الــثـقـافـيـة

احملميـة واستغاللها.احملميـة واستغاللها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــحـمــد دحـمــانيr بـصــفـتـه مـديــرا عـامــا لـلــديـوان الــوطـني
rــمــتــلـــكــات الــثــقــافـــيــة احملــمــيـــة واســـتــغاللــهــاHلــتــســيـــيــر ا

لتكليفــه بوظيفـة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سنة يولـيو سنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

جميل حموليr بـصفته نائب مدير لالعـتمادات واHراقبة
rــعــادالت بــوزارة الـتــعــلـــيم الــعـــالي والــبــحث الــعـلــميHوا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة r2009 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر
الــــبــــــريــــد وتــــكــــنـــــولــــوجـــيــــات اإلعــالم واالتــــصـــــالالــــبــــــريــــد وتــــكــــنـــــولــــوجـــيــــات اإلعــالم واالتــــصـــــال

بواليـــة بـاتنــة.بواليـــة بـاتنــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

اخليــر شrW بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال بوالية باتنةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 25 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـ
16 غشت  سنة  غشت  سنة 2009 م م

- عيسى قـورطعr رئيس دراسات باHكتب الوزاري
rؤسسةHلألمن الداخلي في ا

rمفتشا rعبد القادر لعالم -
- مــــــحــــــمــــــد جـــــمــــــعـــــــــةr نـــــــائـب مــــــديــــــــر لــــــتــــــوزيــع

rنتجـــات البتـروليـةHا
- محمد أعرابr نائب مدير  للكهرباء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يولـيو سنة 2009 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة واHناجم :
- تــــــــوفـــــــــيـق عــــــــلـي أوصــــــــــالـحr نــــــــــائـب مـــــــديــــــــــر

rللتعـــاون النــووي
- إســمــاعــيل مــصــطــفىr نــائب مــديــر لـإلحــصــائــيـات

rواحلصائل والتلخيصات
- جنــــيــــبــــة بــــورنـــانr زوجـــــة فــــدالr نـــائــــبـــة مــــديـــــر

rعدنيةHوارد اHلتطويـر ا
- بوعالم خليفr نائب مدير لتطوير اHوارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــــوافق 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2009 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدات

والــــسّــــيــــدان اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم نــــواب مــــديــــريـن بـــوزارة
الطـاقــة واHنـاجم :

- عـــــبــــد الـــــسالم فـــــنــــورr نـــــائب مـــــديــــــر لـــــلــــتـــــوزيـع
rالعمــومي للغـــاز

rنائبة مدير للتحكم في الطاقة rنورة زواوي -
rنائبة مدير للضبط االقتصادي rجنية كحلوش -

rنائبة مدير للتكوين rتسعديت بلقاسم -
- كــــمــــال بــــوكـــاريr نــــائـب مـــديــــر لألمـن الــــصـــنــــاعي

واHراقبـة التنظيمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سـنة يولـيو سـنة r2009 يتـضمr يتـضمّن تـعيـW مديـر اHيـزانيةن تـعيـW مديـر اHيـزانية

والوسائل بوزارة اHوارد اHائية.والوسائل بوزارة اHوارد اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّـــيـــد عــلي

صـــــدوقr مــــديــــــرا لــــلـــمـــيــــزانـــيــــــة والــــــوســــائل بـــــوزارة
اHـوارد اHائيــة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة r2009 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــW نــائـب مــديـرن تــعــيــW نــائـب مــديـر

برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2009 يـــعــيّن الـــسّــيـــد مــراد

بـــســـكــــريr نـــائب مـــديــــر بـــرئــاســـة اجلـــمــهـــوريــة (األمـــانــة
العامـة للحكومـة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 22 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
Wـنــان تـعــيـWيــتـضــمّـنــان تـعــيـ rيــتـضــم r2009 15 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة اHـوافق اHـوافق 

مفتشW في الواليـات.مفتشW في الواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما مفتش
rبسطيف rسليم عايش -

- سمير إمجدوبانr بتيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــــولـــيـــــو ســـنــــة 2009 يـــعـــيّـــن الـــسّـــــيـــد

عبــــد الوهاب بركانr مفتشا في والية البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـــــولــــيـــــو ســــنــــة يـــــولــــيـــــو ســــنــــة r2009 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW مــــديــــــرـن تــــعــــيــــW مــــديــــــر
دراســــات مـــكــــلدراســــات مـــكــــلّف بـــاHــلـــفــــات اخلــاصــــة بـــاHــديـــريــةف بـــاHــلـــفــــات اخلــاصــــة بـــاHــديـــريــة

العـامـة للجـمارك.العـامـة للجـمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2009 يــعــيّن الـــسّــيــد لــعالم

نــــابيr مــــديـــرا لــــلــــدراســـات مــــكـــلّــــفــــا بـــاHــــلــــفــــات اخلــــاصــــة
باHديريـة العامـة للجمارك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
15 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2009 تـتــضــمr تـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــW بـوزارةـعــيــW بـوزارة

الطاقة واHنـاجم.الطاقة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم بوزارة الطاقة واHناجم :
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سـنة يولـيو سـنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن تعيـW مديـر اجملاهدينن تعيـW مديـر اجملاهدين

في واليـة معسكـر.في واليـة معسكـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 يــعـيّـن الــسّــيــد لــزهـر

مذكورr مديرا للمجاهدين في والية معسكـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة r2009 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــفـــتش فين تـــعــيـــW مــفـــتش في
اHـــفـــتـــشـــيـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــيـــئــــة بـــوزارة الـــتـــهـــيـــئـــةاHـــفـــتـــشـــيـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــيـــئــــة بـــوزارة الـــتـــهـــيـــئـــة

العمرانية والبيئة والسياحة.العمرانية والبيئة والسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2009 يــعـيّن الــسّـيــد حـمــانـة

بـوشــرمـةr مـفـتــشـا في اHـفـتــشـيـة الـعــامـة لـلـبــيـئـة بـوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سـنة يولـيو سـنة r2009 يتـضمr يتـضمّن تـعيـW مديـرة التـربيةن تـعيـW مديـرة التـربية

في والية الشلف.في والية الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2009 تـعـيّن الـسّـيـدة مـلـيـكـة

دردقr مديرة للتربية في والية الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة r2009 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن الـــتن الـــتّـــعـــيـــW بــوزارةـــعـــيـــW بــوزارة

الثقـافــة.الثقـافــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما بوزارة الثقـافــة :

rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص rمحمد بوصبع -

- مــــــحــــــمــــــد دحـــــمــــــانـيr نـــــائـب مــــــديـــــر لــــــلــــــدّراســـــات
االستشرافيـة والتطويـر.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيـو سـنة يـولـيـو سـنة r2009 يتـضـمr يتـضـمّن تـعيـW مـديـر دراساتن تـعيـW مـديـر دراسات

بوزارة الصبوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات.ناعة وترقية االستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2009 يـــــعــــــيّن الــــــسّـــــيـــــد

جـمـــــــــــال الــدين الـعـابــدr مـديـرا لـلــدّراسـات لـدى رئـيس
قسم اHـواكبة التـكنولوجـية واليـقظة االقتـصادية بوزارة

الصّناعة وترقية االستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 22 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
Wـنــان تـعــيـWيــتـضــمّـنــان تـعــيـ rيــتـضــم r2009 15 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة اHـوافق اHـوافق 
رؤســـاء دراســـات بـــالـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويــررؤســـاء دراســـات بـــالـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويــر

االستثمــار.االستثمــار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــــوافق 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2009 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدات

واآلنـــســـة اآلتــيـــة أســمـــاؤهن رؤســـاء دراســـات لــدى مـــديــر
الــدّراســـات اHـــكـــلّف بـــتـــرقـــيـــة االســـتــثـــمـــارات بـــالـــوكـــالــة

الوطنية لتطوير االستثمار :

rسهـام نـوار -

rليندة بقـالم -

- حفيظـة خرابي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يولـيو سـنة 2009 تـعيّن الـسّيـدة حـسيـبة

غـربـيr رئيســـة دراســات لدى مـديــر الدّراسـات اHكـلّف
بـــاألنـــظــمـــة اإلعالمـــيـــة واالتــصــــال بـــالــوكـــالـــــة الــوطـــنـــيـــة

لتطـويـر االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يولـيو سـنة يولـيو سـنة r2009 يتـضمr يتـضمّن تـعيـW مديـرة الشـباكن تـعيـW مديـرة الشـباك
الـوحـيـد غـيـر اHـركـزي لـلــوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـرالـوحـيـد غـيـر اHـركـزي لـلــوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر

االستثمار في والية البليدة.االستثمار في والية البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يولـيو سنة 2009 تعيّن الـسّيدة صبرينة

بـوطـرفـةr مـديـرة لـلـشـبـاك الـوحـيـد غـيـر اHـركـزي لـلـوكـالة
الوطنية لتطوير االستثمار في والية البليدة.
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16 غشت  سنة  غشت  سنة 2009 م م

بـن حــراثr نـــائـــبــة مـــديـــر مــكـــلّـــفــة بـــالـــعالقـــات اخلــارجـــيــة
والـتــعـاون والـتـنــشـيط واالتـصـال والــتـظـاهـرات الــعـلـمـيـة

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة r2009 يــتــضـمr يــتــضـمّن تــعــيـW مــديــر اHـعــهـدن تــعــيـW مــديــر اHـعــهـد
الـــــوطــــنـي لالتـــــصــــاالت وتـــــكـــــنــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالمالـــــوطــــنـي لالتـــــصــــاالت وتـــــكـــــنــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم

واالتصـال بوهـران.واالتصـال بوهـران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد اجمليد

بــــــوطــــــالـبr مــــــديــــــرا لـــــلــــــمــــــعــــــهــــــد الــــــوطــــــني لـالتــــــصـــــاالت
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوهران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــــولــــيــــو ســــنـــة يــــولــــيــــو ســــنـــة r2009 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــديـــرينن تــــعـــيـــW مــــديـــرين
لــلـبـــــريـد وتــكــنـــولــــوجــيــــات اإلعالم واالتــصـــــاللــلـبـــــريـد وتــكــنـــولــــوجــيــــات اإلعالم واالتــصـــــال

.Wفـي واليتــ.Wفـي واليتــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اســــمـــاهـــمــــا مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم
: Wاآلتيت Wواالتصال في الواليت

rفي والية البليدة rWاخلير ش -

- عبد القادر فصيحr في والية تبسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة r2009 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــW نــائـب مــديـرن تــعــيــW نــائـب مــديـر

.WهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.WهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2009 يـــعــيّن الـــسّــيـــد كــر§

طاهـر بالرr نـائب مـديـر لـلـمـستـخـدمـW بـوزارة الـتـكوين
.WهنيHوالتعلــيم ا

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـثـقـافـةن تـعـيـW مـديـر الـثـقـافـة

في واليـة باتنـة.في واليـة باتنـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـــد

بـن بوزيدr مديرا للثقافة في والية باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيـو سـنة يـولـيـو سـنة r2009 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـتنـمـيةن تـعـيW مـديـر الـتنـمـية
واHـصـالح الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة فـي اHـديـريـة الـعـامةواHـصـالح الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة فـي اHـديـريـة الـعـامة
لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي بـوزارةلـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي بـوزارة

التعلـيم العـالي والبحث العلمي.التعلـيم العـالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 يــعـيّـن الـسّــيــد يــحـيى

راشـديr مديــرا لـلـتـنمـيـة واHـصــالـح العـلـمـيــة والتـقـنـيـة
في اHــــديــــريــــة الــــعـــامــــة لــــلــــبــــحث الــــعــــلــــمي  والــــتــــطــــويـــر

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة r2009 يـتــضـمr يـتــضـمّن تــعـيـW نـــائب مـديـــرن تــعـيـW نـــائب مـديـــر
فـي اHـــــديــــــريــــــــة الـــــعــــــامـــــــة لــــــلـــــبـــــحـث الـــــعــــــــلـــــميفـي اHـــــديــــــريــــــــة الـــــعــــــامـــــــة لــــــلـــــبـــــحـث الـــــعــــــــلـــــمي
والـــتـــطـــــويـــــر الــــتـــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعــــلــــيموالـــتـــطـــــويـــــر الــــتـــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعــــلــــيم

العــالي والبحث العلمي.العــالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 يــعـيّـن الـسّــيــد جــمـيل

حــــمـــــوليr نــــــائـب مــــديــــــر لـــــلــــتـــــحـــــويـل الـــــتــــكــــنـــــولــــوجي
والــــشـــراكــــــة فـي اHــــديـــــريـــة الــــعــــامــــة لــــلــــبــــحث الــــعــــلــــمي
والــتـــطـــويـــر الـــتــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعــلـــــيـم الــعـــــالي

والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن تــعـيـW نــائــبـة مـديـــرن تــعـيـW نــائــبـة مـديـــر
مـكلـفـة بـالعالقـات اخلـارجـية والـتـعـاون والتـنـشيطمـكلـفـة بـالعالقـات اخلـارجـية والـتـعـاون والتـنـشيط
واالتـصـال والـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة بـجـامـعـة وهرانواالتـصـال والـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة بـجـامـعـة وهران

للعلوم والتكنولوجيا.للعلوم والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2009 تـعيّـن الـسّـيـدة نـاصرة
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مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 22 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
Wـنــان تـعــيـWيــتـضــمّـنــان تـعــيـ rيــتـضــم r2009 15 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة اHـوافق اHـوافق 

رؤساء فروع ~جلس احملـاسبـة.رؤساء فروع ~جلس احملـاسبـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء فروع ~جلس احملـاسبـة :

rخالد ناجي -

rأحمد حاج ربيع -

- عبد الغفار حمودة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHوافق 15 يولـيو سنة 2009 يعيّـن السّيـد عبد احلق

رزقيr رئيس فرع ~جلس احملاسبـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــــولــــيــــو ســــنـــة يــــولــــيــــو ســــنـــة r2009 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــديـــرينن تــــعـــيـــW مــــديـــرين

.Wهني في واليتHللتكوين ا.Wهني في واليتHللتكوين ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــــوافق 15 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2009 يــــعـــيّـن الـــسّـــــــيـــدان

اآلتـــي اســمــاهــمــــــا مـــديـــــريـــن لــلـتــكـــــــــوين اHــهـــــــني
: Wاآلتيتــ Wفـي الـواليت

rفي والية بجاية rWرابح حس -
- نور الدين لواليشr في والية ميلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 15
يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة r2009 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيـW اHــديــر الــعـامن تــعــيـW اHــديــر الــعـامّ
لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية باتنة.لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية باتنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 22 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 يــعــيّن الــسّــيــد فــاضل

عـــصــــاديr مـــديـــرا عـــامـــا لـــديـــوان الـــتــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــر
العقـاري لواليـة بـاتنــة.

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : يـحـدّد هـذا الـقـرار اHـمـيّـزات الـتـقـنـية
لــدفـتــر احلــاج Hــوسم احلج لــعـام 1430 اHـوافق لــســنـة 2009

وشروط إعداده وتسليمه.

2 : يـــأخــــذ دفـــتـــر احلـــاج شــــكـل كـــتــــيب ~ـــقـــاس اHــاداHــادّة ة 
طــولـه 12,5 سـنتـيـمـتـر وعرضه 9 سنـتـيـمتـرr ويــتـضـمّن
ثماني (8 ) وُريقات مــرقمـة من الـصفحة 1 إلى الصـفحة

16 تطبع باللغـة العربية.

3 : يـــصـــنـع الـــغالف مـن الـــورق اHـــقـــوّى بـــلـــون اHــاداHــادّة ة 
أسمر فاحت من اخلارج وباللون األبيض من الداخل.

: Wويتضمّن جهت
تتضمّن اجلهة األولى البيـانـات اآلتية :

- في األعـلى : " اجلـمـهوري" اجلـمـهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة الـدـة الـدّ�قـراطـي�قـراطـيّة
الشالشّعبيعبيّة "ة ".

- يـــــدون حتت هـــــذه الـــــعــــبـــــارة وفي الـــــوسط "وزارة"وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية"الداخلية واجلماعات احمللية".

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيةية

يــولــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 26 يــولــيــو 
سـنـة سـنـة r2009 يـحــدr يـحــدّد اHـمــيد اHـمــيّـزات الـتــقـنــيـة لـدفــتـر احلـاجـزات الـتــقـنــيـة لـدفــتـر احلـاج

Hوسم احلجHوسم احلجّ لعام  لعام 1430 اHوافق لسنة  اHوافق لسنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــدّولــــةr وزيــــر الـــدّاخــــلــــيّـــة واجلـــــمـــــاعـــات
rـحليّـةHا

- بــمقـتضى اHـرسوم الـرّئاسي 09 - 129 اHؤرخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل  ســنـة 2009

rوالـمـتـضـمّـن جتديد مهام أعضاء احلكومة

- و~ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذي رقـم 94 - 247
اHــــؤرخ في 2 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافـق 10 غــــشت
ســـنـــــة 1994 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيّــــات وزيــــــر الـــداخــــلــــيـــة

rعدلHا rوالـجماعات احمللية
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rتاريخ إصدار اجلواز -
- تاريخ االنتهاء.

يحدد أسفل هذه البيانات أوصاف حامل الدفتر :
rالقامة -

rWلون العين -
rلون الشعر -

- عالمات خصوصية.

rــــادّة ة 7 : تــــخـــصـص الــــصـــفــــحــــتـــان 3 و4 لــــلــــمـــرافقHــــاداHا
وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات اآلتية :

r(احملرم للمرأة ) ـرافقHا -
rاالسم -
rاللقب -

rنوع القرابة -
- رقم جواز السفر الدولي.

يخصّص حيّز للنساء اHرافقات يحدد كما يأتي :

النســاء اHرافقـات  :النســاء اHرافقـات  :
........................................................ - 1
........................................................ - 2
........................................................ - 3

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : تـــــخــــصـص الـــــصـــــفـــــحـــــتــــان 5 و 6 " لــــبـــــنك
اجلزائـر"  و "وكاالت بـريد اجلزائـر"r وتـــتضـمّن الصـفحة

5 البيانات اآلتية :

- في األعــــلـى : عــــبــــارة " اجلــــمـــــهــــوري" اجلــــمـــــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريــــة اجلـــــزائــــريّــــةــــة
الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة "ة ".

- في الـــوسط : عـــبــارة " تـــأشـــيــرة وصل دفـع الــصك
(بنك اجلزائر/ البريد) ".

يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي : 
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rالعنوان -
rرقم الصك -

- تاريخ ومكان الدفع.

الــدّولـةولـة - في الـــوسط وعــلى كـل الــصــفــحـات : "خــتم الــدخــتم 
اجلزائرياجلزائريّـةـة".

- في األســــــفـل : "مــــــوسـم احلجمــــــوسـم احلجّ لــــــعــــــام  لــــــعــــــام 1430 اHــــــوافق اHــــــوافق
لسنة لسنة 2009".

- في أسفل هذه العبارة " دفتر احلاجدفتر احلاج".
حتت هـذه الـعـبـارة وفي الـوسط : الـرقـم الـتسـلـسـلي

للدفتر بثقوب.
ال تـــــتـــــضــــــمّـن الـــــجــــهــــة الــــثّــــانــــيــــة من الــــغـالف أيّـــة

بيانات.

4 :  : تـــطــــبع األوراق الـــداخــــلـــيــــة لـــدفــــتـــر احلـــاج اHــاداHــادّة ة 
بـالـلــون األبـيضr تـوضع فـي اجتـاه عـمـــــودي وتـفـتــح مــن
الـــيــســـار إلى الـــيـــمــW وحتـــمل رقـــمـــهــا فـي األســفـل وعــلى

اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.

5 : تــتــضـمـن الــصّــفــحـة األولـى اHــغــلّــفـة بــفــيــلم اHـاداHـادّة ة 
شفاف الصقr البيانات اآلتية :

rالـوالية -
rالـدائرة -
rالبلـديّـة -

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rاسم األب -
rاسم ولقب األم -

rالعنوان -
- اHهنة.

* تطـبع أسـفــل هذه الـبـيـانــات عـبــارة  " اجلنـسـي" اجلنـسـيّـةـة
جزائريجزائريّـة "ـة ".

* يـخصص في أسفل الـصفحـة وعلى اليـسار موضع
لتثبيت صورة صاحب الدفتر.

* يــــخــــصص عــــلـى �ـــW الــــصــــورة مــــوضع لــــتــــوقــــيع
صاحب الدفتر حتت عبارة " توقـيع صـاحبه ".

* يـخــصص عــلى �ـW الــصـورة وفي الــوسط مـوضع
لتوقيع ختم السلطة التي أصدرت الدفتر.

اHاداHادّة ة 6 : تتضمن الصفحة 2 البيانات اآلتية :
rرقم جواز السفر الدولي -

rالسلطة التي أصدرت اجلواز -



25 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2647
16 غشت  سنة  غشت  سنة 2009 م م

rيالدHمكان ا -
rرقم جواز السفر الدولي -

- اجلهة اHنظمة.
يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع

خلتم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.

اHـاداHـادّة ة 11 : تــكــون الـصــفــحــتـان 13 و14 قـابــلــة لـلــنـزع
وتخـصص لـلقـسيـمـة اخلاصـة بـالبـعثـة اجلـزائريـة بـاHديـنة

اHنورة.
وتتضمن الصفحة 13 البيانات اآلتية :

في األعــلـى : " قـســيــمــة خــاصــة بــالــبــعــثــة اجلــزائــريـة
بــاHــديــنــة اHــنـــورة تــنــزع عــنــد وصــول احلــاج إلى اHــمــلــكــة

العربية السعودية ".
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rاسم األب -

rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اجلهة اHنظمة.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
خلتم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.

اHـاداHـادّة ة 12 : تـكـون الـصّـفـحـة 15 لـلـمـعــلـومـات اHـتـعـلـقـة
بالتأشيرة وتتضمّن البيانات اآلتية :

rتاريخ الطلب -
- رقم طلب التأشيرة.

اHــاداHــادّة ة 13 : يـــعــدّ  دفـــتـــر احلــاج اHـــرفق جلـــواز الــســـفــر
الــــــدولـي Hــــــوسم احلـج لــــــعـــــام 1430 اHــــــوافق لــــــســــــنـــــة 2009
ويـــســلـــمه الـــوالي أوالـــوالي اHــنـــتـــدب أو رئــيس الـــدائــرة
اخملتص إقليمياr وعند االقتضاءr اHسؤول اHؤهل بوزارة

الداخلية واجلـمـاعات اHـحليّـة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 14 : يـــــنــــــــشـــــر هــــــــذا الـــــقــــــرار في اجلــــــــريـــــدة
الــــرّســـمـــيّــــــة لـــلــــجـــمـــهـــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الــــدّ�ـــقــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 26

يوليو سنة 2009.
نور الدنور الدّين زرهوني اHدعو يزيدين زرهوني اHدعو يزيد

rوعــــلى الـــيـــســـار rيــــخـــصص أســـفـل هـــذه الـــبـــيـــانـــات
مــــوضـع خلــــتـم وتـــوقــــيـع بــــنـك اجلـــــزائــــر أو وكــــالــــة بــــريـــد
اجلزائر  يثبت أن احلـاج دفع فعال اHبلغ اHوافق للرصيد.
9 : تـــخـــصّـص الـــصّـــفــــحـــتـــان 7 و 8 لـــتــــأشـــيـــرة اHــاداHــادّة ة 

الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات اآلتية :
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rالعنوان -
rتأشيرة الطبيب -

- يــــــرخــــص لـه (لـــــــهــــــا) / قــــــــادر ألداء مـــــــنــــــاســـك
r         احلــج : نعم         ال

- تاريخ ومكان الفحص.
يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع

خلتم وتوقيع الطبيب.

10 : تـــكـــون الــــصـــفــــحـــات من 9 إلى 12 قـــابـــلـــة اHــاداHــادّة ة 
للنزع وتخصص إلسكان احلجاج بالبقاع اHقدسة.

rنوّرةHدينة اHالصفحتان 9 و 10 ا -
- الصفحتان 11 و 12 مكة اHكرمة.

تتضمن الصفحة 9 البيانات اآلتية :
في األعلى : " بطاقة اإلسكان باHدينة اHنورة"

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اجلهة اHنظمة.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
خلتم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.

وتتضمن الصفحة 11 البيانات اآلتية :
في األعلى : " بطاقة اإلسكان ~كة اHكرمة"

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
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- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rتمّمHعدّل واHا rوكيفياته
- و~ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهr اHعـدّل واHـتـمّمr يؤسس
مهـرجان ثقـافي وطني سنـوي للمـسرح األمازيـغي بوالية

باتنة.

اHاداHادّة ة 2 :  : يـنشر هـــذا القــرار في اجلــريدة الرسـمية
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1430
اHوافق 6 يونيو سنة 2009.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــتــــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 8  رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــامام
1430 اH اHــــوافق وافق 4  أب  أبــــــريل سريل ســــــنــــــة ة r2009  يr  يــــــحــــــدد تدد تــــــعــــــدادداد

مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلW في نشلW في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــدمدمــــــات بات بــــعــــــنــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــركركــــزيزيــــــة في وزارةة في وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
 rاليةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- ~قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8  منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و~ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم  08 - 366
اHــؤرخ في17 ذي الــقـــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفـــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 12 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 6
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة r2009 يـــتــــضـــمن تـــأســـيس اHـــهـــرجـــانr يـــتــــضـــمن تـــأســـيس اHـــهـــرجـــان
الـثـقـافي الـدولي لـلـكتـاب اHـسـمى " اHـعـرض الدوليالـثـقـافي الـدولي لـلـكتـاب اHـسـمى " اHـعـرض الدولي

للكتاب ".للكتاب ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- ~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rتمّمHعدّل واHا rوكيفياته
- و~ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهr اHعـدّل واHـتـمّمr يؤسس
مــهـرجـان ثـقـافي دولـي سـنـوي لـلـكـتــاب اHـسـمى " اHـعـرض

الدولي للكتاب ".

اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1430
اHوافق 6 يونيو سنة 2009.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 12 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 6
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة r2009 يـــتــــضـــمن تـــأســـيس اHـــهـــرجـــانr يـــتــــضـــمن تـــأســـيس اHـــهـــرجـــان

الثقافي الوطني للمسرح األمازيغي.الثقافي الوطني للمسرح األمازيغي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- ~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا
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- و~قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية
- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدّد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان الـعاملW لدى اإلدارة اHركزية في وزارة
الـــتــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحث الـــعــلـــميr كــمـــا هــو مـــبــW في

اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

6

24

1

1

7

30

69

348

288

288

219

200

200

-

7

5

5

2

1

1

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
1

-
-

1

-
-
-
-
6

-

6

6

24

1

-
1

30

62

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 8 ربيع الثاني عام 1430 اHوافق 4  أبريل سنة 2009.

عون الوقاية من اHستوى الثاني
عون الوقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثالث

سائق السيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموعاجملموع

وزير التعليم العالي والبحثوزير التعليم العالي والبحث
العلميالعلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

 وزير اHالية وزير اHالية
كر§ جوديكر§ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

25 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2847
16 غشت  سنة  غشت  سنة 2009 م م


