
العدد العدد 24
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتnX بئر مراد رايسn ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

األربعاء األربعاء 16  جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م



16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 224
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 160  مؤرخ في 13 جمـادى األولى عام 1432 اJوافق 17 أبريـل سنة n2011  يـعـــدل تـوزيـــع نفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة n2011 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 161  مؤرخ في 13 جمـادى األولى عام 1432 اJوافق 17 أبريـل سنة n2011  يـعـــدل تـوزيـــع نفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة n2011 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مــــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 162  مـــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولـى عــام 1432 اJـــوافق 17 أبـــريـل ســـنــة n2011  يـــؤسس الـــنـــظـــام
التعويضي للموظفX اJنتمX لألســالك اخلاصـة باإلدارة اJـكـلفة بالشـؤون الدينية واألوقاف................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11 - 163  مـؤرخ في 13 جـمـادى األولـى عام 1432 اJـوافق 17 أبـريـل سـنة n2011  يـعـدل ويــتـمم اJـرسـوم
رقم 80-59 اJــــؤرخ فـي 21 ربــيـــع الــثـــاني عــــام 1400 اJــــوافــق 8 مـــارس ســـنـــة 1980 واJــتــضــمــــن إحـــــداث اJــراكــــز
الطبيـة التربويــة واJراكــز اJتخصصـة في تعليم األطفال اJعوقX وتنظيمها وسيرها........................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 164  مؤرخ في 13 جمادى األولى عام 1432 اJوافق 17 أبريل سنة n2011  يعدل اJرسـوم التنفيـذي
رقم 98-254 اJـؤرخ في 24 ربـيع الـثـاني عـام 1419 اJـوافق 17 غـشـت ســنة 1998 واJـتــعـلـق بـالـتـكــويـن في الـدكــتــوراه
وما بعـد التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي..............................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس ســنـة n2011 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اJــفـتش اجلــهـوي
للبيئة ببشار.............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 17  ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس ســنـة n2011 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــديــر دراسـات
بوزارة العالقات مع البرJان........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس ســنـة n2011 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام بـوزارة الــصّـحـة
والسّكان وإصالح اJستشفيات.......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 22 مارس سـنة n2011 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـكـلّفـة بـالـدّراسات
والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّـكان - سابقا..................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17  ربيع الثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سنة n2011 يتضمّن إنهاء مـهام اJدير العامّ للصّناعة
التقليدية واحلرف بوزارة اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا.......................................
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 17  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة n2011 يـتضـمّن إنهاء مـهام اJـدير العـامّ للـوكالة
الوطنية للصّناعة التقليدية.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة n2011 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر السـيـاحة في
والية األغواط..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس ســنـة n2011 يــتـضـمّـن تـعـيــX اJـديـر الــعـامّ لـلــمـعـهـد
التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية...................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 17  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة n2011 يـتضمّن تعـيX احملافظ السـامي لتطوير
السهوب....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة n2011 يتـضـمّن تعـيX مـدير اJـصـالح الفالحـية
في والية تامنغست......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس ســنـة n2011 يـتــضـمّن الــتّـعـيــX بـوزارة الــتـضـامن
الوطني واألسـرة.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 17  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة n2011 يتـضمّن تعـيX مـديرة الديـوان الوطني

للحظيرة الثقافية لتندوف.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس سـنـة n2011 يتـضـمّن تـعـيـX اJـديـر الـعـامّ لـلـصّـنـاعة
التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية...............................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

اجملمع اجلزائري للغة العربيةاجملمع اجلزائري للغة العربية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 27 صـفـر عـام 1432 اJـوافق أول فبـرايـر سـنة n2011 يـعدّل الـقـرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ
في 12 صـفـر عـام 1430 اJـوافق 8 فـبـرايـر سـنة 2009 الـذي يـحـدد تـعـداد منـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اجملمع اجلزائري للغة العربية........................

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

Xيــتـضــمّن جتـديــد انـتـداب أســاتـذة تــابـعـ n2011 ـوافق 19 يـنــايـر ســنـةJقـرار وزاريّ مــشـتــرك مـؤرّخ في 14 صـفــر عـام 1432 ا
لــوزارة الـتّــعـلــيم الـعــالي والــبـحث الــعـلــمي لـدى اJــدرسـة الــوطـنــيّـة الــتّـحــضـيــريّـة لــدراسـات مــهـنــدس بـعــنـوان الــسـنـة
اجلامعية 2010 - 2011...................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قــــــرار  مـــــؤرّخ  فـــي 13  جـــمـــادى األولـى عــــــام 1432 اJـــوافـــق 17  أبـــريـل ســـنــــة n2011 يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX رئـــيس الـــلـــجـــنــة
االنتخابية الوالئية لوالية اJسيلة لالنتخاب اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة...................

قـــرار  مــؤرّخ  فـــي 13  جمادى األولى عــــام 1432 اJوافـــق 17  أبريل سنــة n2011 يتضمّن تعـيX أعضاء مكتب التصويت
وكاتبه لوالية اJسيلة لالنتخات اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة.................................

وزارة اOاليوزارة اOاليّـةـة

قـرار مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 23 مـارس سـنـة n2011 يـتـضمّن تـعـيـX أعضـاء الـلـجـنة الـوطـنـية لـصـفـقات
الدّراسات واخلدمات....................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 23 مـارس سـنـة n2011 يـتـضمّن تـعـيـX أعضـاء الـلـجـنة الـوطـنـية لـصـفـقات
اللوازم......................................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 23 مـارس سـنـة n2011 يـتـضمّن تـعـيـX أعضـاء الـلـجـنة الـوطـنـية لـصـفـقات
األشغـال.....................................................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 23 ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 28 مـارس ســنـة n2011 يــحـدد الــبـيــانــات الـتي يــتــضــمـنــهـا اإلعــذاروآجـال
نشره.........................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 اJوافق 28 مارس سنة n2011 يحدد �وذج االلتزام باالستثمار..........................
قــرار مــؤرخ في 23 ربــيـع الــثـــاني عــام 1432 اJـــوافق 28 مــارس ســـنــة n2011 يــتـــعــلق بـــكــيــفـــيــات الـــدفع اJــبـــاشــر لـــلــمــتـــعــامل
الثانوي.....................................................................................................................................................
Xاالقـتـصـادي XـتعـامـلـJيـحـدد مـحتـوى بـطـاقـيـات ا n2011 ـوافق 28 مـارس سـنـةJقـرار مؤرخ في 23 ربـيع الـثـاني عـام 1432 ا
وشروط حتيينها.........................................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 28 مارس سـنة n2011 يـتعـلق بكيـفيـات تطـبيق هـامش األفضلـية بـالنـسبة
للمنتجات ذات اJنشأ اجلزائري و/أو للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري......................................................
قـــرار مـــؤرخ في 23 ربــيـع الــثـــاني عــام 1432 اJـــوافق 28 مــارس ســـنــة n2011 يـــحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــشـــكــيـل وســيـــر مـــجــمـــوعــات
الطلبات....................................................................................................................................................
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16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 424
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
قـرار مؤرخ في 23 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 28 مـارس سـنـة n2011 يـحـدد �ـاذج رسـالـة العـرض والـتـصـريح بـاالكـتـتاب
والتصريح بالنزاهة....................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 23 ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اJـوافق 28 مـارس ســنـة n2011 يــحــدد كـيــفــيــات الـتــســجـيـل والـســحب من قــائــمـة
اJتعاملX االقتصاديX اJمنوعX من اJشاركة في الصفقات العمومية..............................................................

قـرار مؤرخ في 23 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 28 مارس سـنة n2011 يـحدد كـيـفيـات اإلقصـاء من اJـشاركـة في الـصفـقات
العمومية...................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرةواألسرة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في أوّل  ربــــيع الـثــــاني عـــام 1432 اJـوافق 6 مـارس ســنـة n2011 يـتــعـلـق بـاJــقـايــيس الـتــقـنــيـة
لتسهيل وصول األشخاص اJعوقX إلى احمليط اJبني والتجهيزات اJفتوحــة للجمهــور......................................

وزارة الصناعة واOؤسسات وزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرة واOتوسطة وترقية االستثمارالصغيرة واOتوسطة وترقية االستثمار

قـرار مؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 92011 يـتـضــمّن إنـشـاء فـروع اJـعـهـد الـوطـني اجلـزائـري لـلـمـلـكـيـة
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 160  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة n2011 حسب كـل  قطـاعn حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول
nاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورn ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3
nو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 nتمّمJعدّل واJا nاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

n2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزn اJـعـدّل

   nتممJوا
nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــــــغـــــى مـــن مــــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــة
2011  اعــــتــــمـــــاد دفــع قـــــدره ســــبــــعــــة وأربــــعــــون مــــلــــيــــارا

وثمـا�ائة واثنـان وستون مـليونـا وأربعمـائة ألف دينار
(47.862.400.000 دج) ورخصــة بـرنامــج قـدرهــا ثالثمائة
وتــسـعــة وأربـعــون مـلــيـارا وتــسـعــمـائــة وأربـعــة وأربـعـون
مـــلـــيـــونـــا وأربـــعـــمـــائـــة ألف ديـــنـــار (349.944.400.000 دج)
مـــــقـــــــيــــــــدان فـي الــــــنـــــفــــــــقـــــات ذات الــــــطـــــابـع الـــــنــــــهــــــائي
(اJـنــصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم 10-13 اJـؤرخ في
23 مــــحــــرم عــــام 1432 اJــــوافق 29 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2010

واJـتـضمن قـانـون اJـاليـة لـسـنة n(2011 طـبـقا لـلـجدول "أ"
اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  يخـصـص Jـيـزانيــة سـنـــة 2011  اعـتمـاد
دفــع قــــدره ســــبـــــعـــــة وأربــــعـــــون مــــلـــــيــــارا وثـــمـــا�ـــائـــة
واثـــــنــــان وســـــتـــــون مــــلـــــيـــــونــــا وأربـــــعــــمـــــائـــــة ألف ديـــــنــــار
(47.862.400.000 دج) ورخصــة بـرنامــج قـدرهــا ثالثمائة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
وتــسـعــة وأربـعــون مـلــيـارا وتــسـعــمـائــة وأربـعــة وأربـعـون
مــلـــيــونــا وأربـــعــمــائـــة ألف ديــنــــار (349.944.400.000 دج)
يـــــقـــــــيــــــــدان فــي الــــــنـــــفــــــــقـــــات ذات الــــــطـــــابـع الـــــنــــــهــــــائي
(اJنـصـــوص علـيـهـا فــي القـانون رقــم 10-13 اJـؤرخ في
23 مــــحــــرم عـــام 1432 اJــــوافق 29  ديـــســــمـــبــــر ســـنــــة 2010

واJتضمن قـانون اJاليـة لسنة n(2011 طبـقا للجدول "ب"
اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

- الـــبــرنــامج الــتـــكــمــيــلي
لفائدة الواليات

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

9.000.000

38.862.400

47.862.400349.944.400

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

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- الصناعة
- دعـم احلــــــــــصــــــــــول عــــــــــلـى

سكن
- اخملــــطـــــطــــات الــــبــــلــــديــــة

للتنمية
الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

7.000.000

38.862.400

2.000.000

47.862.400349.944.400

17.000.000

332.944.400

15.000.000

332.944.400

2.000.000
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اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 161  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة n2011 حسب كـل  قطـاعn حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول
nاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورn ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3
nو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 nتمّمJعدّل واJا nاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

n2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزn اJـعـدّل

   nتممJوا
nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتــمــاد دفع قــدره تــســعــمــائـة وســتــة ماليــX وســبــعــمــائـة
وثالثـة وخـمـسـون ألف ديـنـار (906.753.000 دج) ورخـصـة
بــرنــامـــج قـــدرهــا تــســعــمــائــة وســـتــة ماليــX وســبــعــمــائــة
وثالثـة وخــمــسـون ألف ديــنـار (906.753.000 دج) مــقــيـدان
فــي الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اJـنـصـــوص عـلـيـها
فــي الــقــانـون رقم 10-13 اJـؤرخ في 23 مــحــرم عـام 1432
اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة 2010 واJتـضـمن قـانـون اJـالـية

لسنة n(2011 طبقا للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Jـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قــدره تـــســعــمــائــة وســـتــة ماليــX وســبـــعــمــائــة وثالثــة
وخــــــمـــــــســـــــون ألـف ديـــــــنــــــار (906.753.000 دج) ورخـــــــصـــــــة
بــرنــامــج قـــدرهــا تــســعــمــائــة وســتــة ماليــX وســبــعــمــائــة
وثالثـــــــــة وخـــــــمـــــــســـــــون ألـــف ديـــــــنــــــــار (906.753.000 دج)
يقـيدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اJـنصــوص
عـليـهـا فـــي القـانـون رقم 10-13 اJـؤرخ في 23 مـحـرم عام
1432 اJـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2010  واJـتـضــمن قـانـون

اJــالــيـــة لــســنــة n(2011 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اJــلـــحق بــهــذا
اJرسوم.

اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

906.753

906.753906.753

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

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- مواضيع مختلفة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

906.753

906.753906.753

906.753

906.753

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 162  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
XـنــتــمـJا Xيــؤسس الــنــظـام الــتــعـويــضي لــلــمـوظــفــXـنــتــمـJا Xيــؤسس الــنــظـام الــتــعـويــضي لــلــمـوظــفــ
لألســـالك اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اJـــــكـــــلــــفــــة بــــالــــشــــؤونلألســـالك اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اJـــــكـــــلــــفــــة بــــالــــشــــؤون

الدينية واألوقافالدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة

nواألوقاف
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورn ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 -3

nو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1427 اJــــــوافق 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2006

nتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
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اJــــاداJــــادّة ة 4 : : يــــصــــرف تـــــعـــــويض اإللــــزام واالســــتــــعـــداد
الدائم شهريا وفق النسب اآلتية :

XنـتـمJا X30 % من الـراتب الرئـيـسي  لـلمـوظـفـ -
nساجدJلسلك أعوان ا

XنـتـمJا X20 % من الـراتب الرئـيـسي  لـلمـوظـفـ -
لسلك األئمة.

اJــــاداJــــادّة ة 5 : :  يــــصـــرف تــــعـــويـض نـــشــــاطـــات الــــتـــدريس
Xشــهــريـا بــنــســبـة 30 % من الـراتب الــرئـيــسي لــلـمــوظـفـ
اJـــــنــــتـــــمـــــX ألسالك مـــــعـــــلــــمـي الــــقـــــرآن الـــــكــــر¥ واألئـــــمــــة

واJرشدات الدينيات. 

6 : : يــصــرف تــعــويض الــتــســيــيــر واJــســؤولــيــة اJـاداJـادّة ة 
Xشــهــريـا بــنــســبـة 40 % من الـراتب الــرئـيــسي لــلـمــوظـفـ

اJنتمX لسلك وكالء األوقاف. 

اJـاداJـادّة ة 7 : : يصـرف تـعـويض نـشاطـات الـرقـابة شـهـريا
XـنـتـمJا Xبـنـسـبـة 40 % من الـراتب الـرئـيـسي لـلـموظـفـ

 .XفتشJلسلك ا

اJــاداJــادّة ة 8 : : يـــصــرف تـــعــويـض الــتـــوثــيـق شــهـــريــا وفق
اJبالغ اجلزافية احملددة كما يأتي :

- 2000 دج  بــالـنـسـبــة لـلـمــوظـفـX اJــنـتـمـX لــسـلـكي
أعـــوان اJــســاجـــد ومــعــلــمـي الــقــرآن الــكـــر¥ ورتــبــة اإلمــام

nعلمJا

- 2500 دج  بـالــنــسـبــة لـلــمــوظـفــX اJــنـتــمــX لـرتــبـة
nدرسJاإلمام ا

- 3000 دج بـالـنـسـبــة لـلـمـوظــفـX اJـنـتـمــX لـرتـبـتي
اإلمام األستاذ واإلمـام األستاذ الرئيسي وسلك اJرشدات

الدينيات.

9 : : يـــصـــرف تـــعـــويـض اJـــتـــابـــعـــة والـــتـــفـــتـــيش اJــاداJــادّة ة 
لــلـــمــوظــفـــX اJــنـــتــمــX لـــســلك اJـــفــتــشـــX �ــبــلغ 3000 دج

شهريا.

اJــــــاداJــــــادّة ة 10 : : تــــــخــــــضـع الـــــــعالوات والـــــــتــــــعـــــــويــــــضــــــات
اJــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـــــا في اJــــادة 2 أعاله إلى اشـــــتــــراكــــات

الضمان االجتماعي والتقاعد.

اJـاداJـادّة ة 11 : : �ــكن أن تــوضح كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام
Xـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة ب� nعـند احلـاجـة nـرسـومJهذا ا

وزير اJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-194 اJؤرخ
في أول ذي احلجة عام 1410 اJوافق  23 يونـيو سنة 1990
Xـمـنــوحـة لـلــعـمـال الــتـابـعـJــردوديـة اJالــذي يـحـدد عالوة ا

nتممJعدل واJا nللمؤسسات واإلدارات العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 411-08
اJــؤرخ في 26 ذي احلــجــة  عـام 1429 اJــوافق 24 ديــســمــبــر
XوظفJتضمن القانون األساسي اخلاص باJسنة 2008 وا
اJـــنــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اJـــكــلـــفـــة بــالـــشــؤون

nالدينية واألوقاف
nو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اJــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
الــنــظــام الــتـــعــويــضي لــلـــمــوظــفــX اخلــاضـــعــX لــلــمــرســوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08-411  اJــؤرخ في  26 ذي احلـــجـــة  عــام
1429 اJـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنة 2008 واJـتـضـمن الـقـانون

األســاسي اخلـــاص بــاJــوظــفــX اJــنــتـــمــX لألسالك اخلــاصــة
باإلدارة اJكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.

اJــاداJــادّة ة 2 : : يــســـتــفـــيــد اJـــوظــفـــون اJــنـــتــمـــون لألسالك
nــكــلــفــة بـــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــافJاخلـــاصــة بــاإلدارة ا

حسب احلالةn من العالوات  والتعويضات اآلتية :
nردوديةJعالوة ا -

 nتعويض اإللزام واالستعداد الدائم  -
nتعويض نشاطات التدريس  -

nسؤوليةJتعويض التسيير وا  -
nتعويض نشاطات الرقابة  -

nتعويض التوثيق  -
- تعويض اJتابعة والتفتيش.

3 : : حتــــــسب عـالوة  اJــــــردوديــــــة وفـق نــــــســــــبـــــة اJـــــاداJـــــادّة ة 
مـتــغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف
كل ثالثـة (3) أشـهـر لـلـمـوظفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اJكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.

يــــخــــضـع صــــرف عـالوة اJــــردوديــــة لــــلـــــتــــنــــقـــــيط وفق
كـــيـــفـــيـــات حتــــدد بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــشـــؤون

الدينية واألوقاف.



16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 824
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يــــعــــدل ويــــتــــمم هــــذا اJــــرســــوم بــــعض
أحـــكـــام اJـــرســوم رقم 80-59 اJــؤرخ في 21 ربـــيع الـــثــاني
عـام 1400 اJـوافق 8 مــارس سـنـة 1980 واJـتــضـمن إحـداث
اJراكـز الطـبيـة التـربويـة واJراكـز اJتـخصصـة في تعـليم

األطفال اJعوقX وتنظيمها وسيرها.

اJـادة اJـادة 2 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اJـادة 14 من اJـرسـوم
رقم 80-59 اJـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1400 اJـوافق

8 مارس سنة 1980 واJذكور أعالهn كما يأتي :

"اJــــادة 14 : يــــضـم مــــجـــلـس إدارة اJــــراكــــز الــــطــــبــــيـــة
الـــتـــربـــويــــة واJـــراكـــز اJـــتـــخــــصـــصـــة في تـــعــــلـــيم األطـــفـــال
اJــــعـــــوقــــX الـــــذي يــــرأسـه مــــديـــــر الــــنـــــشــــاط االجـــــتـــــمــــاعي

والتضامن للوالية أو ¦ثله  :
nثال عن مديرية التربية للوالية¦ -

nثال عن مديرية الصحة والسكان للوالية¦ -
XــهــنــيــJـــثال عن مــديــريــة الــتــكــويـن والــتــعــلــيم ا¦ -

nللوالية
nثال عن مديرية الشباب والرياضة للوالية¦ -

nثال عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه¦ -
nثال عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه¦ -
nثال عن مستخدمي اإلدارة ينتخبه نظراؤه¦ -

- ¦ثال عن جـمعيـة أوليـاء التالميـذ الذين ينـشطون
في نفس ميدان نشاطات اJؤسسة.

�ـــكن مـــجـــلس اإلدارة أن يـــســتـــعـــX بــأي شـــخص من
شأنه مساعدته في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اJـؤســسـة اجــتـمــاعـات مــجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اJادةاJادة 3 : :  تتـمم قائمـة اJراكـز اJتخـصصة في تـعليم
األطــفـال اJــعــوقــX ســمــعـيــا بــإحــداث مــدرسـة (1) لــصــغـار

الصم يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :

اJـاداJـادّة ة 12 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 13 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 163  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم رقم يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم رقم 80-59 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 21
ربـيــع الـثــانـي عــام ربـيــع الـثــانـي عــام 1400 اJــوافــق  اJــوافــق 8 مــارس ســنـة مــارس ســنـة
1980 واJـــــتـــــضــــمــــن إحـــــــداث اJـــــراكـــــــز الــــطـــــبـــــيـــــة واJـــــتـــــضــــمــــن إحـــــــداث اJـــــراكـــــــز الــــطـــــبـــــيـــــة

الـتربويــة واJـراكــز اJتخـصصـة في تعـليم األطفالالـتربويــة واJـراكــز اJتخـصصـة في تعـليم األطفال
اJعوقX وتنظيمها وسيرها.اJعوقX وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
 nواألسرة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورn ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان  3-85
 nو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم رقم 80-59 اJـــــؤرخ في 21
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1400 اJـــــوافق 8 مــــارس ســـــنــــة 1980
واJــتــضــمن إحــداث اJــراكـز الــطــبــيــة الـتــربــويــة واJــراكـز
اJـــتــخــصــصـــة في تــعــلـــيم األطــفــال اJـــعــوقــX وتــنـــظــيــمــهــا

nادة 3 منهJال سيما ا nتممJعدل واJا nوسيرها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 149-10
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 nأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

 nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اسم اJؤسسةاسم اJؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

41 - سوق أهراستاورة مدرسة صغار الصم



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 nأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 254-98
اJــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـد

nتممJعدل واJا nتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــــــاداJـــــــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــــــعــــــــدل اJــــــــادة 132 مـن اJـــــــــرســــــــوم
الـتـنــفـيـذي رقــم 98-254 اJـؤرخ في 24 ربـيع الــثـاني عـام
1419 اJــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنــــــة n1998 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكور أعالهn وحترر كما يأتي :

"اJـادّة 132 : لــلــمــتــرشـحــX اJــســجـلــX بــانــتــظـام في
التكـوين لنـيل شهـادة دكتوراه الـدولة عـند تـاريخ سريان
مــفــعــول هــذا اJــرســومn أجل أقــصـاه 31 يــولــيــو ســنـة 2012

Jناقشة أطروحاتهم.
ويــــتـــــســـــلم اJـــــتـــــرشـــــحــــون اJـــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـنــاقـشـون أطــروحـاتــهم بـعـد 31 يـولـيــو سـنـة 2012 شـهـادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اJرسوم".

2  :  :  يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2011.

اJاداJادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اJـادة اJـادة 5 :   :  تـعـوض عـبـارة "الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة"
بـــعــبــارة "الـــوزيــر اJـــكــلـف بــالـــتــضـــامن الــوطـــني" في كل

أحكام هذا اJرسوم.
 اJادة  اJادة 6 :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 164  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم 98-254 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
24 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اJــوافق  اJــوافق 17 غــشت ســـنــة غــشت ســـنــة

1998 واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد

التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
nالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورn ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
nو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
n2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

nتممJعدل واJا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام  1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة 1999 واJــتـضـمن

nتممJعدل واJا nالقانون التوجيهي للتعليم العالي

اسم اJؤسسةاسم اJؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

اJـادةاJـادة 4 : :  تــتـمم قــائـمـة اJــراكـز الـطــبـيــة الـتـربــويـة لألطــفـال اJـعــوقـX ذهـنــيـا بــإحـداث ثالثـة (3) مــراكـز يـحــدد مـكـان
إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :

اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا
اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا
اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا

أريس
مروانة
ورقلة

05 - باتنة

05 - باتنة

30 - ورقلة



16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1024
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اJفتش اجلهوي للبيئة ببشار.اJفتش اجلهوي للبيئة ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مـارس سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيد
nبـصـفـته مــفـتـشـا جـهـويـا لــلـبـيـئـة بـبـشـار nمـحـمـد ســويـقي

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير دراسات بوزارة العالقات مع البرJان.مدير دراسات بوزارة العالقات مع البرJان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مـارس سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيد
عـبـد الـله وافيn بـصـفـته مـديرا لـلـدّراسـات بـقـسم مـتـابـعة
اإلجــراءات الــتـــشــريــعـــيــة والــشـــؤون الــقــانـــونــيــة بــوزارة

العالقات مع البرJانn إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة الصبوزارة الصّحة والسحة والسّكان وإصالح اJستشفيات.كان وإصالح اJستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مارس سنة 2011 تنـهى مهام السّادة
اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــوزارة الــــصّــــحــــة والـــسّــــكــــان وإصالح

اJستشفياتn لتكليفهم بوظائف أخـرى :

nبصفته رئيس ديوان nيزيد سمار -

nبصفته مدير دراسات nمحمد حسان معاشي -

- كـــمــال شـــوقي حـــمــزة الـــشــريـفn بــصـــفــته مـــكــلّـــفــا
nبالدّراسات والتّلخيص

- عــــبـــــد اJــــالك جـــــاعــــفـــــرn بــــصـــــفــــته مـــــديــــر اJـــــالــــيّــــة
والوسائل.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مــكــلمــكــلّـفــة بــالـدـفــة بــالـدّراســات والــتراســات والــتّـلــخــيص بــوزارة الـصـلــخــيص بــوزارة الـصّــحـةــحـة

والسوالسّـكان - سابقا.ـكان - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عـــــام 1432 اJـــــوافق 22 مـــــارس ســـــنـــــة 2011 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـــسّـــيــــدة كـــر�ـــة كــــر¥n بـــصـــفــــتـــهـــا مــــكـــلّـــفــــة بـــالـــدّراســـات
والـتّلـخيـص بوزارة الـصّحـة والسّـكان - سـابقـاn لتـكلـيفـها

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اJديـر الـعـاماJديـر الـعـامّ لـلص لـلصّـنـاعـة الـتـقلـيـديـة واحلـرف بوزارةـنـاعـة الـتـقلـيـديـة واحلـرف بوزارة
اJـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة واJـــتـــوســـطـــة والـــصاJـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة واJـــتـــوســـطـــة والـــصّـــنـــاعــةـــنـــاعــة

التقليدية - سابقا.التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مـارس سنة 2011 تـنهـى مهـام السّـيد
أحــمـــد بن عــبــد الــهـــاديn بــصــفــتـه مــديــرا عــامــا لـــلــصّــنــاعــة
الــــتــــقــــلــــيـــديــــة واحلــــرف بــــوزارة اJــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة
واJــتــوســطــة والـصّــنــاعــة الـتــقــلــيـديــة - ســابــقـاn لــتــكــلــيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اJدير العاماJدير العامّ للوكالة الوطنية للص للوكالة الوطنية للصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مـارس سنة 2011 تـنهـى مهـام السّـيد
صـــالـح ســهـلn بـــصـــفــتـه مـــديـــرا عــامـــا لـــلـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة

للصّناعـة التقليدية.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
XــعــيـXيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ nيــتـضــم n2011 ــوافق 22 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةJــوافق اJا

بوزارة التضامن الوطني واألسـرة.بوزارة التضامن الوطني واألسـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــام 1432 اJــوافق 22 مـــارس ســـنــة 2011 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـم بــوزارة الـــتـــضـــامن الـــوطــني

واألســرة :

nرئيس ديوان nيزيد سمار -

nمكلّفة بالدّراسات والتّلخيص n¥كر�ة كر -

- عـــــبــــــد اJــــــالك جــــــاعـــــفــــــرn مــــــكــــــلّــــــفــــــا بـــــالــــــدّراســـــات
nوالتّلخيص

- مــــحــــمــــد حــــســـان مــــعــــاشـيn مـــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات
nوالتّلخـيص

- كـمـال شـوقي حـمزة الـشـريفn مـكـلّـفـا بـالـدّراسات
والتّلخـيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ nيـــتـــضـــم n2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافق اJا
مــديـــرة الــديـــوان الـــوطــنـي لــلـــحــظـــيـــرة الــثـــقــافـــيــةمــديـــرة الــديـــوان الـــوطــنـي لــلـــحــظـــيـــرة الــثـــقــافـــيــة

لتندوف.لتندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــام 1432 اJــوافق 22 مـــارس ســـنــة 2011 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
حــبــيــبــة بــاحــمــيــدn مــديــرة لـــلــديــوان الــوطــني لــلــحــظــيــرة

الثقافية لتندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ nيـــتـــضـــم n2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافق اJا
اJـدير العـاماJـدير العـامّ للـص للـصّناعـة التـقلـيدية بـوزارة السـياحةناعـة التـقلـيدية بـوزارة السـياحة

والصوالصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مارس سنة 2011 يعيّـن السّيد أحمد
بن عـبد الـهـاديn مديـرا عامـا لـلصّـنـاعة الـتقـلـيديـة بوزارة

السياحة والصّناعة التقليدية.

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير السياحة في والية األغواط.مدير السياحة في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عام 1432 اJوافق 22 مـارس سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيد
nبـصفـته مديرا لـلسـياحـة في والية األغواط nالطاهـر دحو

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ nيـــتـــضـــم n2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافق اJا
اJـــديــر الـــعــاماJـــديــر الـــعــامّ لـــلــمـــعـــهــد الـــتــقـــني لــزراعـــة الــبـــقــول لـــلــمـــعـــهــد الـــتــقـــني لــزراعـــة الــبـــقــول

والزراعات الصناعية.والزراعات الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــــام 1432 اJــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
سعيـد أمرارn مديـرا عاما للـمعهد الـتقني لزراعـة البقول

والزراعات الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ nيـــتـــضـــم n2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافق اJا

احملافظ السامي لتطوير السهوب.احملافظ السامي لتطوير السهوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــــام 1432 اJــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

صالح الدين قليلn محافظا ساميا لتطوير السهوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ nيـــتـــضـــم n2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافق اJا

مدير اJصالح الفالحية في والية تامنغست.مدير اJصالح الفالحية في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــــام 1432 اJــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
امحـمد يحي امـحمدn مـديرا للمـصالح الفـالحية في والية

تـامنغست.



16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1224
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اJـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

nاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اJؤرخ في 26 صفر عام 1424 اJوافق 28 أبريل سنة 2003

nدير العام للوظيفة العموميةJالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ـقــتــضى اJـرســوم الــرئـاسـي اJـؤرخ في 9 رجب
Xتـضمن تـعيJـوافق 7 أكتـوبر سـنة 2000  واJعام 1421 ا

nرئيس اجملمع اجلزائري للغة العربية
- و�ـقـتـضى اJــرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJـتضمن

nالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اJـشــتــرك اJـؤرخ في
12 صـــفـــر عـــام 1430 اJــــوافق 8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009 الــذي

يـــحــدد تــعــداد مــنــاصـب الــشــغل وتــصــنــيـــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العـاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة

nأو اخلدمات بعنوان اجملمع اجلزائري للغة العربية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  تـعـدّل أحــكـام اJـادّة األولى من الـقـرار
الوزاري اJشترك اJؤرخ في 12 صفر عام 1430 اJوافق 8

فبراير سنة 2009 واJذكور أعالهn كما يأتي :

"يــحــدد تـعــداد مـنــاصب الـشــغل اJــطـابــقـة لــنـشــاطـات
احلفظ أو الصيانة أو اخلـدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد
اخلـــاص بــاألعـــوان الـــعــامـــلــX لـــدى اجملــمـع اجلــزائـــري لــلـــغــة

العربية كما هو مبX في اجلدول أدناه :

اجملمع اجلزائري للغة العربيةاجملمع اجلزائري للغة العربية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 27 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1432
اJـــــوافق أول فــــبــــرايــــر ســــنــــة اJـــــوافق أول فــــبــــرايــــر ســــنــــة n2011 يــــعــــدn يــــعــــدّل الــــقــــرارل الــــقــــرار
الـــوزاري اJـــشـــتـــرك اJـــؤرخ في الـــوزاري اJـــشـــتـــرك اJـــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1430
اJــــوافق اJــــوافق 8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009 الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلدمات بعنوان اجملمع اجلزائري للغة العربية.أو اخلدمات بعنوان اجملمع اجلزائري للغة العربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
nالعام للحكومة Xإن األم

nاليةJووزير ا
nورئيس اجملمع اجلزائري للغة العربية

- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 86 - 10  اJـؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عام 1406 اJـوافق 19 غـشت سـنة 1986  واJـتـضمّن

nإنشاء اجملمع اجلزائري للغة العربية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســــنــــة 2007  الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفــــيـــــات تــــوظـــــيف األعــــوان
اJـتعـاقديـن وحقـوقهـــم وواجـباتـهـــم  والعـنـاصـر اJشـكّلـة
لــرواتـبـهــم والــقـواعـد اJـتـعــلـقـة بـتــسـيـيـرهـم وكـذا الـنـظـام

nادة 8 منهJال سيما ا nطبق عليهــمJالتأديبي ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-

8

4

2

1

8

1

24

-
-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
-
-
-
-

8

4

2

1

8

1

24

200

219

288

348

"       

1

2

5

7

عامل مهني من اJستوى األول
عون خدمة من اJستوى األول

حارس
سائق سيارة من اJستوى األول
عون وقاية من اJستوى األول

عون وقاية من اJستوى الثاني
اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اJدةعقد غير محدد اJدة

(1)
عقد محدد اJدةعقد محدد اJدة

(2)
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 260
اJـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األوّل عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنــة 1994 الـذي يــحـدّد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

nوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 130
اJــــؤرّخ في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1429 اJــــوافق 3 مـــايـــو
سـنـة 2008 واJتـضمّن الـقانـون األساسـيّ اخلاص بـاألستاذ

nالباحث
- و�ـقتـضى القرار الـوزاريّ اJشـترك اJؤرّخ في 6
رجـب عـــام 1420 اJــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنـــــة 1999 الّـــــذي
XدرّسJا XستخدمJيحدّد احلقوق والـواجبات اخلاصّة با
اJــنــتــدبــX الــتّــابــعــX لــوزارة الــتّــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلـميّ لـدى اJـدرســـة الـوطـنـيّـة الـتّـحـضـيـريّـة لـدراسـات

nمهندس
- و�ـقتـضى القرار الـوزاريّ اJشـترك اJؤرّخ في 9
رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1430 اJـــــــــوافق 30 غـــــــــشت ســــــــنــــــــــة 2009
واJـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعX لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اJـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التحـضيريـة لدراسات مهـندسn بعنـوان السنة اجلـامعية

n2010 - 2009

- و�ـقتـضى القرار الـوزاريّ اJشـترك اJؤرّخ في 8
ذي احلــــجــــة عـــام 1430 اJــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــــة 2009
Xأساتذة تابع Xتضـمّن انتداب خمسة (5) مستـخدمJوا
لـوزارة الــتـعــلــيم الـعــالي والـبــحث الــعـلــمي لـدى اJــدرسـة
الوطنـية التـحضيريـة لدراسات مهـندسn بعنـوان السنة

n2010 - 2009 اجلامعية

يقريقرّران ما يأتيران ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولىة األولى : يـــــجــــدد انـــــتــــداب األســـــاتــــذة الـــــســــتــــة
واخلــمــســX ( 56 ) الـــتـــابـــعـــX  لـــوزارة الـــتّـــعــــلـــيم الـــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي  اJـبـيــنـة أسـمـاؤهـم  في اجلـدول اJـلـحق
بـــهـــذا الـــقـــرارn لـــدى اJـــدرســـة الـــوطــــنـــيّـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة

لدراسات مهندس للسنة اجلامعية 2010 - 2011.

اJـاداJـادّة ة 2 : يــــنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجــمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 19
يناير سنة 2011.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 صــفــر عــام 1432 اJــوافق أول
فبراير سنة 2011.

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــــرار وزاريقـــــرار وزاريّ مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤر مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 14 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1432
اJــــوافق اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة يــــنــــايــــر ســــنــــة n2011 يــــتــــضــــمn يــــتــــضــــمّن جتــــديــــدن جتــــديــــد
انـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــX لـــوزارة الــتانـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــX لـــوزارة الــتّــعــلـــيم الــعــاليــعــلـــيم الــعــالي
والــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اJــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيوالــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اJــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيّــــــةــــــة
الـتالـتّـحضـيـريـحضـيـريّة لــدراســات مهــنــدس بعــنــوان الـسـنةة لــدراســات مهــنــدس بعــنــوان الـسـنة

اجلامعية اجلامعية 2010 -  - 2011.
ـــــــــــــــــــــــــــ

nّإنّ وزير الدّفاع الوطني
nّووزير التّعليم العالي والبحث العلمي

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اJؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمّن

nالقانون األساسيّ العام للوظيفة العمومية
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلّق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤسّــسـات الــتّــكـوين

nالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 98 - 119
اJـؤرّخ في 21 ذي احلـجّة عام 1418 اJـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واJـتـضـمّن إحـداث اJـدرسـة الـوطـنـيّـة الـتّـحـضـيـريّـة

nتممJعدل واJا nلدراسات مهندس
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اJـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اJـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اJـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

nالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

األمX العام للحكومةاألمX العام للحكومة
أحمد نويأحمد نوي

رئيس اجملمع اجلزائريرئيس اجملمع اجلزائري
للغة العربيةللغة العربية

عبد الرحمن احلاج صالحعبد الرحمن احلاج صالح

وزير التوزير التّعليم العاليعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلميّ
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطنيّ
الوزير اJنتدبالوزير اJنتدب

عبد اJالك قنايزيةعبد اJالك قنايزية
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية

جامعة اجلزائر

جامعة بسكرة

جامعة البليدة

اJدرسة الوطنية العليا
لألساتذة ببوزريعة

جامعة هواري
بومدين

للعلوم والتكنولوجيا 

الرالرّتبة اجلامعيةتبة اجلامعية
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أستاذة محاضرة قسم أ
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أستاذ مساعد قسم أ
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أستاذة محاضرة قسم أ
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أستاذة مساعدة قسم ب

االسم واللاالسم واللّقبقب
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

ماجستير في األدب اإلسباني

دكتوراه دولة في علم االجتماع

ماجستير في اللغة اإلجنليزية

دكتوراه في التاريخ

دكتوراه دولة في اللغة اإلجنليزية

ماجستير في اإللكترونيك

دكتوراه دولة في علم االجتماع

دكتوراه في علم النفس
االجتماعي

ماجستير في الهندسة النووية

ماجستير في الفلسفة

دكتوراه في علوم الفيزياء

دكتوراه الدرجة الثالثة في
الفيزياء النووية

دكتوراه الدرجة الثالثة في
اJيكانيك

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

ماجستير في اJيكانيك

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الهندسة
اJيكانيكية

غنية بن سنوسي

صباح عياشي

جميلة أوالد يحي

عيسى بن الذيب 

فريدة زويش

عفيفة فطيمة الزهرة
حدود اJولودة بلقاسم

زينب حميدة مراكش
اJولودة بقادة

�ينة مقبال اJولودة
هديبل

عزيز موزالي

شفيعة بليلي

أحمد عيساني

جميلة رمضان

أعمر أمقران

Xسلطانة بوطم
اJولودة �وشي

نور الدين بوشتوت

ياسX عدي

أحمد يحي

حمامة حاكم اJولودة
بن مخلوف

عبد الكر¥ شريفي

خليدة شالل

كر�ة قويقح اJولودة
تيغيوارت
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية

جامعة هواري
بومدين

للعلوم والتكنولوجيا
(تابع)

جامعة بشار
اJدرسة العليا
لألساتذة بالقبة

جامعة بومرداس

الرالرّتبة اجلامعيةتبة اجلامعية

أستاذ
أستاذ

أستاذ

أستاذ
أستاذ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ
أستاذ مساعد قسم أ
أستاذ مساعد قسم ب

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ
أستاذ مساعد قسم ب
أستاذ محاضر قسم أ

أستاذة محاضرة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب
أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

االسم واللاالسم واللّقبقب

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

دكتوراه دولة في الفيزياء
دكتوراه دولة في الهندسة

اJيكانيكية
دكتوراه دولة في الهندسة

اJيكانيكية
دكتوراه دولة في الكيمياء
دكتوراه دولة في الكيمياء
ماجستير في الفيزياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه درجة ثـالثة في
الـكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء
ماجستير في األلكترونيك
ماجستير في الرياضيات

دكتوراه دولة في الرياضيات

ماجستير في الهندسة
اJيكانيكية

ماجستير في الفيزياء
ماجستير في الفيزياء

دكتوراه دولة في الرياضيات
دكتوراه في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء الطاقوية
ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الهندسة
اJيكانيكية

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

أرزقي أمقران
توفيق بوخروبة

كر�و أزواوي

عبد القادر بن شطارة
عيسى بوقلية

سميرة ديب اJولودة
بن حديد

�ينة جبارة اJولودة
قابس

مليكة بن سعادة
اJولودة خيرات
فريدة سعدي
جمال عدو

محمد مراد احلنافي
آيت يحي

عبد القادر بن عبيد
الله

مصطفى مرزوق

محمد وزان
رشيد رزوق
جمال شعبان 

نسيلة صابة اJولودة
عجال

سعاد طاب
دليلة باجي اJولودة

توزان
يوسف أوراغ

حياة سعدي اJولودة
إسعادي

أمال بن يطو
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اجلدول اJلحق ( تابع )اجلدول اJلحق ( تابع )

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية

جامعة باتنة

جامعة الشلف

جامعة مستغا¬

جامعة تيزي وزو

جامعة تيارت

جامعة اJدية

الرالرّتبة اجلامعيةتبة اجلامعية

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ محاضر قسم ب
أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ
أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

االسم واللاالسم واللّقبقب

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

ماجستير في الهندسة
الكيميائية

ماجستير في الهندسة
الكيميائية

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

دكتوراه في الرياضيات
دكتوراه دولة في علم النفس

التربوي
ماجستير في الهندسة

الكيميائية
ماجستير في الهندسة البيئية

دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة
ماجستير في علم النفس

االجتماعي
ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الهندسة
الكيميائية

ماجستير في الرياضيات

فايزة مزوري
اJولودة زموري
شهيناز فارس

محمد محمود باشا

فضيلة محمود باشا
اJولودة سليماني
حميد بوزيت

زوليخة مبدوعة
اJولودة طوطاوي
وردية يحياوي

محمد صالح بن
حبيلس

ناصر لعمروس
للونة بن جرار
اJولودة تيلو
نوارة إبراهيم
اJولودة رسول

زهرة إزريق اJولودة
بن زعمة
نادية أزرو

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

nأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 11 - 124 
اJـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس
سنة 2011 واJـتضمن استـدعاء الهيـئة االنتخـابية لواليـة
اJـســيــلــة لالنـتــخــاب اجلـزئي من أجـل اســتـخـالف عــضــو

nمنتخـب في مجلـس األمــة

- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 423-97 
اJـــؤرّخ في10 رجب عـــام 1418 اJــوافق 11 نــوفــمــبــرســنــة
1997 واJــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

nتمّمJعدّل واJا nوسيره XنتخبJا

وزارة العدلوزارة العدل
قـــــــــرار  مـــــــــؤرـــــــــرار  مـــــــــؤرّخ  فـــي خ  فـــي 13  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــــام  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ nيــتــضــم n2011 ــوافـــق 17  أبـــريل ســـنــــة  أبـــريل ســـنــــةJــوافـــق اJا
رئيس الـلـجـنة االنـتـخابـيـة الـوالئيـة لـواليـة اJسـيـلةرئيس الـلـجـنة االنـتـخابـيـة الـوالئيـة لـواليـة اJسـيـلة
لـالنــــــتــــــخــــــاب اجلــــــزئي مـن أجل اســــــتــــــخـالف عــــــضـــــولـالنــــــتــــــخــــــاب اجلــــــزئي مـن أجل اســــــتــــــخـالف عــــــضـــــو

منتخب في مجلس األمة.منتخب في مجلس األمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
nحافظ األختام nإن وزير العدل

- �قـتضى األمر  رقم 97 - 07  اJؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اJوافق 6 مـارس سنة 1997 واJتـضمّن الـقانون
nـتــمّمJــعــدّل واJا nــتــعــلّق بــنــظـام االنــتــخــابــاتJالــعــضــوي ا

nادّة 125 منهJالسيّما ا
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السيدة والسادة : 
nرئيسا nبوعوينة صالح -

nنائب الرئيس nقارة عبد الوهاب -
nمساعدا nسالم خلضر -

nمساعدة  nهمساس فضيلة -
- نصري بلقاسمn  كاتبا.

اJـادةاJـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر فـــي 13  جــمــادى األولى عـــــام 1432
اJوافـــق 17  أبريل سنــة 2011.

الطيب الطيب بلعيزبلعيز

وزارة اOاليوزارة اOاليّـةـة
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 18 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 23
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـضم يـتـضمّن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنةن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنة

الوطنية لصفقات الدالوطنية لصفقات الدّراسات واخلدمات.راسات واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــــوافق 23 مـــارس ســـنـــة 2011 يـــعـــيّـن اJـــوظـــفـــون اآلتـــيـــة
أسـمـاؤهمn طـبـقـا ألحـكـام اJـادّة 153 من اJـرسـوم الـرّئـاسيّ
رقم 10-236 اJــــــؤرّخ في 28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واJــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات
العمـوميةn أعضـاء باللجـنة الوطنـية لصفـقات الدّراسات

واخلدمات :
nرئيسا nاليةJثل وزير ا¦ nالسيد محمد قاصدي -
- الــســـيــد عــمـــر لــعـــجــالn ¦ــثل وزيـــر اJــالـــيــة (قــسم

nنائبا للرئيس n(الصفقات العمومية
- الــــســــيــــدان مــــحــــمــــد نــــزيه زعــــيــــمي ونــــور الــــدين
nعـــلى الـــتـــوالي nـــثـال وزيـــر الـــدفـــاع الـــوطـــني¦ nبـــهـــلـــولي

 nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــسـيـدة وافـيـة بـلـعـمــريn زوجـة عـظـيـمي والـسـيـد
nثـال وزير الـداخـلـيـة واجلمـاعـات احملـلـية¦ nرشيـد بـلـهـادف

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
nالسـيدان حمـيد زرزور ومحـمد نـبيل بن نعـيجة -
¦ـــثال وزيـــر الـــشــؤون اخلـــارجــيـــةn عـــلى الــتـــواليn عـــضــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيـدان حـسـX مالل واحـسن آيت مـوسىn ¦ـثال
nعـلى التوالي n(ديـرية الـعامة لـلمـيزانـيةJا) اليـةJوزيـر ا

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــســـيـــدان إبـــراهـــيم فـــرحـــات وعــمـــر مـــالكn ¦ـــثال
nعـلى التوالي n(ديـرية العـامة لـلمحـاسبةJا) الـيةJوزير ا

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:
اJـادة األولى :اJـادة األولى : يـعـX الـقاضي بـازين حـسـانn بـصـفته
رئــيـــســا لـــلــجـــنــة االنـــتــخــابـــيــة الـــوالئــيـــة لــواليـــة اJــســـيــلــة
لالنـتـخـاب اجلـزئي  من أجـل استـخـالف عضـو مـنـتـخب في

مجلس األمة.
اJـادةاJـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر فـــي 13  جــمــادى األولى عـــــام 1432

اJوافـــق 17  أبريل سنــة 2011.
الطيب الطيب بلعيزبلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــقـــــــــــــــرار  مــرار  مــــــــــــــــؤرؤرّخ  خ  فـــي فـــي 13  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــــام  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــــام 1432
Xيــــتــــضــــمّـن تن تــــعــــيــــ nي n2011 17  أبـــريل ســـنــــة  أبـــريل ســـنــــة اJــوافـــق اJــوافـــق 
أعأعــــضــــاء ماء مــــكــــتب التب الــــتــــصــــويت وكويت وكــــاتاتــــبه لبه لــــواليواليــــة اJة اJــــســــيــــلــــة
لالنتخات اجللالنتخات اجلـزئي زئي من أجل من أجل استخالف عاستخالف عـضو منتخبضو منتخب

في مجلس األمة.في مجلس األمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
nحافظ األختام nإن وزير العدل

- �قـتضى األمر  رقم 97 - 07  اJؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اJوافق 6 مـارس سنة 1997 واJتـضمّن الـقانون
nـتــمّمJــعــدّل واJا nــتــعــلّق بــنــظـام االنــتــخــابــاتJالــعــضــوي ا

nادّة 136 منهJالسيّما ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

nأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 11 - 124 
اJـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس
سنة 2011 واJـتضمن استـدعاء الهيـئة االنتخـابية لواليـة
اJـســيــلــة لالنـتــخــاب اجلـزئي من أجـل اســتـخـالف عــضــو

nمنتخـب في مجلـس األمــة
- و�قتضى اJرسوم التّنفيذيّ رقم 97 -423 اJـؤرّخ
في10 رجـب عــــام 1418 اJــــوافق 11 نــــوفــــمــــبــــرســــنـــة 1997
XنتخبJتعلق بتنـظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة اJوا

nتمّمJعدّل واJا nوسيره

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يـعـX الــقـضـاة وكـاتب الــضـبط اآلتـيـة
أســـمـــاؤهمn بــصـــفـــتــهم رئـــيس ونـــائب رئـــيس ومــســـاعــدي
وكــاتب مـــكــتب الــتــصـــويت  لــواليــة اJــســيـــلــةn لالنــتــخــاب
اجلـــزئي من أجـل اســتـــخـالف عــضـــو مـــنـــتـــخب في مـــجـــلس

األمة :



16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1824
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م

- السـيدان آكلـي قلـماوي ومحـمد ولـد الشـيخn ¦ثال
وزيـر التـهـيئـة العـمرانـية والـبـيئـةn على الـتواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــســيـــدان مــحـــمــد مـــوايــسي وعـــلي عـــطــيـــةn ¦ــثال
وزيــر الـتـربـيــة الـوطـنــيـةn عـلى الــتـواليn عـضــوا أسـاسـيـا

nوعضوا مستخلفا
- الـــســـيـــدان مــحـــمـــد ســـوامي وحـــسن بـــراننn ¦ـــثال
وزيـر الـفالحـة والــتـنـمـيـة الـريـفــيـةn عـلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الــســيـدان مــســعـود خلــلف ومــحــمـد شــرمــاطn ¦ـثال
وزيـر الـتـضـامن الـوطـنـي واألسـرةn عـلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالــســيــدان جنـــيب بــلــعــيــســـــاوي ومــحــمــد خــيــــري -
¦ـــثال وزيـــرة الـــثـــقــافـــةn عـــلى الـــتـــواليn عـــضــوا أســـاســـيــا

nوعضـوا مستخلفا
nوالــسـيــدة نــاديـة فــلــيـوان nالـســيــد فــاروق خـلــيف -
nــانJـــثال وزيــــر الـــعالقـــــات مــع الــبـــر¦ nزوجــــة سـالمــــة

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- الــســـيــد صـالح الــدين دحـــمــون والـــســيـــدة ســمـــيــرة
روابحيـةn زوجة مـخارفn ¦ـثال وزير الـتكـوين والتـعليم
nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي XهنيJا
nالـسيـدان سـمـير بـوسـتـية ومـحـمـد الهـادي كـاشاو -
nـثال وزيــــر الـعــمــل والـتـشــغــيل والــضـمـان االجــتـمـاعي¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- الـــســـيـــدان يـــوسف عـــبـــدي وســـعــيـــد شـــايبn ¦ـــثال
nــســـتــشـــفــيــــاتJوزيـــــر الــصـــحــــة والـــســـكــــــان وإصــالح ا

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعــلى التوالي
nيJالـــســيــدة بـــهــجـــة شــودار والــســـيــد يـــوسف ســا -
nعلى التوالي nـثال وزير السياحـة والصناعـة التقليـدية¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيـدان جعـفـر نـعـار والـعـربي عـيـادn ¦ـثال وزير
الـــشـــبـــاب والـــريــــاضـــةn عـــلـى الـــتـــواليn عــــضــــوا أســـاســـيـــا

nوعضـوا مستخلفا
- اآلنــســتــان زهــيـة زكــري ووهــيــبــة بــيـلــومn ¦ــثــلــتـا
nوزيــــر الـــبــــريـــد وتـــكــنـــــولـــوجــيـــــات اإلعالم واالتـــصـــــال

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعــلى التوالي
- السـيدان مـصطـفى الغا وسـليم زنـيرn ¦ـثال وزير
الصـيـد البـحري واJـوارد الـصيـديةn عـلى الـتواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- السيدة فـوزية بن داليn زوجة بوحميدي والسيد
nعـلـى الـتــوالي nــثال وزيــر االتــصــال¦ nالـونــاس بــوغــرارة

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

- الـســيــدان مــراد كــبــيــشي ويــزيــد بـوزرورةn ¦ــثال
وزيـــر اJـــوارد اJـــائـــيــــةn عـــلى الـــتـــوالـيn عـــضـــوا أســـاســـيـــا

nوعضوا مستخلفا
nاآلنـســـة صـلــيـحــة رمـضــان والـســيـد بــدوي زديـغـه -
¦ــــثال وزيــــر الــــنــــقــل عــــلى الــــتــــوالـيn عـــضـــــوا أســـاســــيـــا

nوعضـوا مستخلفـا
nالـسـيـدان مـصــطـفى بن صـافي وعـبـد اجملـيـد زوان -
¦ــثال وزيــر األشــغـــال الــعــمــومــيــةn عــلـى الــتــواليn عــضــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nاآلنـســتــان حـوريــة بـوعــبـد الــلّه وحــسـيــنـة بــوعـزة -
¦ــثــلــتــا وزيــر الــتـــجــارةn عــلى الــتــواليn عــضــوا أســاســيــا

nوعضوا مستخلفا
nالــســـيــدان عــبــد احلــكـــيم جــبــراني وعـــمــر الــعــوفي -
¦ـــثال وزيـــر الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالـي والـــبـــحث الـــعــــلـــميn عـــلى

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nالتوالي
nالــســيــد أحــمـــد نــاصــري والــســيــدة فـــتــيــحــة بــركــة -
زوجــــة مـــجــــدوبn ¦ـــثـال وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمــــرانn عـــلى

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nالتوالي
- الــسـيــدان مــحــمـد الــكــمـال بـن خالف وعـلـي شـوقي
زهــــيـــر بــــوديــــعـــةn ¦ــــثال وزيــــر الــــصـــنــــاعــــة واJـــؤســــســـات
nعلى الـتوالي nتـوسطـة وتـرقيـة االستـثمـارJالصـغيـرة وا

عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
يــعــX اJــوظـــفـــون اآلتــيــة أســمــاؤهـمn طــبــقـــا ألحــكـــام
اJــادّة 153 من اJـــرســـوم الــــرّئـــــاسيّ رقــم 10-236 اJــؤرّخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
Xأعـضـاء ¦ـثـلـ nـتـضـمّن تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةJوا
لـلـوزراء األوصـيـاء للـمـصـالح اJـتـعـاقدة عـنـدمـا تـكـون هذه
األخـــيـــرة غـــيـــر  ¦ـــثـــلـــة بـــالـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــصـــفـــقــات

الدّراسـات واخلدمـات :
- الـــســيــد مــحـــمــد واعــمــر جـــاوي والــســيــدة فـــتــيــحــة
حـراثn زوجــة كــنــونn ¦ــثال وزيــر الــعــدلn حــافظ األخــتـام

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- الــســيـــدان مــيــلـــود مــجــلـــد ويــونس إيــخـــلفn ¦ــثال
وزيــر الــطــاقــة واJـــنــاجمn عــلى الــتـــواليn عــضــوا أســاســيــا

nوعضوا مستخلفا
nالـسـيـدان عـبـد الـوهـاب جـغالل وبـراهـام مـحـجـاط -
nعــلى الــتـوالي nــثال وزيــر االســتــشـراف واإلحــصــائــيــات¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
nالـســيـدان نـاصـر نــايت سـعـيــدي ويـوسف حـفـصي -
nعــلى الــتـوالي nــثال وزيــر الــشــؤون الـديــنــيــة واألوقــاف¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــــســــيــــد عــــبــــد احلــــمــــيــــد رقــــاط والــــســــيــــدة ســــعـــاد
تسـعديت آيت ورجـةn زوجـة علـونn ¦ـثال وزير اجملـاهدين

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
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- الــســيـدان مــرزاق جــوادي ورشــيـد مــعــمــريn ¦ـثال
وزيـر الـتـكـوين والـتـعلـيم اJـهـنـيـnX عـلى الـتـواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالـــســــيـــدان عــــــز الــــدين بـــــودر وكــــــر¥ زعـــيـــمش -
nــسـتــشــفــيــاتJــثال وزيــر الــصــحــة والــســكـــان وإصالح ا¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
nالــســيـد الــطــاهــر سـيالم واآلنــســة فــاطـمــة عــثــمـان -
¦ثال وزيـر الـصـنـاعـة واJؤسـسـات الـصـغيـرة واJـتـوسـطة
وتـــرقـــيـــة االســـتـــثـــمــارn عـــلـى الـــتـــواليn عـــضــــوا أســـاســـيــا

وعضـوا مستخلفـا.
يــعــX اJــوظـــفـــون اآلتــيــة أســمــاؤهـمn طــبــقـــا ألحــكـــام
اJــادّة 153 من اJـــرســـوم الــــرّئـــــاسيّ رقــم 10-236 اJــؤرّخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
Xأعـضـاء ¦ـثـلـ nـتـضـمّن تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةJوا
لـلـوزراء األوصـيـاء للـمـصـالح اJـتـعـاقدة عـنـدمـا تـكـون هذه
األخيرة غير  ¦ثلة باللجنة الوطنية لصفقات اللوزام :
nالــســيـدان مــحـمــد أولـد مــجــبـر ومــحـمــد رمـاضــنـة -
¦ـــثـال وزيـــر الــــطــــاقـــة واJــــنــــاجمn عــــلى الــــتــــواليn عــــضـــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيــدان عـبـد الـلـطــيف مـسـتـري وعــبـد الـرحـمـان
أفليحاوn ¦ـثال وزير اJوارد اJائيـةn على التواليn عضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالـســيـد مـحـمـد قـرشي والـسـيـدة حـفـيـظـة خـيـشـان -
nعــلى الــتـوالي nــثال وزيــر االســتــشـراف واإلحــصــائــيــات¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- السيـدان صالح بوتي وقادر عمروشn ¦ثال وزير
الشؤون الدينـية واألوقافn على التـواليn عضوا أساسيا

nوعضوا مستخلفا
nاآلنسـة دلـيلـة خداش و الـسـيدة جـميـلـة بن عتـسو -
زوجة �ـيn ¦ثـلـتا وزيـر اجملـاهـدينn علـى التـواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــســـيـــدان جـــمــال دنـــدانـي ويــوسـف زنـــيــرn ¦ـــثال
وزيـر التـهـيئـة العـمرانـية والـبـيئـةn على الـتواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالـــســـيـــدان عـــبـــد الـــكـــر¥ رزال وعــز الـــديـن غــازي -
¦ــــثال وزيــــــر الـــنــــقــلn عـــلـى الـــتــــواليn عــــضـــوا أســــاســـيـــا

nوعضـوا مستخلفا
- اآلنــســة نــاديــة غـزالن زهــار والــســيــد نــصـر الــدين
nــثال وزيـــر الــفالحـــة والـتــنــمــيـة الــــريــفــيـة¦ nقــــازي اول

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- الـــســــيـــدان عــــبـــد الــــقـــادر حلــــمـــر وعــــبـــد الــــرحـــمـــان
nعـلى الـتوالي nثال وزيـر األشـغـال العـمـوميـة¦ nبـوحلـلـيب

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 18 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 23
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـضم يـتـضمّن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنةن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنة

الوطنية لصفقات اللوازم.الوطنية لصفقات اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــــوافق 23 مـــارس ســـنـــة 2011 يـــعـــيّـن اJـــوظـــفـــون اآلتـــيـــة
أسـمـاؤهمn طـبـقـا ألحـكـام اJـادّة 153 من اJـرسـوم الـرّئـاسيّ
رقم 10-236 اJــــــؤرّخ في 28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واJــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

العموميةn أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات اللوازم :
- الــــســـــيــــد الــــصـــــــديق رمـــــاضــــنــــــةn ¦ـــــثـــل وزيـــــــر

nرئيسـا nاليـةJا
- الـسـيـد مـحــمـد كـنـدسيn ¦ـثـل وزيـر اJـالـيـة (قـسم

nنائبا للرئيس n(الصفقات العمومية
- الــســـيــدان مــحــمــد لــطــرش ومــحــمــد زواويn ¦ــثال
وزيـــر الــدفـــاع الــوطـــنيn عــلـى الــتـــواليn عــضـــوا أســاســـيــا

nوعضوا مستخلفا
nالـسـيـدان نـور الـدين بــورحـال ومـحـمـود غـريـسي -
nعــلى الـتـوالي nـثال وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيـة¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- السيدان عـياش عماري وراشـد بن حبيلسn ¦ثال
وزيـر الـشـؤون اخلـارجــيـةn عـلى الـتـوالـيn عـضـوا أسـاسـيـا

nوعضوا مستخلفا
nالـــســـيــدان عـــبـــد الـــقــادر بـــوطـــيب وعـــمــر خـــروبي -
n(ـديـــريــة الــعــامــــة لـلــمـيـــزانــيـةJا) ـالـيــــةJــثال وزيــــر ا¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعـلى التوالي
- السيـدان أورمضان صادقي وتوفيق خونيn ¦ثال
nعـلى التوالي n(ديـرية العـامة لـلمحـاسبةJا) الـيةJوزير ا

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيـد حـسـان زنـون واآلنـسـة لـيـلى بـوزيـدn ¦ـثال
وزير العدلn حافـظ األختامn على التواليn عضوا أساسيا

nوعضوا مستخلفا
- الـــســـيــــدان بـــلــــجـــيـاللي خــــوجـــة ومــــحـــمــــد أمـــقـــران
nعــلى الـتـوالي nـثال وزيـر الــتـربـيـة الــوطـنـيـة¦ nلـوصــيف

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
nالـسيـد عـبـد العـزيـز قـند واآلنـسـة فاطـمـة عـياشي -
¦ـــثال وزيـــر الــــتـــجـــارةn عـــلى الـــتـــواليn عـــضـــوا أســـاســـيـــا

nوعضوا مستخلفا
- الــســـيــدتـــان بن ســمـــاعــX أنــيـــســةn زوجــة لـــعــفــري
وحلواس رشيدةn زوجة بن حـبيلسn ¦ثلتا وزير التعليم
الـعــالي والـبـحث الــعـلـميn عـلـى الـتـواليn عـضــوا أسـاسـيـا

nوعضوا مستخلفا
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- الـــــســـــيـــــد ســـــيـــــد عـــــــلـي حـــــمــــــــومn ¦ـــــثــل وزيـــــــــر
nرئيسـا nالـيــةJا

- السـيـد زوهيـر بـوشمـلـةn ¦ثل وزيـر اJـاليـة (قسم
nنائبا للرئيس n(الصفقات العمومية

- الـسـيـدان بـوعالم زرقـاني ومـروان رغـيـويn ¦ـثال
وزيـــر الــدفـــاع الــوطـــنيn عــلـى الــتـــواليn عــضـــوا أســاســـيــا

nوعضوا مستخلفا
nالـســيـدان مـحــمـد ســيـد عــلي ومـحــمـد ســكـودارلي -
nعــلى الـتـوالي nـثال وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيـة¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــســيــدان ســلــيــمــان حـداد واالمــX فــرعــونn ¦ــثال
وزيـر الـشـؤون اخلـارجــيـةn عـلى الـتـوالـيn عـضـوا أسـاسـيـا

nوعضوا مستخلفا
nالــســيـــدان الــعــيـــاشي بــكـــتــاش وأحــمـــد بن خــوخــة -
n(ـديـــريــة الــعــامــــة لـلــمـيـــزانــيـةJا) ـالـيــــةJــثال وزيــــر ا¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعـلى التوالي
- الـسـيـدان رشـيـد موقـاس وحـسـX الـعـمـاريn ¦ثال
nعـلى التوالي n(ديـرية العـامة لـلمحـاسبةJا) الـيةJوزير ا

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــسـيــدان أحـمـد بــلـحي وكــمـال بـرنــوn ¦ـثال وزيـر
الـــعـــدلn حــافـظ األخــتـــامn عـــلى الـــتـــواليn عـــضــوا أســـاســـيــا

nوعضوا مستخلفا
- الــسـيــدان جـعــفــر قـلــيـعي وفــريــد مـخــزوميn ¦ـثال
وزيـــر اJـــوارد اJـــائـــيــــةn عـــلى الـــتـــوالـيn عـــضـــوا أســـاســـيـــا

nوعضوا مستخلفا
nالــســيــدان مــصــطــفى لــعــــربي ومــحــمــد كــنــيــجــــو -
¦ـــثـال وزيـــــر الـــنـــقـــلn عـــلى الــــتـــواليn عـــضـــــوا أســـاســـيـــا

nوعضـوا مستخلفا
- الـســيــدان بـوســعــد لـيــمــاني وفــاروق طـلــعــةn ¦ـثال
وزيـر األشـغـال الـعـمـومـيـةn عـلى الـتـواليn عـضـوا أسـاسـيا

nوعضوا مستخلفا
nالـسيـد أنـور بن قرنـان والـسيـدة جـوهر فـرحاوي -
زوجة بـنينـيn ¦ثال وزير الـتجارةn عـلى التـواليn عضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالسيد محمد ريال واآلنسة وردية يوسف خوجة -
¦ـــثال وزيـــر الـــســـكـن والـــعـــمـــرانn عـــلى الـــتـــواليn عـــضـــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــســـيــدة شـــريـــفـــة مـــوسى بـــوجـــلـــطـــيــةn زوجـــة بن
قــرقــورة والــسـيــد فــريــد بــرادعـيn ¦ـثـال وزيــر الــصــنــاعـة
nـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارJـؤسـسـات الـصـغـيــرة واJوا

على التواليn عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.

- الــسـيــدان حلـلــو أبــركـان وعــز الـدين عــفــيفn ¦ـثال
وزيـر الـتـضـامن الـوطـنـي واألسـرةn عـلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
nالسـيد عـثمان بن رجـدال والسـيدة ناديـة فرحات -
nعــلى الــتــوالي nــثال وزيــرة الــثـقــافــة¦ nزوجــة بــورصــاص

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـســيــد رشـيــد بن نــاصــر واآلنـســـة ســمـيــرة لــيـلى
nعـلى الـتـوالي nـانJـثال وزيـر الـعالقـات مـع الـبـر¦ nبـشـار

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــســــيـــدان مـــحــــمـــد زوخ ومـــحــــمـــد فــــريــــــةn ¦ـــثال
وزيـــر الـسكـن والـعـمـرانn علـى الـتـواليn عـضــوا أسـاسـيا

nوعضـوا مستخلفا
nالــســيــدان بــوفــــاحت طـــرقـي ومــحــمـود بـن ســعــيـد -
nــثال وزيــر الــعــمـل والـتــشـغــــيل والــضـمــان االجـتــمـاعي¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- الــــســــيــــد رابــح عــــيــــشــــــــاوي والــــســــيــــدة فـــــــريــــدة
ســــــــدارn زوجــــــــة مــــــوهـــــــوبn ¦ــــــثال وزيـــــــــر الــــــســــــيــــــاحــــــة
والــصـنــاعــة الــتــقــلــيــديــةn عــلى الــتــواليn عــضـــوا أســاســيـا

nوعضـوا مستخلفا
- الـــســيـــدة زولــيـــخــة تـــهــمـيn زوجــة مـــرار والــســـيــد
nــثال وزيــــر الـــشــبــاب والـــريــاضـــة¦ nعــيـــسى بن تـــــارزي

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- السـيـدتـان عـائـشـة بـوعـكـازn زوجـة بـوزيـدي وهـبة
حــــــواســــــnX زوجــــــة ســـــــعــــــدوn ¦ــــــثــــــلــــــتــــــا وزيــــــر الــــــبــــــريــــــد
وتـكــنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصــالn عـلى الــتـوالـيn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيـدان جمـال راجي ووحـيـد حـدادوn ¦ـثال وزير
الصـيـد البـحري واJـوارد الـصيـديةn عـلى الـتواليn عـضوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الــسـيــدة فـطــومــة مـنــصــورn زوجـة دردار واآلنــسـة
nعــلـى الــتـــوالي nــثـــلـــتــا وزيـــر االتـــصـــال¦ nنـــاديـــة اجلـــوزي

عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 18 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 23
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـضم يـتـضمّن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنةن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنة

الوطنية لصفقات األشغـال.الوطنية لصفقات األشغـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــــوافق 23 مـــارس ســـنـــة 2011 يـــعـــيّـن اJـــوظـــفـــون اآلتـــيـــة
أسـمـاؤهمn طـبـقـا ألحـكـام اJـادّة 153 من اJـرسـوم الـرّئـاسيّ
رقم 10-236 اJــــــؤرّخ في 28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واJــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

العموميةn أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات األشغـال:



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

- السيدان جـمال دباش ومحمد زروتn ¦ثال وزير
التكوين والتعـليم اJهنيnX على التواليn عضوا أساسيا

nوعضوا مستخلفا
nالـــســيـــدان مــصـــطــفى مـــيــهــوبـي وأحــمــد بـــوربـــيع -
nــثال وزيـــر الــعــمـل والـتــشــغـــيل والــضـمــان االجــتــمـاعي¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
nاآلنــســة حــوريــة عـوديــة والــســيــد ســمــيــر فــرحـات -
nــسـتــشــفــيـاتJــثال وزيـــر الــصــحــة والــســكـــان وإصالح ا¦

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
- السـيدان مـختـار ديـدوش وإبراهـيم مقـدورn ¦ثال
nعــلى الــتــوالي nوزيــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــــســـيـــدان ســـعـــــيـــد �ـــــار وجـــعــــفـــــر رقــــانn ¦ـــثال
وزيـــر الشـباب والـرياضـةn عـلى التـواليn عضـوا أساسـيا

nوعضـوا مستخلفا
- الـســيــدان طـيب قــبــال وتـوفــيق بالحn ¦ــثال وزيـر
nعـلى الـتـوالي nالـبـريـد وتـكــنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الـــــســـــيـــــدان مـــــصــــطـــــفـى بن ســـــهـــــلي ونـــــور الـــــدين
nـوارد الـصيـديةJـثال وزير الـصـيد الـبـحري وا¦ nفرقـاني

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا nعلى التوالي
nالـــــســــيـــــدان يـــــــوسف أ�ـــن وإبـــــراهــــــــيم زايـــــــر -
¦ـــثـال وزيـــر االتـــصــــالn عـــلى الـــتــــواليn عـــضــــوا أســـاســـيـــا

وعضـوا مستخلفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يحـدد الـبـيانـات الـتي يـتـضمـنـهاn يحـدد الـبـيانـات الـتي يـتـضمـنـها

اإلعذاروآجال نشره.اإلعذاروآجال نشره.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة   2010والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتـــضــمـن تــنـــظــيم الـــصــفـــقــات الـــعــمـــومــيــةJســـنــة 2010 وا

nادة 112 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يــعــX اJــوظـــفـــون اآلتــيــة أســمــاؤهـمn طــبــقـــا ألحــكـــام
اJــادّة 153 من اJـــرســـوم الــــرّئـــــاسيّ رقــم 10-236 اJــؤرّخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
Xأعـضـاء ¦ـثـلـ nـتـضـمّن تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةJوا
لـلـــوزراء األوصــيـاء لــلـمـــصــالح اJـتـــعــاقــدة عـنـدمــا تـكـون
هـذه األخــيــرة غـيــر  ¦ــثـلــة بــالـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــصـفــقـات

األشغال :
nالـــســـيــدان زوبـــيــر بـــولـــكــرون وخلـــضـــر بن مــزوز -
¦ـــثـال وزيـــر الــــطــــاقـــة واJــــنــــاجمn عــــلى الــــتــــواليn عــــضـــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- السيدان شـريف بوركب وبراهيم بلـحيمرn ¦ثال
وزيـر االسـتــشـراف واإلحـصـائـيـاتn عــلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـسـيـدان عـمـار رزقي وخـالـد خـيـاليn ¦ـثـال وزير
الشؤون الدينـية واألوقافn على التـواليn عضوا أساسيا

nوعضوا مستخلفا
- الــســيــد الــعـــيــد ربــيــقــة واآلنــســة فــاطــمــة الــزهــراء
عيادn ¦ثال وزيـر اجملاهدينn على التواليn عضوا أساسيا

nوعضوا مستخلفا
- الـسيـدان فـريد نـزار ومـسعـود مـعزيn ¦ـثال وزير
الــتــهـــيــئــة الـــعــمـــرانــيــة والـــبــيـــئــةn عــلـى الــتــوالـيn عــضــوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- الـســيـدان عـبـد الـوهـاب قـلـيل ومـحـمـد سـعـيـد عـبـد
nعــلى الــتـوالي nـثـال وزيـر الــتــربـيــة الــوطــنـيــة¦ nالــرحـيـم

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- السيدان طه حـموش وعبد الرزاق العطويn ¦ثال
وزيـر الـفالحـة والــتـنـمـيـة الـريـفــيـةn عـلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
- السـيـدان سـالم سايـت وإسمـاعـيل حـشيـشـةn ¦ثال
وزيـر الـتــضـامن واألسـرةn عـلى الـتــواليn عـضـوا أسـاسـيـا

nوعضوا مستخلفا
nالـــســيـــدان ســـــالم قـــــاصـــــدي ومــحـــمــــد بـــوصـــــبع -
¦ـــثال وزيـــرة الــثـــقــافـــةn عــلـى الــتـــواليn عــضــــوا أســاســـيــا

nوعضـوا مستخلفا
- الـســيـد عـدة مــسـفك والــسـيـدة لــيـلى حــوحـوn ¦ـثال
nعــلى الــتـوالي nوزيــر الــتـعــلـيـم الـعــالي والــبـحث الــعــلـمي

nعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
nالـسيد عبـد احلميد زكـور واآلنسة سهـام مقطيف -
¦ـثال وزيـر الـعالقـات مع الـبــرJـانn عـلى الـتـواليn عـضـوا

nأساسيا وعضوا مستخلفا
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اJـادة اJـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة n2011 يـــــــــحـــــــــدد �ـــــــــوذج االلـــــــــتــــــــزامn يـــــــــحـــــــــدد �ـــــــــوذج االلـــــــــتــــــــزام

باالستثمار.باالستثمار.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا

- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــــــــمـــــــــؤرخ في 14 جــــــــــمـــــــــادى الــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة عـــــــــام 1431
Xالــــمــــوافـق 28 مـــايـــو ســـنـــة   2010 والــــمــتـــضـــمن تـــعـــيــ

nأعضاء احلكومة

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 24 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 24 من اJـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 10 - 236 الــــمـــؤرخ في28 شـــوال عــام1431
اJـــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســـنـــة 2010 واJـــذكـــور أعـالهn يـــحـــدد
�ـــوذج االلـــتـــزام بـــاالســـتــــثـــمـــار في اJـــلـــحـق اJـــرفق بـــهـــذا

القرار.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJادة األولى :اJادة األولى : تطبـيقا ألحكام اJادة 112 من اJرسوم
الــرئــاسي رقم 10 -  236 الـــمــؤرخ في28 شـوال عـام 1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
الــقــرار إلى حتــديــد الـــبــيــانــات الــتي يـــتــضــمــنــهــا اإلعــذار

وآجال نشره. 

2 : : إن الـــفـــسـخ من جـــانـب واحـــد لـــصــــفـــقـــة من اJــادة اJــادة 
Xطـرف مـصلـحـة متـعـاقدة اليـتم إال بـعد إعـذارين قـانونـي

للمتعامل اJتعاقد العاجز.

3 : : يـــجـب أن يـــتـــضـــمن اإلعـــذار الـــذي تـــوجـــهه اJــادة اJــادة 
اJــصـلـحـة اJـتــعـاقـدة إلى اJـتــعـامـل اJتعاقـدn البيانات

اآلتية :

nتعاقدة وعنوانهاJصلحة اJا Xتعي -

nتعاقد وعنوانهJتعامل اJا Xتعي -

nالدقيق للصفقة ومراجعها Xالتعي -

- تــــــــوضـــــــيـح إن كــــــــان أول أو ثــــــــاني إعــــــــذارn عــــــــنـــــــد
nاالقتضاء

nموضوع اإلعذار -

 nمنوح لتنفيذ موضوع اإلعذارJاألجل ا -

- الــــعـــقـــوبـــات اJــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي حـــالـــة رفض
التنفيذ.

اJادة اJادة 4 : : يجب تـبلـيغ اإلعذار بـرسالة مـوصى علـيها
تـرسل إلى اJتعـامل اJتعاقـد مع إشعار بـاالستالم ونشره

حسب الشروط احملددة في اJادة  5 أدناه .

اJــــادة اJــــادة 5 : :  يـــــجب أن يـــــنــــشــــر اإلعـــــذار في الـــــنــــشــــرة
الـــرســمــيــة لـــصــفــقـــات اJــتــعــامـل الــعــمــومي (ن.ر.ص.م.ع)
Xموزعـت nXوطـنيـتـ Xيـومـيتـ Xوعلى األقـل في جريـدت
عـلى الـمـسـتوى الـوطني. و يـحـرّر بالـلـغة الـعربـيـة وبلـغة

أجنبية واحدة على األقل. 

يـجب أن يرسل طـلب نشـر اإلعذار في نـفس الوقت
الذي ¯ فيه تبليغه للمتعامل اJتعاقد.

يــســـري مــفـــعــول اإلعـــذار ابــتـــداء من تـــاريخ الــنـــشــر
األول في النـشرة الـرسـميـة لصـفقـات اJـتعـامل العـمومي

(ن.ر.ص.م.ع) أو في الصحافة.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق اJلحق 

�وذج االلتزام باالستثمار�وذج االلتزام باالستثمار

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

- اللقب  واالسم : .............................................................................................................................. 

- اJهنة : .........................................................................................................................................

- الساكن بــ  : ..................................................................................................................................

- اJتصرف باسم وحلساب ..................................................................................................................  

- اJقيد بالسجل التجاري أو سجل احلرف و اJهن أو غير ذلك (يوضح) :................................................... 

بــعــد االطالع عـــلى أحــكــام اJــادة 24 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 - 236 اJــؤرخ في 28 شــوال عــام  1431اJــوافق7
أكتوبر سنة  2010 واJتضمن تنظيم الصفقات العموميةn الـمعدل والـمتمم :

أ- ألتزم جتـاه (يذكر اسم اJصـلحة اJتعـاقدة)............................ أن أجسد اسـتثمارا في إطـار شراكة مع (يذكر
اسم الــشـريـك أو الـشــركــاء اجلــزائــريــX أو يــذكـر أن تــبــلــيغ اسم الــشــريك أو الــشــركــاء اجلــزائـريــX ســيــتم بــعــد تــبـلــيغ
 n...................................................................................................................................................(الصفقة

ب - أسلم رزنامة زمنية و منهجية مفصلتX لتلبية االلتزام باالستثمارn موقعتX باسمي.

أؤكدn حتت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اJـباشر لإلدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة ال تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشهـد بأن اJعـلومات اJـذكورة أعاله صـحيحـة حتت طائلـة التعـرض لتطـبيق الـعقوبـات اJنصـوص عليـها في اJادة
 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة  1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ..............في........................

اJتعهد

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)

مالحظـة هـامـة/ في حالـة جتـمع n يـقدم كل عـضـو االلـتزام بـاالسـتثـمـار اخلـاص به . ويبـيّن رئـيس الـتجـمّع أنه يـتـصرف
باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمع  ( بالشراكة أو بالتضامن ).
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يجب أن يوجه اJتعامل الثانوي إلى : 

- صـــاحـب الـــصـــفـــقـــة طـــلـــبـــا لـــلـــمـــوافــــقـــة عـــلى الـــدفع
nمقابل وصل استالم nباشرJا

- اJــصـلـحــة اJـتـعــاقـدةn طـلــبـا لـلـدفـع اJـبـاشــر مـرفـقـا
بـــالــفــــواتــــيــــر أوالـــوضــــعــــيـــات ووصـل االســـتالم اJـــذكــور

أعاله. 

لــصـــاحب الـــصــفـــقــة عـــشــرون (20) يــومـــا ابــتــداء من
nتـاريخ وصل االستالم إلعطـاء موافقته الـكليـة أو اجلزئية
أو الرد بـرفض الـدفع اJبـاشر لـلـمتـعامل الـثـانوي. وعـليه

إخبار اJصلحة اJتعاقدة كذلك.

تـرسل اJـصــلـحـة اJـتـعـاقـدة في أقـرب اآلجـال نـسـخـة
من الفواتير أو الكشوف لصاحب الصفقة.

تـــقــوم اJـــصـــلـــحـــة اJــتـــعـــاقـــدة بـــصــرف الـــفـــواتـــيــر أو
الـــكـــشـــوف مـع مـــراعـــاة أجل ثالثـــX (30) يــــومــــا احملـــدد في
اJــادة 89 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ
في28 شـــــوال عــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010
واJذكـور أعاله. يـبدأ سـريـان هذا األجل ابـتـداء من تاريخ
قـــبــــول أو رفض صـــاحـب الـــصـــفــــقـــة أو عــــنـــد انـــتــــهـــاء أجل
عــــشــــرين (20) يــــومــــا اJــــذكــــور أعالهn إذا لـم يــــعط صــــاحب

الصفقة أي رد.

يـجب أن تعـلم اJـصـلحـة اJـتعـاقـدة اJتـعـامل اJتـعـاقد
بكل دفع لصالح اJتعامل الثانوي. 

اJـادة اJـادة 4 :  : إذا رفض صــاحب الــصـفــقــة الـدفـع اJـبــاشـر
لـلمـتعـامل الـثانـويn يجب أن يـبـرّر ذلك. وفي هذه احلـالة
ال �كن اJصلحة اJتعاقدة أن تدفع إال اجلزء غير اJتنازع

عليه.

5 : :  يــجب أن يــســتــظــهــر صــاحب الــصــفــقــة في اJـادة اJـادة 
فـواتـيــره أو كـشـوفه مـبـلغ األداءات الـتي كـانت مـحل دفع

مباشر للمتعامل الثانوي.

اJـادة اJـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـعـلق بـكـيـفـيـات الـدفع اJـبـاشـرn يـتـعـلق بـكـيـفـيـات الـدفع اJـبـاشـر

للمتعامل الثانوي.للمتعامل الثانوي.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 109 (الفقرة 3) منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 109 ( الـفقرة 3 )
من اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 10 - 236  الـــــمـــــؤرخ في28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور
أعـالهn يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد كـــيــــفـــيــــات الـــدفع

.Xالثانوي Xباشر للـمتعاملJا

اJـادة اJـادة 2 : : عـندمـا تـكـون اخلـدمات الـواجب أن يـنـفـذها
الـمـتعـامل الـثانـوي و مبـالـغهـا القـصـوى منـصوصـا عـليـها
في الــصــفــقــةn فــإنه �ــكن هــذا األخــيــر قــبض مــســتــحـقــاته
مـــبــاشــرة من الـــمـــصــلــحــة الــــمــتــعــاقـــدةn حــسب الــشــروط

اآلتية :

- يــجب أن يــنص في دفــتــر شــروط اJــنــاقــصـة عــلى
nباشر للمتعامل الثانويJالدفع ا

Xيــجب أن يـكــون الـتـعــامل الـثــانـوي مـحل عــقـد بـ -
nتعامل الثانوي وصاحب الصفقةJا

- يـــجب أال يــكـــون اJـــبـــلغ اخملـــصص لــلـــدفع اJـــبـــاشــر
nللمتعامل الثانوي مشموال برهن حيازي للصفقة

- يجب أن يخصم مـبلغ التسبيق اخملصص لصاحب
الـصــفــقــة من مــبــلغ اخلــدمـات الــواجب تــنــفــيــذهـا مـن قـبل

nباشرJعني بالدفع اJتعامل الثانوي واJا

- يجب أن تخصم احلصة القابلة للتحويل من مبلغ
الصفقة من اJبلغ اخملصص للتعامل الثانوي احمللي.  

اJــادة اJــادة 3 : : يــجب أن يـــتم الــدفـع اJــبـــاشــر لــلـــمــتـــعــامل
الثانوي حسب الكيفيات اآلتية : 
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تــســـمح اJـــعــلــومـــات ذات الــطـــابع الـــتــقــنـي بــتـــقــديــر
قــدرات اإلنــتــاج واإلجنــاز لــدى اJــتـــعــامل اJــتــعــاقــد ومــدى
قـابلـيته لالسـتجـابة لـلمـواصفـات التـقنـية الـتي تـصدرها

اJصلحة اJتعاقدة.
تـســمح اJـعــلـومـات ذات الــطـابع الــتـجـاري بــاإلحـاطـة
بــالـسـيــاسـة الـتــجـاريـة لـلــمـتـعــامل االقـتـصــادي في مـيـدان

اJنتوجات واألسعار و التوزيع.
تــــســـمـح اJـــعــــلـــومــــات ذات الـــطــــابع اJــــالي بــــتـــقــــديـــر

النتائج اJالية للمؤسسة وتوازنها اJالي.
تـــســـمح اJـــعـــلـــومـــات اJــتـــعـــلـــقـــة بـــطــبـــيـــعـــة ونـــوعـــيــة
العالقات الـتجاريـة القائـمة بX اJـصلحـة اJتعـاقدة وأحد
اJتـعاملـX االقتـصاديـX اJعنـيnX بـتقـدير الفـعالـية التي

ينفذ بها اJتعامل اJتعاقد التزاماته التعاقدية.

اJـادة اJـادة 5 :  : تـخــصص الـبــطـاقــيـة الــقـطــاعـيــة لـتـســجـيل
اJـعـلـومـات اJـتـعلـقـة بـاJـتـعامـلـX االقـتـصـاديـX الذيـن لهم

عالقات جتارية مع عدة مصالح متعاقدة للقطاع.
تسـمح اJـعلـومـات اJسـجـلـة في البـطـاقيـة الـقطـاعـية
لـكل قطاع وزاري �مـارسة رقابته الـوصائية والـتنسيق
بـX مخـتلف اJـصالح اJـتعـاقدة لـلقـطاعn في مـيدان إبرام

الصفقات. 

6 :  : تـخــصص الــبــطــاقــيــة الـوطــنــيــة لــتــسـجــيل اJـادة اJـادة 
اJـــعــلـــومــات اJـــتــعـــلــقـــة بـــاJــتـــعــامـــلــX االقـــتـــصــاديـــX عــلى

اJستوى الوطني.
تـسـمح اJـعـلـومـات اJـسـجـلـة في الـبـطـاقـيـة الـوطـنـية
للمرصد االقتـصادي للطلب العمومي �مارسة مهامه في
مــــيـــدان إعـالم اJـــصــــالح اJـــتــــعـــاقــــدة وفي مــــيـــدان تــــوجـــيه

الطلبات العمومية.

اJــــادة اJــــادة 7 : : حتــــيّن بـــــطــــاقــــيــــة اJـــــصــــلــــحــــة اJـــــتــــعــــاقــــدة
والبطـاقية القـطاعية والـبطاقيـة الوطنيـة باستمرار عن

طريق جمع اJعلومات اJستجدة وتسجيلها.

Xسـك وحتيJ ـعلـومات الـضروريـةJادة 8 :  : جتمع اJادة اJا
الـبـطــاقـيـات اJــذكـورة أعاله بـكل وســيـلـة قــانـونـيــةn طـبـقـا
ألحــــكــــام اJـــادة  38 من اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر

سنة 2010 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 9 :  : يـتـعـX عـلى اJـصـلــحـة اJـتـعـاقـدة تـبـلـيغ كل
XـسجـلJا Xاالقـتصـادي XتـعامـلJمـعلـومة مـفـيدة تـخص ا
عـلى مسـتوى بـطـاقيـتـهاn بـناء عـلى طـلب أية هـيـئة رقـابة

أو أية مصلحة متعاقدة أخرى.

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يـــــحــــدد مــــحـــــتــــوى بــــطـــــاقــــيــــاتn يـــــحــــدد مــــحـــــتــــوى بــــطـــــاقــــيــــات

اJتعاملX االقتصاديX وشروط حتيينها.اJتعاملX االقتصاديX وشروط حتيينها.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 40 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اJــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 40 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
Xالـــقــرار إلـى حتـــديــد مـــحـــتـــوى بـــطـــاقـــيــات الــــمـــتـــعـــامـــلــ

االقتصاديX وشروط حتيينها.
Xاالقتصادي Xادة 2 : : تتمثل بطـاقيات الـمتعاملJادة اJا

الـمنصوص عليها في اJادة األولى أعاله فيما يأتي :
nتعاقدةJصلحة اJبطاقية على مستوى ا -

nبطاقيات قطاعية -
- بطاقية وطنية.

يـحـدد مـحــتـوى هـذه الـبـطــاقـيـات وشـروط حتــيـيـنـهـا
حسب ما هو مبX أدناه.

اJــادة اJــادة 3 :  : تـــخـــصص بـــطـــاقـــيــة اJـــصـــلـــحــة اJـــتـــعـــاقــدة
Xــتــعـــلــقــة بـــجــمــيـع الـــمــتـــعــامــلــJـــعــلــومـــات اJلــتـــســجــيل ا

.Xواحملتمل Xاحلقيقي Xاالقتصادي
تــسـمـح اJـعــلـومــات اJــسـجــلـة فـي بـطــاقـيــة اJــصـلــحـة
nفـيمـا يخص كل متـعامل اقـتصـادي ¯ إحصاؤه nتعـاقدةJا
بـتـعـريـفـه و بـتـقـديـر مـوضـوعي Jــراجـعه اJـهـنـيـة وقـدراته

وبصفة عامة لتأهيله.

اJــادة اJــادة 4 :  : تـــكــتـــسي اJـــعــلــومـــات اJــذكـــورة في اJــادة3
أعالهn طــابـعــا عـامـا وتــقـنــيـا وجتــاريـا ومــالـيــاn ولـهــا أيـضـا
Xصـلـة بـنـوعـيـة وطـبـيـعـة العـالقـات الـتـجـاريـة الـقـائـمـة ب

اJصلحة اJتعاقدة و اJتعامل االقتصادي.
 تــســمح اJـعــلــومــات ذات الـطــابع الــعـام بــإعــطـاء أدق
تـعريف ¦ـكن عن اJتـعـامل االقتـصادي. وتـتعـلق خصـوصا
بـــــوضــــعـه الـــــقــــانـــــونـي وعــــنـــــوانه الـــــتـــــجـــــاري ومــــوضـــــوعه

االجتماعي وطبيعة نشاطه.
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2 : : �ــنـح هـامـش األفــضــلــيـة اJــذكــور فـي اJـادة اJـادة اJـادة 
األولى أعالهn حسب الكيفيات اآلتية :

1 - بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات الـــلـــوازم :  - بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات الـــلـــوازم :  �ـــنح هـــامش
nنـشـأ اجلـزائريJأفـضلـيـة بنـسـبة 25 % لـلـمنـتـجـات ذات ا
اJـصـنـعـة مـحـلـيـاn بنـاء عـلى تـقـد¥ شـهـادة جـزائـري اJـنـشأ

.XعنيJتعهدين اJمن طرف ا
تـــســـلـم شـــهــــادة جـــزائــــري اJـــنــــشـــأn بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

اJتعهدn من قبل غرفة التجارة و الصناعة اJعنية.
2 - بــــالــــنـــــســــبــــة لــــصـــــفــــقــــات األشـــــغــــال و اخلــــدمــــات - بــــالــــنـــــســــبــــة لــــصـــــفــــقــــات األشـــــغــــال و اخلــــدمــــات
والـــــدراســــات :والـــــدراســــات : �ــــنح هـــــامش أفـــــضــــلـــــيــــة بـــــنــــســـــبــــة 25 %
لـــلــمــؤســســـات أو مــكــاتب الـــدراســات اخلــاضــعـــة لــلــقــانــون
اجلـزائري وكـذا للـتـجمـعـات اخملتـلطـة بـنسـبـة احلصـة التي

حتوزها اJؤسسة اجلزائرية في التجمّع.
nذكـور في الفـقرة الـسابـقةJـنح هامش األفـضلـيـة ا�
فــقط لــلـمــؤسـســات اخلـاضــعــة لـلــقـانــون اجلـزائــريn شـخص
طـبــيـعـي أو شـركـة يــحـوز أغــلـبــيـة رأســمـالــهـا االجـتــمـاعي
جــزائـريــون مـقــيــمـون و في حــدود احلـصــة الــتي يـحــوزهـا

اجلزائريون اJقيمون .
اJـادة اJـادة 3 :  : �ـنح هــامش األفــضــلـيــة اJــذكـور أعالهn في
مـرحــلــة تـقــيــيم الــعـروض اJــالــيــةn ويـطــبّق عــلى الــعـروض
nأوليـا من الـناحـيـة الـتقـنـية XـؤهـلـJـاليـة لـلمـتـعـهدين اJا

وذلك وفقا Jعايير االختيار احملددة في دفتر الشروط.
يــضـاف إلى الــعــروض اJـالــيـة لــلـمــتــعـهــدين األجـانب
ولــلـــشــركــات اخلـــاضــعــة لـــلــقــانـــون اجلــزائــري الـــتي يــحــوز
أغـلـبــيـة رأسـمــالـهــا االجـتـمــاعي أجـانب نــسـبـة  25 % عـلى
أســعــارهــا احملــســوبـة بــكـل احلــقـوق و الــرســومn وفـي حـدود

احلصة التي يحوزها األجانب. 
في حـالة الـتـجـمـعـات اخملـتلـطـة تـخـفض نـسـبة  25 %
اJـذكــورة أعاله بـــنـسـبــة احلـصـة الـتي تــمـتـلـكــهـا اJـؤسـسـة
اجلـزائـريـة في الـتـجـمع وفي حـدود احلـصـة الـتي يـحـوزها

اجلزائريون اJقيمون في اJؤسسة. 
اJـادة اJـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــارس ســنـة مــارس ســنـة n2011 يــحــدد كـيــفــيــات تـشــكــيل وســيـرn يــحــدد كـيــفــيــات تـشــكــيل وســيـر

مجموعات الطلبات.مجموعات الطلبات.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي

XــتـــعــامــلــJــادة 10 :  : تــســجل جـــمــيع حـــاالت عــجــز اJــادة اJا
اJــتــعـــاقــدين عـن تــنــفـــيــذ صــفـــقــةn في بـــطــاقـــيــة اJــصـــلــحــة

اJتعــاقدة والبطــاقية القطاعية و البطاقية الوطنية. 
ولــهـذا الــغــرض تــرسل مــذكـرة إعالمــيــة إلى الــوزيـر

الوصي ووزير الـمالية. 
ويبX في اJذكرة ما يأتي :

nتعامل االقتصادي العاجزJتعريف ا -
nموضوع الصفقة ومراجعها -

nطبيعة العجز وأسبابه -
- الـضـمـانـات الـتـعاقـديـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا وشروط

nتنفيذها
- أي إجــــراء مـــتـــخــــذ أو تـــعـــتــــزم اتـــخـــاذه اJــــصـــلـــحـــة

اJتعاقدة للحفاظ على مصاحلها.
اJـادة اJـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـعلق بـكـيفـيـات تطـبـيق هامشn يـتـعلق بـكـيفـيـات تطـبـيق هامش
األفضلية بالـنسبة للمنـتجات ذات اJنشأ اجلزائرياألفضلية بالـنسبة للمنـتجات ذات اJنشأ اجلزائري

و/أو للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري.و/أو للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 23 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :
اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 23 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
الــقــرار إلى حتــديــد كـــيــفــيــات تــطــبــيق هــامش األفــضــلــيــة
لـــلــمـــنــتـــجــات ذات اJـــنــشـــأ اجلــزائـــري و/أو لــلـــمــؤســـســات

اخلاضعة للقانون اجلزائري.
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مــسـتــويـات االخــتـصــاص اJـنـصــوص عـلــيـهــا في اJـواد 136
و146 و147 و148 من اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شـــــوال عــــام  1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر

سنة 2010 واJذكور أعاله.
حتـــدد حــــدود اخـــتــــصـــاص جلـــنــــة صـــفــــقـــات اجملــــمـــوعـــة
بـــالــرجـــوع Jـــبــلـغ الــطـــلب االجـــمــالـيn مــوضـــوع مـــجــمـــوعــة

الطلبات.
اJـادة اJـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة n2011 يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرضn يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرض

والتصريح باالكتتاب والتصريح بالنزاهة.والتصريح باالكتتاب والتصريح بالنزاهة.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة   2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 51 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 51 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 واJـذكــور أعالهn حتـدد �ـاذج
رســــالـــة الــــعـــرض والــــتــــصـــريح بــــاالكـــتــــتــــاب والـــتــــصـــريح
بـالنـزاهة كـمـا هو مـبX في اJالحق 1 و2 و3 اJرفـقة بـهذا

القرار.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 19 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
الـقــرار إلى حتــديـد كــيــفـيــات تـشــكــيل وسـيــر مــجـمــوعـات

الطلبات.

اJـادة اJـادة 2 :  : كل اJــصـالح اJــتـعــاقـدة الــتي لـهــا مـيــزانـيـة
خـــاصــــة بــــهــــا �ـــكـن أن تـــلــــجــــأ إلى إجــــراء إبـــرام صــــفــــقـــات

عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات.
يـجب أن حتـدد حـاجـات كل مصـلـحـة مـتعـاقـدةn عـضو

في اجملموعةn بدقة في دفتر الشروط.

اJــادة اJــادة 3 :  : تـــتــشـــكل مــجـــمــوعـــة الــطـــلــبــات بـــاتــفـــاقــيــة
يـــوقــعـــهــا كل أعـــضــاء اجملـــمــوعـــة. وتــعــX االتـــفــاقـــيــة إحــدى
nتعاقدة كـمنسّقة تـكلّف بتنظـيم إبرام الصفقةJـصالح اJا

موضوع مجموعة الطلبات.
يـــجب أن حتـــدد االتـــفــــاقـــيـــة تـــشــــكـــيـــلـــة جلـــنــــتي فـــتح
األظرفة و تقيـيم العروض جملموعة الـطلبات و حتددn عند

االقتضاءn تشكيلة جلنة حتكيم اJسابقات.
 و�ـــكن أن تـــعــX االتـــفـــاقـــيـــة جلـــنــتـي فـــتح األظـــرفــة
وتقـييم العـروض التـابعتـX للـمصلـحة اJـتعاقـدة اJنـسّقة

كلجنتX جملموعة الطلبات.

اJادة اJادة 4 :  : �كن اJصالح اJـتعاقدة أعضاء اجملموعة أن
تــكـــلّف اJــصـــلــحــة اJـــتــعـــاقــدة اJــنـــسّــقـــة لــتــوقـــيع وتــبـــلــيغ
الـــصــفــقــة. كــمــا �ــكن كل مــنــهــا تــوقــيع وتــبــلــيغ الــصــفــقــة

بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة. 

إن دخول الصـفقة حـيز تنـفيذ بـالنسـبة للـجزء الذي
يخص كل مصـلحـة متـعاقدةn عـضو في اجملـموعـةn يتوقف
عــلى تــبــلــيـغ األمــر بــاخلــدمــة بـبــدء تــنــفــيــذه. كـل مــصــلــحـة
مــتــعــاقــدة مــســؤولـة عـن تــنـفــيــذ اجلــزء من الــصــفــقــة الـذي

يعنيها. 

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعX االتـفـاقـية جلـنـة الـصفـقـات الـعمـومـية
اJكلّفـة باJراقبـة اخلارجية الـقبلـية التي تتـبعها اJـصلحة
اJــتــعـاقــدة اJــنــسّـقــة كــلــجـنــة صــفــقـات اجملــمــوعــة في حـدود
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق األولاJلحق األول
�وذج رسالة العرض�وذج رسالة العرض

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

اللقب  واالسم : .............................................................................................................................. 

اJهنة : .........................................................................................................................................

الساكن بــ  : ..................................................................................................................................

اJـتصـرف باسم وحلـساب................................................................................n اJـقـيد بـالسـجل التـجاري أو
سجل احلرف واJهن أو غير ذلك (يوضح) : ......................................................................................................

 بـعـد االطالع عـلى وثـائـق مـشـروع الـصـفـقـةn وبــعـد تـقـديـر نـوع اخلـدمــات الـواجب الـقـيـام بـهــا ومـدى صـعـوبـتـهـا من
وجهة نظري و حتت مسؤوليتي :

Xمـوقــعـ nأسـلّـم جـدوال بــاألسـعــار وبـيــانـا تــقـديــريـا مــفـصال طــبـقــا لإلطـاريـن الـواردين في مــلف مـشــروع الـصــفـقــة
باسمي.

ألـتــزم وأتـعـهــد جتـاه (يـذكــر اسم اJـصــلـحـة اJــتـعـاقــدة) .......................... بـتـنــفـيـذ اخلــدمـات طـبــقـا لـشــروط دفـتـر
التـعـلـيـمـات اخلاصـة مـقـابل مـبـلغ ( يـذكر مـبـلغ الـصـفـقة بـالـديـنـارn وعـند االقـتـضـاء بـالعـمـلـة الـصـعبـة ويـحـرر بـاحلروف

واألرقامn خارج الرسوم وبكل الرسوم ) .................................................

ألتزم بتنفيذ الصفقة في آجال (تذكر آجال تنفيذ الصفقة باحلروف وباألرقام) ...........................................

تـبـر³ اJـصلـحـة اJـتـعـاقـدة ذمـتـهـا من اJـبـالغ اJـسـتـحـقـة مـنـهـا بـدفـعـهـا في احلـسـاب اJـصـرفي أو احلـسـاب الـبـريدي
رقم......................................... لدى ...........................................................................................................

العنوان :........................................................................................................................................... 

أؤكدn حتت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اJـباشر لإلدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة ال تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في..............
اJتعهد 

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

مالحظة هامة / فـي حالة جتمع يبــيّن رئيس التـجــمّع أنه يتصرف بـاسم التجمّع مع تـوضيح طـبـيــعــة الـتجمّع
( بالشراكة أو بالتضامن ).
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثانياJلحق الثاني
�وذج التصريــــــح باالكتتــــاب�وذج التصريــــــح باالكتتــــاب

 تسمية الشركة : .............................................................................................................................

أو عنوان الشركة : ............................................................................................................................. 
عنوان اJقر الرئيسي للشركة : ......................................................................................................... 
الشكل القانوني للشركة : .................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ..................................................................................................................... 
رقـم وتـــــــاريـخ الــــــــتـــــــســــــــجــــــــيـل في الــــــــســــــــجل الــــــــتــــــــجـــــــاري أو ســــــــجـل احلــــــــرف و اJـــــــهـن أو غــــــــيـــــــر ذلـك (يــــــــوضح) :
................................................................................................................................................................
الوالية ( أو الواليات ) التي يتم فيها تنفيذ األعمال موضوع الصفقة : .....................................................

لـقب  واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اJـسـؤول أو اJسـؤولـX القـانونـيـX األساسـيـX للـشـركة أو األشـخاص
الذين لهم الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة :..............................................................................
يشـهد اJـصرح بـأن الشـركة مـؤهلة و/أو مـعتـمدة من هـيئـة متـخصـصة لـهذا الـغرضn إذا كـان ذلك منـصوصـا عليه
�وجب نصوص تنظيمية : ..........................................................................................................................
في حـــالــة اإليـــجــاب : ( أذكـــر الــهــيـــئــة الـــتي أصــدرت الـــوثــيــقـــة ورقـــمــــهـــا وتـــاريخ إصـــدارهــــا و تـــاريـخ انــــتـــهـــاء
صالحيتها ).................................................................................................................................................
يشهـد اJصرح بـأن الشركـة حققـت خالل السنـوات الثالث اJاضـية متـوسط رقم أعمال سـنوي : (يذكـر رقم أعمال

باحلروف وباألرقام) ..................................................... ......................................................................
هل توجد امتيازات و رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة ضبط احملكمةn الفرع التجاري?.............................

في حالة اإليجاب : (أذكر طبيعة هذه االمتيازات والرهون و عيّن احملكمة) ..................................................
يـــــــــــــشــــــــــــهـــــــــــــد اJـــــــــــــصــــــــــــرح أن الـــــــــــــشـــــــــــــركــــــــــــة لـــــــــــــيـــــــــــــسـت فـي حـــــــــــــالــــــــــــة إفــالس  أو تــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــيــــــــــــة أو تـــــــــــــوقـف عـن
النشاط......................................................................................................................................................
يــــــــشــــــــهــــــــد اJــــــــصــــــــرح أن الــــــــشــــــــركــــــــة لــــــــيــــــــسـت مــــــــحـل إجــــــــراء عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة إفـالس أو تــــــــصــــــــفــــــــيــــــــة أو تــــــــوقـف عن
النشاط......................................................................................................................................................

هل الشركة في حالة تسوية قضائية أو صلح?.......................................................................................
في حالة اإليجـاب : (عيّن احملكمةn أذكـر تاريخ احلكم أو األمرn الشـروط التي رخّص فيها للـشركة �تابـعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية) .......................................................................................................

هل الشركة محل إجراء عملية تسوية قضائية أو صلح?..........................................................................
في حالة اإليجاب : ( عيّن احملكمةn أذكـر تاريخ احلكم أو األمرn الشروط التي رخّص فيها للشركة �تابعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية )......................................................................................................
هل حـكـم عـلى الــشـركـة الرتــكـابــهـا مــخـالــفـة ألحـكــام األمـر رقم  03 - 03  اJـؤرخ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJــتـعـلق
باJنافسةn الـمعدل والـمتمم?........................................................................................................................
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في حالة اإليجاب : (وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم ).................................................................

يـــــشـــــهــــــد اJـــــصـــــرح أن الـــــشــــــركـــــة اســـــتــــــوفت واجــــــبـــــاتـــــهـــــا اجلــــــبـــــائـــــيــــــة وشـــــبـه اجلـــــبـــــائـــــيــــــة واإليـــــداع الـــــقــــــانـــــوني
حلساباتها................................................................................................................................................... 

هل قامت الشركة بتصريح كاذب?.......................................................................................................

في حالة اإليجاب : ( وضّح في أي مناسبة والعقوبة اJفروضة و تاريخها )....................................................

هل أدينت الشركة بحكم قضائي حاز قوة الشيء الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمسّ بنزاهته الـمهنية? ......

في حالة اإليجاب : (وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم) ................................................................

هل كانت الشركة محل قرارات فسخ حتت مسؤوليتهn من أصحاب اJشاريع?...................... ....................

في حـالـة اإليـجـاب : ( أذكـر أصـحـاب اJـشـاريع اJـعـنـيـnX أســبـاب قـراراتـهمn وهل كـانت مـحل طـعـون أمـام الـلـجـنـة
الوطنية للصفقات اخملتصة أو العدالةn وأذكر القرارات أو األحكام وتاريخها ) ...................................................

nمن الــمـشـاركة في الـصـفقـات الـعمـومـية Xالــممـنـوع Xاالقـتـصاديـ Xهل الـشركـة مـسـجلـة في قـائمـة الــمتـعـامـل
الـــمـــنــصــوص عـــلــيــهـــا في الـــمــادة 61 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 - 236  الــــمــؤرخ في 28 شــوال عــام 1431 اJــوافق7
أكتوبر سنة 2010 واJتضمن تنظيم الصفقات العموميةn الـمعدل والـمتمم ?.......................................................

في حالة اإليجاب : ( أذكر سبب اإلدانة و تاريخ التسجيل في القائمة ).......................................................

هل الشركـة مسجـلة في البـطاقيـة الوطنـية لـمـرتكبـي الغشn مرتـكبي الـمـخالفـات اخلطيـرة للتـشريع والتـنظيم
في مجال اجلباية واجلمارك والتجارة ?

في حالة اإليجاب : ( أذكر سبب اإلدانة و تاريخ التسجيل في القائمة )........................................................

هل حكم على الشركة خملالفتها تشريع العمل والضمان االجتماعي?...........................................................

في حالة اإليجاب : ( وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم )................................................................

هل أخلت الشـركةn في حالة اJتعـهد األجنبيn بالـتزامها باالستـثمار الـمنـصوص عليه في الـمادة 24 من اJرسوم
الـرئـاسي رقم 10 - 236  الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــتـضــمن تـنــظـيم الــصـفــقـات

العموميةn اJعدّل واJتمّم ?

في حالة اإليجاب : ( أذكر صاحب اJشروع اJعنيn موضوع الصفقة و تاريخ توقيعها وتبليغها والعقوبة اJسلّطة
عليها ) .......................................................................................................................................................

أذكر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميالده وجنسيته : ................................................

أؤكدn حتت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اJـباشر لإلدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة ال تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في.......................
اJتعهد 

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

مالحـظــة هــامـة / في حــالــة جتـمعn يــقــدم كل عـضــو الــتـصــريح بــاالكـتــتـاب اخلــاص به. و يــبـيّـن رئـيس الــتــجـمّع أنه
يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمّع ( بالشراكة أو بالتضامن ).



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثالثاJلحق الثالث

�وذج التصريــــــح بالنزاهة�وذج التصريــــــح بالنزاهة

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

- اللقب  واالسم : ..................................................................................

- اJتصرف باسم وحلساب........................................................................

أصرح بـشـرفي بأنـه لم أكن أنا شـخـصيـاn وال أحـد من مسـتـخدميn أو ¦ثـلX عـني أو معـامـلX ثـانويـX ليn محل
.Xمتابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

ألـتـزم بـعـدم الـلـجـوء إلى أي فـعل أو مـنـاورة تـرمي إلى تــسـهـيل أو تـفـضـيل دراسـة عـرضي عـلى حـسـاب اJـنـافـسـة
النزيهة.

ألـتـزم بـعـدم الــلـجـوء إلى أي أفـعـال أو مـنــاورات تـرمي إلى تـقـد¥ وعـد لــعـون عـمـومي �ـنح أو تــخـصـيصn بـصـفـة
مــبــاشـرة أو غــيـر مـبـاشـرةn إمـا لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـرn مـكــافــأة أو امـتــيــاز مــهـمـا كـانت طـبـيـعـتهn �ـنـاسـبـة حتـضـير

صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. 

أصـرح أني على عـلم أن اكتـشاف أدلـة خـطيـرة ومطـابقـة النحـياز أوفـسادn قـبل أوأثنـاء أو بعـد إجراء إبـرام صفـقة
أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافـيا إللغاء الصفقة أو العقد أو الـملـحق الـمعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا
التـــخــاذ أي تــدبــيــر ردعي آخــرn �ــكن أن يـــصل حــدّ الــتــســجــيل فـي قــائــمــة الـــمــتــعــامــلـــX االقــتــصــاديــX اJــمــنــوعــX من

الـمشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و/ أو اJتابعات القضائية.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في.......................

اJتعهد

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)

مالحظة هـامة/ في حـالة جتـمعn يقـدم كل عضـو التصـريح بالـنزاهـة اخلاص به.  وفي حـالة اJـعاملـة الثـانويـة يقدم
كل متعامل ثانوي التصريح بالنزاهة اخلاص به.
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اJادة اJادة 3 :  : بـإمكان اJـتعامل االقـتصادي اJعـني الطعن
أمام الــمحكـمة الـمـختصـة ضد اJقرر اJـذكور في اJادة 2

أعاله.

اJــــادة اJــــادة 4 :  : في حــــالــــة عـــــدم تــــقــــد¥ طــــعن ضــــد اJــــقــــرر
اJذكور آنـفاn يقـصى الـمـتعامل االقـتصـادي اJعني بـصفة
نـهـائـيـة من الــمـشـاركـة فـي الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةn �ـقـرر
من مسؤول الهيئة الوطنية اJستقلة أو الوزير اJعني. 

اJــادة  اJــادة  5 :  : إذا ¯ تـــأكــيــد اJــقـــرر اJــذكــور في اJــادة  4
أعالهn مـن قــبل الـــمـحــكــمــة الـــمــخــتــصــة بـعــد رفـع الـطــعن
لـديهـاn �ـنع الــمـتـعامـل االقتـصـادي اJـعـني بـصفـة نـهـائـية
من الــــمـــشـــاركـــة في الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة �ـــقـــرر من

مسؤول الهيئة الوطنية اJستقلة أو الوزير اJعني.

 اJـادة  اJـادة 6 :  : إذا أبـطـلت  الـــمـحـكـمـة الــمـخـتـصـة اJـقـرر
اJـــــذكـــــور فـي اJــــادة  4 أعالهn يـــــقـــــوم  مــــســـــؤول الـــــهــــيـــــئــــة
الوطـنـيـة اJسـتـقـلة أو الـوزيـر اJـعـني بإرسـال نـسـخة من
قــــرار احملـــكــــمـــة إلـى وزيـــر اJــــالـــيــــة لـــســــحب الـــــمـــتــــعـــامل
Xاالقـتـصـادي Xـعـني مـن قـائـمـة الــمـتـعـامـلـJاالقـتـصـادي ا

اJمنوعX من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اJـادة اJـادة 7 :  : تـبلّـغ اJقـررات اJـذكـورة في اJواد 2 و4 و5
من هــذا الـقــرار لــلـــمــتــعـامـل االقـتــصــادي اJــعــني ولــوزيـر
Xاالقــتـصـاديـ Xـالـيــة لـتـســجـيـله في قــائـمـة الـــمـتـعــامـلـJا

اJمنوعX من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اJــــادة اJــــادة 8 :  : يــــســـري مــــفـــعــــول الــــتـــســــجـــيـل في قـــائــــمـــة
الـمـتـعـاملـX االقـتـصاديـX اJـمـنـوعX من الــمـشـاركة في

الصفقات العمومية على كل اJصالح اJتعاقدة. 

اJـادة اJـادة 9 :  :  تــمـسـك اJـصــالح اخملــتــصــة لـوزارة اJــالــيـة
قـــائــــمــــة الــــمــــتــــعـــامــــلــــX االقـــتــــصــــاديـــX اJــــمــــنـــوعــــX من
الـمـشاركـة في الصـفقـات العـمومـية و تـنشـر في البـوابة
اإللـــكـــتــرونـــيـــة لــلـــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــة و/ أو فـي اJــوقع

اإللكتروني لوزارة اJالية.

XتـعامـلJادة 10 :  :  تطـبق أحكـام هذا الـقرار عـلى اJادة اJا
.Xالثانوي

اJـادة اJـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة n2011 يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات الــــتـــســــجــــيلn يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات الــــتـــســــجــــيل
Xاالقـــتـــصـــاديـــ XـــتــــعـــامـــلـــJوالـــســـحـب من قـــائـــمـــة اXاالقـــتـــصـــاديـــ XـــتــــعـــامـــلـــJوالـــســـحـب من قـــائـــمـــة ا

اJمنوعX من اJشاركة في الصفقات العمومية.اJمنوعX من اJشاركة في الصفقات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا

- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 61 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 61 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
القرار إلى حتديد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة
اJــتــعــامــلــX االقـــتــصــاديــX اJــمــنــوعـــX من اJــشــاركــة في

الصفقات العمومية.

2 :  : عـــنـــد اكـــتـــشـــاف أدلـــة خـــطـــيـــرة ومـــطـــابـــقـــة اJــادة اJــادة 
النـحياز أو فسـادn قبل أوأثنـاء أو بعد إجراء إبـرام صفقة
أو عــقــد أو مــلـــحق تــقــوم اJـــصــلــحــة الـــمـــتــعــاقــدة بــإرســال
تــقــريــر مــفــصل Jــســؤول الــهــيــئــة الــوطــنــيــة اJــســتــقــلـة أو

للوزير اJعني.

يـقـوم مسـؤول الهـيئـة الـوطنـية اJـسـتقـلة أو الـوزير
اJــعـني قــبل الــفـصل في الــوقــائع اJـعــروضـة عــلـيه بــدعـوة
الــمــتـعــامل االقـتــصـادي اJــعـني عـن طـريق إرســال رسـالـة
مــــوصى عــــلــــيــــهــــا مع طــــلب إشــــعــــار  بــــاالســــتـالم  لــــتــــقـــد¥
مـالحــــــظــــــاته فـي أجل عــــــشــــــرة  (10) أيــــــام حــــــول األفــــــعـــــال

اJنسوبة إليه.

�ـنع الـــمـتـعـامــلـون االقـتــصـاديـون اJــعـنـيــون بـصـفـة
مـؤقــتـة مـن الــمـشــاركـة فـي الـصـفــقـات الــعـمــومـيــة �ـقـرر
مـعـلل من مـسـوؤل الـهـيـئـة الـوطـنـيـة اJـسـتـقـلـة أو الـوزيـر

اJعني. 
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- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
الـعدالة بسبب مخالفة األحكام اآلتية :        

 * أحــكــام اJــادتــX 19 و23 من الــــقـــانـــون رقم 10-81
اJؤرّخ في 11 يولـيو سنة 1981 واJتعـلق بشروط تشغيل

nالعمال األجانب
* أحـكـام اJواد 7 و13 و15 و16 و24 من الــقـانون رقم
83 - 14 اJــــــؤرّخ في 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983 واJــــــتـــــــعــــــلق

nفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا
nالـمعدل والـمتمم

* أحــــكــــام اJـــواد 37 و 38  و 39 مـن الــــقــــانـــون رقـم
88 - 07 اJـــــؤرّخ في 26 يـــــنــــــايـــــر  ســـــنـــــة 1988 واJـــــتــــــعـــــلق

nبالوقاية الصحية و األمن وطب العمل
* أحــكــــام الـــمـواد 140 و144 و149 من الــقــانـون رقم
90 - 11 اJـــــؤرّخ في 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 1990 والــــــمـــــتــــعـــــلق

nالـمعدل والـمتمم nبعالقات العمل
* أحـكــام اJــادتـX 24 و 25 من الــقــانــون رقم 04 - 19
اJـؤرّخ في 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2004 والــمـتـعـلق بـتـنـصـيب

العمال ومراقبة التشغيل.

اJـــــادة اJـــــادة 4 :  : يــــــطــــــبق اإلقــــــصــــــاء اJـــــؤقـت �ــــــقـــــرر عــــــلى
 : Xاالقتصادي Xالـمتعامل

nالذين قاموا بتصريح كاذب -
- الـذيـن كـانــوا مــحل قــرار لــلــفــسخ لــلـمــرة الــثــانــيـة
حتـت مــــــســـــــؤولــــــيـــــــتـــــــهمn مـن قـــــــبل أصـــــــحـــــــاب اJــــــشـــــــاريع
الــعـمــومـيــnX بـعــد اسـتــنــفـاد إجــراءات الـطــعن اJـنــصـوص

nعمول بهماJعليها في التشريع والتنظيم ا
- الـذين كـانـوا مـحـل حـكم قـضـائي لـه سـلـطـة الـشيء

الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الـمهنية.

اJادة اJادة 5 : : يكـون اإلقصـاء اJؤقت التـلقـائي لـمـرتكبي
غش جبائي طـبقا للمادة 62 من األمر رقم 96 - 31 اJؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1417 الــموافق 30 ديسـمبـر سنة 1996
والــمـتـضـمن قـانـون الـمـالـيـة لـسـنة J n1997ـدة عـشر (10)

سنوات.

اJادة اJادة 6 :  : يكون اإلقصاء اJؤقت Jدة :
- ســــنــــتــــX (2) في حــــــاالت فــــــسـخ الــــــصــــــفــــــقــــــة حتت
مــســـؤولــيـــة الـــمــتـــعــامل االقـــتــصــادي واخملـــالــفــة اخلـــطــيــرة

nلتشريع العمل والضمان االجتماعي
- خـمس (5) ســنــوات في حــاالت الــتــصــريح الــكـاذب

واخملالفة التي تمس بالنزاهة الـمهنية. 

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة n2011 يـــحــــدد كـــيـــفــــيـــات اإلقــــصـــاء منn يـــحــــدد كـــيـــفــــيـــات اإلقــــصـــاء من

اJشاركة في الصفقات العمومية.اJشاركة في الصفقات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة   2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 52 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 52 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـالهn يـهــدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديــد كــيـــفــيــات اإلقــصــاء مـن اJــشــاركــة في

الصفقات العمومية.

2 : : يــــــكـــــــون اإلقــــــصــــــاء من الــــــــمــــــشــــــاركــــــة في اJـــــادة اJـــــادة 
الـصفـقات الـعمـوميـة بصـفة مـؤقتـة أو نهـائيـة. كمـا يكون

اإلقصاء تلقائيا أو �قرر. 
يـكون اإلقـصاء �ـقرّر من  مـسؤول الـهيـئة الـوطنـية

اJستقلة أو الوزير أو الوالي اJعني.

3 :  : يـــطـــبـق اإلقـــصـــاء اJـــؤقـت الـــتـــلـــقــــائي عـــلى اJــادة اJــادة 
: Xاالقتصادي Xالـمتعامل

nالـذين هم في حالة الـتسوية الـقضائـية أو الصلح -
إال إذا أثــبـتــوا أنـهـم مـرخــصـون من قــبل الــعـدالــة Jـواصــلـة

 nنشاطاتهم
- الـــذين هـم مــحل إجـــراء الـــتــســـويــة الـــقـــضــائـــيــة أو
الــصـلـحn إال إذا أثـبــتــوا أنــهم مــرخـصــون من قــبل الــعــدالـة

nواصلة نشاطاتهمJ
- الـــذين لم يـــســتــوفـــوا واجــبـــاتــهم اجلـــبــائــيـــة وشــبه

nاجلبائية
- الــذين لم يــســتــوفــوا اإليــداع الــقــانــوني حلــســابـات

nشركاتهم
- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل

الـعدالة بسبب غش جبائي.
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بــتـبــلــيغ مــقــرر اإلقــصــاء لــلـــمــتــعــامل االقــتــصــادي اJـعــني
Xــالـــيـــة لـــتـــســـجـــيـــله في قـــائـــمـــة الــــمـــتـــعـــامـــلــJولـــوزيـــر ا
االقـتـصـاديـX الـــمـقـصـيــX من الــمـشـاركــة في الـصـفـقـات

العمومية .

nـتـعـاقـدة أن تـتـأكـدJـصـلـحـة اJـادة 11 :  : يـجب عـلى اJـادة اJا
بكل الوسائل القـانونيةn من صحة اJعلومات الواردة في
الـتـصـريح بـاالكـتـتـاب لـلـشـركـة الـتي مـنـحت لـهـا الـصـفـقة

مؤقتا. 

اJـادة اJـادة  12 :  : تـمـسك اJـصــالح اخملـتـصــة لـوزارة اJـالـيـة
قـائـمـة الــمـتـعـامـلX االقـتـصـاديـX الــمـقـصـيـX �ـقرر من
الــمشـاركـة في الصـفـقات الـعـمومـيـة وتنـشر فـي البـوابة
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــصـــفــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة و/أو في اJـــوقع

اإللكتروني لوزارة اJالية.

اJادة اJادة 13 : : يكون رفع اإلقـصاء اJؤقت للـمشاركة في
الصفقات العمومية بنفس األشكال التي ¯ بها اإلقصاء.

اJــادة اJــادة 14 : : عـــنــدمـــا يـــقــصـى مــتـــعـــامل اقـــتـــصــادي من
الــمشاركـة في صفـقة عـمومـية يسـري مفـعول اJـقرر على

كل اJصالح اJتعاقدة.

اJــادة اJــادة 15 :  : طــبـــقــا ألحــكـــام الـــمــادة 109 الـــمــطــة 2 من
اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 236 اJؤرّخ في 28 شـوال عام
 1431 اJوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واJذكـور أعالهn تطبق

أحكام هذه الـمادة كذلك على اJتعامل الثانوي.

اJـادة اJـادة 16 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرةواألسرة
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في أوخ في أوّل  ربـــــيـع الـــثـــــانيل  ربـــــيـع الـــثـــــاني
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 6 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة n2011 يــــتــــعـــلقn يــــتــــعـــلق عــــام عــــام 
بـاJــقــايــيس الـتــقــنــيـة لــتــسـهــيل وصــول األشــخـاصبـاJــقــايــيس الـتــقــنــيـة لــتــسـهــيل وصــول األشــخـاص
اJـــــعـــــوقــــــX إلى احملـــــيـط اJـــــبـــــني والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزاتاJـــــعـــــوقــــــX إلى احملـــــيـط اJـــــبـــــني والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات

اJفتوحــة للجمهــور.اJفتوحــة للجمهــور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير التضامن الوطني واألسرة
nووزير التهيئة  العمرانية والبيئة

nووزير السكن والعمران
nووزير الشباب والرياضة

اJــادة اJــادة 7 :  : يــطــبق اإلقـــصــاء الــنــهـــائي الــتــلـــقــائي عــلى
: Xاالقتصادي Xالـمتعامل

- الــذيـن هم في حــالـــة إفالس أو تــصــفـــيــة أو تــوقف
nعن النشاط

- الـــذين هم مـــحل إجـــراء اإلفالس أو الـــتـــصـــفـــيــة أو
nالتوقف عن النشاط

- الــمــسـجــلـX في الــبــطـاقــيـة الــوطـنــيـة لـــمـرتــكـبي
الغشn مرتكبي الـمـخالفات اخلطيرة للتشريع والتنظيم

في مجال اجلباية واجلمارك والتجارة.
Xاالقـتـصـادي Xفي قـائـمـة الــمتـعـامـل Xالـمـسـجـل -
nـــشـــاركـــة  في الـــصـــفــقـــات الـــعـــمـــومـــيــةJمن ا XــمـــنـــوعـــJا
الــمــنـصـوص عـلـيـهـا في الــمـادة 61 من اJـرسـوم الـرئـاسي
رقم 10 - 236 اJـــــؤرّخ في 28 شـــــوال عــــام  1431 اJـــــوافق7

أكتوبر سنة  2010 واJذكور أعاله.

اJــــادة اJــــادة 8 :  : يــــطــــبق اإلقــــصــــاء الــــنــــهـــــائي �ــــقــــرر عــــلى
 : Xاالقتصادي Xالـمتعامل

- األجـــانب اJـــســتـــفـــيــدين مـن صــفـــقــةn الـــذين أخـــلــوا
بالتزامهم احملدد في الـمادة 24 من اJرسوم الرئاسي رقم
10 - 236 اJــــــــــؤرّخ فـي 28 شــــــــــوال عــــــــــام  1431 اJــــــــــوافـق7

nذكور أعالهJأكتوبر سنة 2010 وا
- اJـــعــــاودينn الــــذين ¯ إقــــصـــاؤهـم من قــــبل لــــنـــفس
الــــســـبـبn خالل فــــتــــرة الــــثالث ( 3 ) ســــنــــوات الــــتي تــــلي
XـادتJـنصـوص عـليـها في اJفي احلاالت ا  nاإلقصـاء األول

 3 (الـمطتان 5 و6) و4.

اJادة اJادة 9 :  : تـقوم اJصـلحة اJتـعاقدةn في حـالة اإلقصاء
�ـــقـــررn بــتـــوجـــيـهn حـــسب احلـــالـــةn إلى مـــســـؤول الـــهـــيـــئــة
الـوطـنيـة الـمـسـتقـلة أو الـوزيـر أو الوالي اJـعـنيn تقـرير
مفصل يعد استـنادا إلى التصريح باالكتتاب واJعلومات
اJـطـلوبـة في الـعـرضn يكـون مـرفـقـا باJالحـظـات اJـذكورة

في الفقرة التالية.
تـــقــــوم اJــــصـــلــــحــــة اJــــتـــعــــاقــــدة بــــدعـــوة الـــــمــــتـــعــــامل
االقتصادي اJعـني باإلقصاء من الـمشـاركة في الصفقات
nبـــرســـالـــة مــوصـى عــلـــيـــهـــا مع وصل اســـتالم nالـــعـــمـــومــيـــة
لتـقـد¥ مالحـظـاته فـي أجل عـشرة  (10) أيام حـول األفـعال

اJنسوبة إليه.
يــجـب أن يــكــون مـــقــرر اإلقــصـــاء اJــعـــدّ من مــســؤول
الهـيـئة الـوطـنـية الــمـسـتقـلـة أو الوزيـر أو الـوالي اJـعني

معلال.

اJــادة اJــادة 10 :  : يـــقـــومn حـــسب احلـــالـــةn مـــســـؤول الـــهـــيـــئـــة
الــوطـــنــيـــة الـــمــــســـتــــقـــلـــــة أو الــوزيـــر أو الــوالي اJـــعــني
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اJـاداJـادّة ة 2 :  : حتـدّد اJــقـايـيـس الـتــقـنــيـة لـتــسـهــيل وصـول
األشـــخـــاص اJــعـــوقـــX إلى احملـــيط اJـــبـــني والـــتــجـــهـــيــزات
اJـفتـوحـة لـلجـمـهـور اJـذكورة في اJـادّة األولى أعالهn وفق
اJواصـفة اجلـزائريـة لـتسـهيل الـوصول NA 16227 اJلـحـقة

بأصل هذا القرار.

3 :  : تـــتـــخـــذ مــــخـــتـــلف الــــقـــطـــاعـــات الــــتـــدابـــيـــر اJــاداJــادّة ة 
الـــرامــيـــة جلــعل احملـــيط اJــبـــني والـــتــجـــهــيـــزات اJــفـــتــوحــة
لـــلـــجـــمـــهـــور ســـهـــلـــة الـــوصـــول لألشـــخـــاص اJـــعـــوقـــX وفق

اJقاييس التقنية احملددة في اJادّة 2 أعاله.

تـــقــتـــصـــر هـــذه الـــتــدابـــيـــر عـــلى الـــبــنـــايـــات اجلـــديــدة
واألشغال اJعنية بإعادة التأهيلn عند االقتضاء.

اJــــــاداJــــــادّة ة 4 :  : يـــــــدرج في كـل دفـــــــتــــــر أعـــــــبـــــــاء األشـــــــغــــــال
والــتــجــهــيـزات والــتــهــيــئـات اJــفــتــوحــة لـلــجــمــهــورn شـرط
يـتعـلّـق بتـطـبـيق واحـتـرام اJـواصـفـات الـتـقـنـيـة اJـتـعـلـقــة
بــــتــــســـــهــــيل الــــوصـــــول لألشــــخــــاص اJـــــعــــوقــــX احملــــددة في

.NA 16227 واصفة اجلزائرية لتسهيل الوصولJا

اJــاداJــادّة ة 5 :  : يـــجب أن حتـــتــرم األشـــغــال والـــتــجـــهــيــزات
والـتــهــيـئــات اJـفــتــوحـة لــلــجـمــهـور مــوضــوع طـلب رخــصـة
الـبــنــاء ورخــصـة الــتــجـزئــة ضــوابط اJــواصــفـة اجلــزائــريـة

لتسهيل الوصول.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : تــكـون األشـغــال والـتـجـهــيـزات والـتــهـيـئـات
اJـفـتـوحـة لـلـجمـهـور الـتي يـخـالف تـصـمـيـمـهـا اJـواصـفات
الـتـقـنـيــة لـتـسـهــيل وصـول األشـخـاص اJــعـوقـX اJـذكـــورة
في اJــــواصـــــفـــــة اجلــــزائــــريــــة لـــــتــــســــهــــيـل الــــوصــــول مــــحـل
الــــتـــهــــيـــئــــات أو الــــتـــعــــديالت الالزمــــة طــــبـــقــــا لـــلــــتــــشـــريع

والتنظـيم اJعمول بهما.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الـــــثـــــاني عــــام 1432
اJوافق 6 مارس سنة 2011.

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 02-09 اJـؤرّخ في 25 صـفر
عـام 1423 اJــوافق 8 مــايــو ســنــة 2002 واJــتـعــلّـق بــحــمــايـة

nوترقيتهم XعوقJاألشخاص ا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-69 اJـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اJــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJــتــضــمّن إنــشــاء اJــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

nقانونه األساسي

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-464 اJؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اJـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

nتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-455 اJؤرّخ
في 20 ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اJــــوافــق 11 ديـــســــمـــبــــــر
ســــنــــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدّد كــــيـــــفــــيــــات تـــــســــهــــــيل وصـــــول
األشــــخــــاص اJـــــعــــوقـــــX إلى احملـــــيط اJـــــادي واالجــــتـــــمــــاعي

nواالقتصـادي والثقـافي

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-184 اJؤرّخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اJــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 الـذي يحدّد اإلجـراءات واJقايـيس اخلاصة بـاJصادقة

الــتــقـنــيــة واألمــنــيــة عــلى اJــنــشــآت الـقــاعــديــة الــريــاضــيـة
nفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقهاJا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اJـــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عـــام
1431 اJوافق 6 سبـتمبـر سنة 2010 الذي يحـدّد تشـكـــيلة

جلـــنـــة تــســـهـــيل وصـــول األشـــخــــاص اJـــعـــوقــX إلـى احملــيط
اJـادي  واالجــتـمــاعي واالقـتــصـادي والــثـقــافي وتـنــظـيــمـهـا

nوسيرها

 يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJــــــاداJــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
اJــــقـــايـــيـس الـــتـــقـــنــــيـــــة لـــتــــســـهـــــيـل وصـــــول األشـــخـــــاص
اJــعـوقــX إلى احملــــيط اJــبـني والــتـجــهـــيــزات اJـفــتـوحـــة
لـــلـــجـــمـــهـــــورn تـــطـــبـــيـــقـــــا ألحـــكـــــام اJـــادّة 8 من اJـــرســــوم
التّـنفيذيّ رقم 06-455 اJؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427
اJــوافق 11 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2006 الـــذي يـــحــدّد كـــيـــفـــيــات
تـــســـهـــيل وصـــول األشـــخـــاص اJـــعــوقـــX إلـى احملــيـط اJــادي

واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

شريف رحمانيشريف رحماني

وزير التضامن الوطنيوزير التضامن الوطني
واألسرةواألسرة

السعيد بركاتالسعيد بركات

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسىنور الدين موسى



2 :  : تــنــشــأ مــقـرات الــفــروع اJــذكــورة في اJـادّة اJـاداJـادّة ة 
األولى أعاله في واليتي سطيف ووهران.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تــوضع الـــفــروع حتت ســـلــطــة اJـــديــر الــعــامّ
للمعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية.

اJاداJادّة ة 4 :  : تؤدي الفروع مهـمة اخلدمة العمـومية فيما
يــتــعـلـق بـاJــلــكـيــة الــصـنــاعــيــةn وتـكــلف بــهــذه الـصــفــة عـلى

اخلصوص �ا يأتي :

- اJـــســـاهـــمـــة فـي تـــطـــويـــر نـــشـــاط اJـــعـــهـــد الـــوطـــني
nستوى احملليJاجلزائري للملكية الصناعية على ا

- ضمـان تنـفيـذ البـرنامج الـسنـوي للـمعـهد الـوطني
nستوى احملليJاجلزائري للملكية الصناعية على ا

- اJـــســـاهــــمـــــــة فـي تـــنـــفـــيـــــذ األعـــمــــــال اJـــتـــعـــلـــقـــــة
nبتـرقيـة االبتكـار

- تـــيـــســــيـــر وصـــول اJـــســـتـــخـــدمـــX الـــوطـــنـــيـــX إلى
اJعلومات التقنية اJتعلقة باJلكية الصناعية.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 28 صــــفــــر عــــام 1432 اJــــوافق 2
فبراير سنة 2011.

محممحمّد بن مراديد بن مرادي

وزارة الصناعة واOؤسسات وزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرةالصغيرة
والتوسطة وترقية االستثماروالتوسطة وترقية االستثمار

فـــبـــرايــر قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 28  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 2 فـــبـــرايــر 
سـنـة سـنـة n2011 يـتـضـم يـتـضـمّن إنــشـاء فـروع اJـعــهـد الـوطـنين إنــشـاء فـروع اJـعــهـد الـوطـني

اجلزائري للملكية الصناعية.اجلزائري للملكية الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واJـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
nتوسطة وترقية االستثمارJوا

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 98 - 68 اJؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اJــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـــتــضــمّن إنــشــاء اJـــعــهــد الــوطــني اجلــزائـــري لــلــمــلــكــيــة

nالصناعية ويحدّد قانونه األساسي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 5 من اJـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 98 - 68 اJــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام 1418
اJــوافق 21  فـــبــرايــر ســنــة 1998 واJــذكـــــور أعالهn يــهــدف
هــذا الـقــــرار إلى إنـشـاء فــروع اJـعــهـد الـوطــني اجلـزائـري

للملكية الصناعية.

16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3624
20 أبريل سنة  أبريل سنة 2011 م م
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