
العدد العدد 32
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

األربعاء األربعاء 6  رجب عام  رجب عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 8  يونيو سنة   يونيو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قانون رقم 11 - 08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 اJوافـق 5 يونـيو سنة q2011 يـعدل ويـتمم الـقانون رقم 83-11 اJؤرخ في 21
رمضان عام 1403 اJوافق 2 يوليو سنة 1983 واJتعلق بالتأمينات االجتماعية.....................................................

قانون رقم 11 - 09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 اJوافـق 5 يونيو سنة q2011 يعـدل ويتمم القانون رقـم 01-13 اJؤرخ في 17
جمـادى األولى عام 1422 اJـوافـق7 غشـت سنة 2001  واJتـضـمـن توجيـه النـقـل البـري وتنظيمه...........................

أوامرأوامر
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19 يوليو سنة q2003 يتعلق بالعالمات (استدراك)................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرســوم رئـاسي رقم 11 - 211 مـؤرّخ في 30 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافـق 2 يــونـيـو سـنـة q2011 يـتـضــمن إنـشـاء اJــعـهـد
اجلزائري للتكوين في الهندسة النووية.........................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 11 - 212 مـؤرّخ في 30 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافـق 2 يــونـيـو سـنـة q2011 يـعـدّل ويــتـمم اJـرســوم
الــرئــاسي رقم 02 - 195 اJــــؤرّخ فـي 19 ربــيع األول عـــام 1423 اJـــوافق أول يــونـــيــو ســنــــة 2002 واJــتــضــمـن الــقــانــون
األساســي للشركـة اجلزائـرية للـكهربـاء والغازq اJسماة "سونلغاز ش. ذ.أ"..........................................................
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 213 مؤرّخ في 30 جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافـق 2 يـونـيو سـنة q2011 يـتضـمـن اJـوافــقـة عـلـى
عــــقــود الـبـحث عـن احملـروقـات واسـتــغاللـهـا اJــبـرمـة �ـديــنـة اجلـزائـر في 30 مـارس سـنــة 2011 بـX الــوكـالــة الـوطـنـيــة
لتثمـX مـوارد احملـروقـات (ألنـفـط) والشركة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم............................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام رئـيس ديوان والي
والية سطيف..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايــو ســنـة q2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيس دائــرة
بوسعادة بوالية اJسيلة................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يـتضمّن إنـهاء مهـام رئيس مجلس إدارة
الوكالة الوطنية للممتلكات اJنجمـية............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر بـالــوكـالـة
الوطنية Jراقبة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايو سنة q2011 يتضمّن  إنهـاء مهام نائبي مدير بوزارة
النّقـل........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتـضــمّن  إنـهــاء مـهـام نــوّاب مـديـرين
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يـتضّمن  إنهـاء مهام محـافظ الغابات في
والية تيـزي وزو..........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الثقافة......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائب مدير بـجامعة
عنابة........................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتضـمّن إنهاء مـهام عميـد كلية الـهندسة
بجامعة قسنطينـة......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
............................................................................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر الـتــعـمـيـر
والبناء في والية تامنغست..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير الـسيـاحة في
والية غرداية..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام بـوزارة الــبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
......................................................................................................................Xواصالت في واليتJللبريد وا
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يــتــضـمّن تــعـيــX مـكــلّف بـالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن تعـيX مـديــر اJركـــز الــوطني
لتكــويـن مستخـدمي اجلماعات احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم بوهـران........................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتضمّن تـعيX رئيس ديوان والي والية
قسنطينـة..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الثانية عام 1432 اJوافق 10  مايو سنة q2011 يتضمّن تعيX مفتشX بوزارة العـدل...
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يـتضمّن تعيـX رئيس مصلحـة الترجمة
�جلس الدولـة............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يتـضـمّن تعـيX رئـيس الـلّجـنـة اJـديـرة
للوكالـة الوطنـية Jراقبـة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.....................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7  جمادى الثانية عام 1432 اJوافق 10  مايو سنة q2011 تتضمّن التّعيX بـوزارة النّقـل.........
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يـتضـمّن تعـيX مديـر اJدرسـة الوطـنية
العليا البحرية............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يـتضـمّن تـعيـX اJـديرة الـعامّـة لـلمـركز
الوطني لرخص السياقة...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 10  مايـو سنة q2011 يتـضمّن تـعيX رئـيس دراسات بـاJركز
العملي Jتابعة أمن وسالمة السفن واJنشآت اJينائية......................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتــضــمّن الـتّــعـيــX بـوزارة الــتـربــيـة
الوطنية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مـايـو سـنـة q2011 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر تـسـيـيـر الـثروة
الغابية باJديرية العامة للغابات....................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1432 اJـــوافق 10  مـــايــو ســنــة q2011 يــتــضـــمّن تــعــيــX مــديــرة الــنــشــاط
االجتماعي والتضامن في والية اJسـيلــة........................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايــو ســنـة q2011 يــتــضــمّن تــعــيــX نــائــبـة مــديــــر في
اJديـريـة العامـة للبحث العــلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي...........................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتـضـمّن تـعـيــX األمـX الـعـام جلـامـعـة
هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 10  مــايـو ســنـة q2011 يـتــضـمّن تــعـيــX عـمـيــد كـلــيـة الــعـلـوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة.............................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يتـضمّن تـعـيX مـديرة تـنظـيم التـكوين
.........................................................................................XهنيJهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعلـيم اJا
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1432 اJـــوافق 10  مـــايــو ســنــة q2011 يــتــضــمّن تــعــيـــX مــديــر الــتــنــمــيــة
والتخطــيط العمـراني بــوزارة السّـكن والعمـران...........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 10  مـايـو سـنة q2011 يـتضـمّن تـعيـX مديـر التـعـميـر والبـناء
في والية ورقلة...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 10  مـايـو سـنـة q2011 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـــر بـوزارة
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قـانـون قـانـون رقم رقم 11 -  - 08 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافـق اJـوافـق
5 يــونـــيـــو ســـنـة  يــونـــيـــو ســـنـة q q2011 يــعـدل ويــتــمـم الـقــانــون رقميــعـدل ويــتــمـم الـقــانــون رقم
83-11  اJــــؤرخ في اJــــؤرخ في 21 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1403 اJــــوافق  اJــــوافق 2

يوليو سنة يوليو سنة 1983 واJتعلق بالتأمينات االجتماعية واJتعلق بالتأمينات االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــواد 119 و120

qو122-18 و125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qهنيةJبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا

qتممJعدل واJا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اJـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اJوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واJـتضمن

 qتممJعدل واJا qقانون األسرة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

 qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اJــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

 qتممJعدل واJا qبعالقات العمل
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اJـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

qباجملاهد والشهيد
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-09 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
واJـتضـمن احلـفاظ عـلى الشـغل وحـمايـة األجراء الـذين قد

qيفقدون عملهم بصفة ال إرادية

قوان%قوان%
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-10 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994

qسبقJالذي يحدث التقاعد ا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-11 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
الذي يحدث التأمX عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد
يفقدون عملـهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصاديةq اJعدل

qتممJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
qالــذي يــحــدد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

qتممJعدل واJا
- و�قـتضى األمر رقم 95-01 اJؤرخ في 19 شـعبان
عام 1415 اJوافق 21  ينـاير سنة 1995 الذي يـحدد أساس

 qاشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقـم 08-08 اJــــؤرخ فـي 16
صــفــر عـام 1429 اJـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واJــتــعـلق

qنازعات في مجال الضمان االجتماعيJبا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اJــــؤرخ في 13
مـحرم عام 1431 اJـوافق 30 ديـسـمبـر سـنة 2009 واJـتعلق
qادتان 58 و67 منهJال سيّما ا q2010 الية لسنةJبقانون ا

qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

  يصدر القانون اآلتي نصه :  يصدر القانون اآلتي نصه :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل هــــذا الـــقــــانـــون ويــــتـــمـم بـــعض
أحــكـــام الـــقــانـــون رقم 83-11 اJــؤرخ في 21 رمـــضـــان عــام
1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنة 1983 واJـتـعـلق بـالـتـأمـيـنات

االجتماعية.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  تــعـــدل أحــــكـــــام اJــادة 4 من الـــقـــانــون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJادة 4 :  ...................(بدون تغيير).................
.........................(بدون تغيير)........................

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".



6 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 632
8 يونيو سنة  يونيو سنة 2011 م م

اJـاداJـادّة ة 5 :   :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 9 من الــقــانـون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJـادة 9 :    يــتم الـتــكــفل �ــصــاريف تـنــقل اJــؤمن له
اجـتـمـاعـيـا وذوي حـقـوقـهq وعـنـد االقـتـضـاءq مـرافـقه ضـمن
الــشــروط احملــددة في الـــتــنــظــيم اJــعــمـــول بهq عــنــدمــا يــتم
اسـتـدعـاؤه من طـرف هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي من أجل
مراقبة طبية أو خبرةq أو من طرف جلنة العجز الوالئية
اJــؤهــلــةq أو لالســتـفــادة من نــشـــاط صــحـي مــنــظـم طــبــقــا
لألحـكـــام الـتــنـظـيـمـيـة اJـعـمـول بـهــاq أو عـنـدمـا يـسـتـحـيل

تقد� العالج في بلدية إقامته.
غــيـر أنـهq  ـكن الــتـكــفل �ــصـاريف تــنـقـل اJـؤمن له
اجـتمـاعـيـا وذوي حقـوقهq وعـنـد االقتـضـاءq مـرافقه عـنـدما
يـقـدم لـهم العالج في بـلـديـة إقامـتـهمq مع مـراعاةq اJـوافـقة
اJـــســــبـــقـــة لــــهـــيــــئـــة الـــضــــمـــان االجـــتــــمـــاعيq مـع األخـــذ في
احلـــســـبـــانq ال ســيـــمـــا اJـــســـافـــة مــا بـــX مـــســـكن اJـــؤمن له
qـكـان الـذي تـقـدم فـيه الـعالجاتJوا qاجـتـمـاعيـا أو ذي حـقه

وكذا احلالة الصحية للمستفيد.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اJـاداJـادّة ة 6 :   :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 10 من الـقـانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJــــــادة 10 : ال  ـــــــكـن مـــــــنـح األداءات إال إذا ¡ وصف
الـــــعالجـــــات مـن طـــــرف طـــــبـــــيب أو مـن طـــــرف كل شـــــخص
مـؤهل لـهـذا الـغـرضq طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول

بهما".     

اJـادة اJـادة 7 :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 13 من الـقـانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJادة 13 :...............(بدون تغيير).....................
 ــــكن أن تــــتـــرتـب عـــلـى عـــدم اســــتــــيـــفــــاء اإلجـــراءات
اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــفـقــرة األولى أعالهq عــقــوبــات قـد
تـؤدي إلى سقوط احلق فـي األداءات للمـؤمن له اجتمـاعيا
أو التعويض من طرف مقدم العالج أو اخلدمات اJرتبطة
بــــالـــعالج Jـــبـــالـغ األداءات الـــواجب تـــقـــد ـــهــــا لـــلـــمـــؤمن له
qاجـــتـــمـــاعـــيـــا عــنـــدمـــا تـــكـــون هـــذه اإلجــراءات عـــلـى عــاتـــقه
بـالـنـسـبــة لـلـفـتـرة الـتـي اسـتـحـال فـعال خاللــهـا عـلى هـيـئـة
الـضمـان االجـتـمـاعي ¤ـارسـة مراقـبـتـهـاq بـاستـثـنـاء حـالة

القوة القاهرة.
 حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اJــــادة عـن طــــريق

التنظيم".

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تــتـــمم أحــــكــــام اJــادة 5 مـن الـــقــــانــون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq كما يأتي:
"اJادة 5 : يستفيد من األداءات العينية : 

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

  ب ......................( بدون تغيير).....................
  ج ......................( بدون تغيير).....................
  د .......................( بدون تغيير).....................

وتـسـتــفـيـد كـذلك مـن األداءات اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
هذا القانون فئات خاصة أخرى من اJؤمن لهم اجتماعيا.
حتـــدد الـــفــئـــات اخلـــاصـــة من اJـــؤمن لـــهم اجـــتــمـــاعـــيــا
اJـــــــذكــــــــورة في الــــــــفـــــــقـــــــرة 2 أعـالهq وكـــــــذا األداءات الــــــــتي

يستفيدون منها عن طريق التنظيم".

اJــاداJــادّة ة 4 :  : تــعــــدل أحــــكــــام اJــادة 8 من الـــقــــانــون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اJــادة 8 : تــشــمـل األداءات الــعــيــنــيــة لـــلــتــأمــX عــلى

اJرض على اخلصوص تغطية اJصاريف اآلتية :
qالطبية -

qاجلراحية -
qاالستشفاء -

- األعــمـال الــطــبـيــة لـلــتــشـخــيص والــعالج  �ــا فـيــهـا
  qالفحوص البيولوجية

qالصيدالنية -
qاألجهزة واألعضاء االصطناعية -

- إعـــــادة الـــــتـــــدريـب الـــــوظـــــيــــــفي لـألعـــــضـــــاء وإعـــــادة
qهنيJالتأهيل ا

- عـالج األســـنـــان واســـتــــخالفـــهـــا واجلــــبـــارة الـــفـــكـــيـــة
qوالوجهية

qالنظارات الطبية -
- العالجات باJياه اJـعدنية أو اJتخصصة اJرتبطة

qريضJباألمراض أو اإلصابات التي تعتري ا
- الــنــقل الــصــحي أو أي وســيــلــة نــقل أخــرى عــنــدمـا

 qريض ذلكJتستلزم حالة ا
- األداءات اJرتبطة بالتخطيط العائلي.

 ـــكن الـــنص عـــلى أداءات عـــيـــنـــيــة أخـــرى تـــدخل في
إطار تغطية التأمينات االجتماعية عن طريق التنظيم".
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وعــــنـــدمــــا ال يـــتــــوفـــر اJــــعـــني بــــاألمـــر عــــلى ثالث (3)
ســــنـــــوات من الــــتــــأمـــــqX يــــحــــسب اJـــــعــــاش حــــسب األجــــر

السنوي اJتوسط اJناسب لفترات العمل التي أداها".

اJــاداJــادّة ة 12 :  :  تـــتــمم أحــكــام اJــادة 41 من الــقــانــون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq في نهايتها كما يأتي:

"اJادة 41 : .............. .(بدون تغيير)...................

تـتكفل اخلزينـة العمومـية بالفارق بـX مبلغ معاش
العجز اJترتب عـلى احلقوق التساهمية اJعتمدة بعنوان
الــتـــأمــX عن الــعــجـــز واJــبــلغ األدنى اJـــذكــور في الــفــقــرة

األولى أعاله".

13 :   :  تــعــدل أحــكــام اJـادة 59 من الــقــانــون رقم اJـاداJـادّة ة 
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادة 59 : مع مــراعــاة أحــكــام اJـادة 60 أدنــاهq يــدفع
اJـؤمن له اجـتمـاعيـا في الـهيـاكل غيـر الهـيـاكل العـمومـية
للصحةq  مـبلغ اJصاريف اJنصوص عليه في اJادة 8 من
qهــذا الـقانـون وتـعوضــها له هـيئـــة الـضمـــان االجتـماعي
على أسـاس نسبة 80 % من التسـعيرات اJرجـعية احملددة

في التنظيم اJعمول به.

تــطــبق هــذه الــنــســبــة أيــضــا عــلى الــعالجــات بــاJــيــاه
اJـعدنـية واJـتـخصـصة مـهمـا كانت طـبيـعة اJـؤسسـة التي

يتم فيها العالج.

يــــتم تـــعــــويض اJـــنــــتـــجـــات الــــصـــيـــدالنــــيـــة بـــنــــســـبـــة
أقصاها 80 %.

حتـدد قائمة اJنـتجات القـابلة للـتعويض وكذا نسب
الـتــعـويض والـتـســــعــيـرات اJـرجـعـيـة لــلـتـعـويض اخلـاصـة
بـــهــــا حـــسب الــــكـــيــــفـــيـــات اJــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهـــا عـن طـــريق

التنظيم.

تـــــرفع نـــــسـب الـــــتـــــعــــويـض اJـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيــه في
الــفــقــرتــX 1 و3 أعاله إلـــى نــســـبـــة 100 %  فـــيـــمـــا يــخص
qتـعـلق باجملـاهـد والشـهـيدJـذكورة في الـقـانـون اJالـفئـات ا
وكـذلك بـعض احلـاالت األخـرى مع األخـذ في احلـسـبـان على
اخلـصـوص إمـا نـوعـيـة الـعالجـات اJـطـلـوبـة أو أهـمـيـتـها أو
مــــدتــــهــــا وإمــــــا صــــفــــة صــــاحب اJــــعــــاش أو ريـع الــــضــــمـــان

االجتماعي.

حتـــــدد كــــيــــــفــــيـــــات تــــطـــــبــــيـق هــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم ".

اJــاداJــادّة ة 8 : :    تــعــــدل أحــكـــام اJــادة 15 من الـــقـــانــون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادة 15 :  تـســتـحـق الـتــعـويـضــة الــيـومـيــة عن كل
Xيـوم عـمـل أو غيـــره على أالّ تـتـجاوز واحـــدا على سـتــ
(60/1) أو واحـــدا عـــلى ثالثـــX (30/1) حــــسب احلـــــالــــةq من
األجــــر الـــشـــهـــري اخلـــاضـع لالشـــتـــراك الـــذي تـــقــــتـــطع مـــنه

اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة".

اJـاداJـادّة ة 9 :   :  تـتــمـم أحـــكــام اJــادة 18 من الــقـانـون رقم
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq في نهايتها  كما يأتي :

"اJادة 18 : 
...........................( بدون تغيير)......................
...........................( بدون تغيير)......................

يــــجب عـــلـى هـــيــــئــــة الـــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي تــــبــــلـــيغ
اJــســـتــخــدم بــكل الـــقــرارات اJــتــعـــلــقــة بــطــلـــبــات تــعــويض
الـعــطل اJــرضـيــة لـلــعــامل �ـا فــيــهـا رأي مــصــالح اJـراقــبـة
الطبيةq وعنـد االقتضاءq نتائج اخلبرة الطبية في اآلجال

احملددة عن طريق التنظيم".

10 :  :  تــعــدل أحــكــام اJـادة 22 من الــقــانــون رقم اJـاداJـادّة ة 
83-11 اJـؤرخ في 21 رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJــــادة 22 : ال ـــــكن أن يــــكــــون مـــــبــــلغ الـــــتــــعــــويــــضــــة
اليومـية بنسبة 100 % أقل من ناجت اJـبلغ الصافي Jعدل
سـاعـات الـعـمل لألجـر الـوطني األدنـى اJضـمـون مـضـروبا
فـي احلــجـم الـــســاعـي الـــيـــومي اJـــنـــصــوص عـــلـــيه فـي عـــقــد

العمل".

اJاداJادّة ة 11 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 37 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادة 37 : يــسـاوي اJــبـلـغ الـســنـوي Jــعــاش الـعــجـزة
من الــصــنف األولq اJــذكـور فـي اJـادة 36 أعالهq 60 % من
األجـــر الــــســــنـــوي اJــــتــــوسط اخلــــاضع لـالشـــتــــراكــــات الـــذي
تـقـتــطع مـنه اشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي والـضـريـبـة

ويحسب باالستناد إلى:
 qإما إلى آخر أجر سنوي ¡ تقاضيه -

- وإمـــا إلى األجــــر الـــســـنــــوي اJـــتـــوسـط لـــلـــثالث (3)
سنوات التي تقاضى فيها اJعني باألمر أعلى أجرة خالل

مساره اJهني إذا كان ذلك أفضل له.  
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وفي حـالـة مـا إذا اعـتـرض اJـؤمن له اجـتـمـاعـيـا عـلى
هـذه الـفـحــوص الطــبــيـة أو اJـراقـبة اJـطلـوبـةq أو عنـدما
ال  ـــتـــثل لالســـتـــدعــاءq تـــســـقط حـــقـــوقه في األداءات خالل

الفترة التي ¡ فيها عرقلة اJراقبة.
حتـــدد مــهـــام اJــراقـــبـــة الــطـــبـــيــة لـــهــيـــئـــات الــضـــمــان

االجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".

اJـاداJـادّة ة 18 :   :  تـتـمـم أحـكـام الـقـانـون رقم 83-11 اJـؤرخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1403 اJــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983

واJذكور أعالهq باJادة 64 مكرر وحترر كما يأتي:
"اJــادة 64 مــكــرر: دون اإلخالل بــاألحــكــام اJــنــصــوص
علـيها في التـشريع اJعـمول بهq تؤدي الـتكرارات اJـثبتة
لــــلــــوصفq أو تــــقــــد� األعــــمــــال الــــطــــبــــيـــــة أو اJــــنــــتــــجـــات
الـصيدالنية لـلمؤمن لهم اجـتماعيـا أو لذوي حقوقهــم من
طــــرف مـــــســــتـــــخــــدمـي الــــصـــــحــــةq ال ســـــيّــــمـــــا بـــــعــــد االطالع
qـادة 65 مـكـرر 3 أدنـاهJـنـصــوص عـلـيه في اJاإللــكـتـروني ا

إلى عدم تعويض اJصاريف اJترتبة عليها".
19 :  :  تــعــدل أحــكــام اJـادة 65 من الــقــانــون رقم اJـاداJـادّة ة 
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJـادة 65 : يـتم الــتـكـفـل �ـصـاريف الــعالج واإلقـامـة
في الـــهـــيـــاكل الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة في إطـــار الـــعـالقــات
الـــتـــعــاقـــديـــة الــتي تـــربط هـــيـــئــات الـــضـــمــان االجـــتـــمــاعي

واJؤسسات العمومية للصحة اJعنية".
اJـاداJـادّة ة 20 :  : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اJـادة 65 مـكـرر 3 من
الــــقــــانــــون رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403
اJــوافق 2 يـــولــيــو ســنــة 1983 واJـــذكـــــور أعـالهq وتـــحــرر

كما يأتي:
"اJـادة 65 مــكــرر 3 : يــتـعــX عـلـى مـقــدمي الـعالجq أو
هـيـاكل الـعـالجq أو اخلـدمـات اJـرتـبـطـة بـالـعالجq وال سـيـمـا
مـنهم مستخدمـو الصحةq استـعمال البطاقـة اإللكترونية
لـلــمــؤمـن له اجـــتـمـاعــيـا مع مــفـاتـيــحـهــا اإللـكـتــرونـيـة من

أجل :
- قــراءة وإدخـال كـل عـمل أو خــدمـة عالج أو خــدمـات
مرتبطة بالـعالجq تقدم للمؤمن لـهم اجتماعيا و/أو لذوي

qحقوقهم
- إعـداد وإرسـال الـفـواتيـر إلـكـتـرونـيـا q وكل وثـيـقة
أخـرى  تـتـعـلق بـتـعـويض الـعالجـات الـصـحـيـة إلى هـيـئات

qالضمان االجتماعي
- االطالع اإللــكــتــروني اJــؤمن عن بــعــدq مـع احــتـرام
qقـواعــد أدبـيـات الـطب عــلى مـجـمــوع الـعالجـات الــصـحـيـة
واJـنتجـات الصـيدالنيـة اJتـكفل بـهاq أو اJعـوضة لـلمؤمن

اJـاداJـادّة ة 14 : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 83-11 اJـؤرخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1403 اJــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983

واJذكور أعالهq باJادة 59 مكرر وحترر كما يأتي:
"اJادة 59 مكرر:  تـتكفل الـدولة بـدفع األعباء اJـالية
الـناجتـة عـن اإلجـراء اJذكـور فـي اJادة 59 أعالهq واJـتـعلق

باجملاهد والشهيد وذوي حقوقهم". 

اJاداJادّة ة 15 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 60 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJـــــادة 60 : يـــــدفـع اJـــــؤمـن لـه اجـــــتــــــمـــــاعــــــيـــــا مـــــبــــــلغ
qويـطـلب الـتـعـويض من الـضـمـان االجـتـمـاعي qـصـاريفJا
إال في حـالــة مـا إذا قـصـد طـبــيـبـا أو صـيـدلــيـة أو مـؤسـسـة
q عالج أو أي مـقـدم عالج آخـر أوخدمـات مـرتبـطـة بـالعالج
وقـد أبـرم اتـفـاقـيـة تـسـمـح له بـاالسـتـفـادة من نـظـام الـدفع

من قبل الغير.
تـعد االتـفاقـيات اJـنصـوص علـيهـا في الفـقرة األولى
أعالهq طبقا التفاقية ©وذجية حتدد عن طريق التنظيم.  
حتـــــدد أجـــــرة مـــــقـــــدمي الـــــعـالجq وهـــــيـــــاكل الـــــعالج أو
اخلدمـات اJرتـبطة بـالعالج في إطـار نظـام الدفع من قبل

الغير �وجب االتفاقيات اJنصوص عليها أعاله".

اJاداJادّة ة 16 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 62 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJـادة 62 : تـبـX األعـمـال اJــهـنـيـة لألطـبـاء وجـراحي
األسنان والصيادلة واJستخدمX شبه الطبيX اJعوضة
من طرف هيـئات الـضمـان االجتـماعي في اJـدونة الـعامة

ألعمال مهنيي الصحة احملددة عن طريق التنظيم. 
حتــدد اJـدونـة الـعــامـة لألعـمــال اJـهـنــيـة اJـذكـورة في
الـــفــقــرة األولـى أعالهq شــروط تـــعــويض األعـــمــال الــقـــابــلــة

للتعويض".

اJاداJادّة ة 17 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 64 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادة 64 :  ــكـن صـنــاديـق الــضــمـان االجــتــمــاعي أن
تــقــرر إخــضــاع اJــؤمـن له اجــتــمــاعــيــا Jـــراقــبــة طــبــيــة من
طرف طـبيـب مسـتشـار لهـيئـة الـضمـان االجتـماعي أو أي
¤ـــارس طــبي آخــر تـــعــيــنه هـــذه الــهــيــئـــةq في هــذه احلــالــة
األخيرةq تـكون اJـصاريف اJتـعلـقة بالـفحص الـطبي على

عاتق الهيئة اJعنية.
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"اJـــــادة 72 : يـــــتـم تـــــمـــــويـل نـــــفـــــقـــــات الــــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات
االجتماعية �ا يأتي:

- قـــسط من اشــتـــراك إجــبـــاري عــلى عـــاتق أصــحــاب
الـعـمل واJـسـتـفـيـدين اJـذكـورين في الـبـاب األول من هـذا

qالقانون
- موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع اJعمول به".

اJاداJادّة 23 : :  تـعدل وتـتـمم أحكـام اJادة 75 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJــــادة 75 : يــــؤسـس قــــسط اشــــتــــراك الــــتــــأمــــيــــنـــات
االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمـــال اJــذكــورين في اJــادة 3 أعالهq عــلى

أساس االشتراك كما هو محدد في القانون.
qحتدد نـسبـة قـسط اشتـراك التـأمـينـات االجتـماعـية
وكــــــذا احلــــــصــــــة الـــــتـي تــــــقع عــــــلـى عـــــاتـق صــــــاحب الــــــعــــــمل
واJسـتـفيـد حـسب الـكيـفـيـات اJنـصـوص علـيـهـا عن طريق

التنظيم".

اJاداJادّة ة 24 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 76 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJــادة 76 : يـــحــــدد أســـاس ونـــســـبــــة قـــسط اشـــتـــراك
الـتـأمـيـنات االجـتـمـاعـيـةq وكذا كـيـفـيـات دفع االشـتـراكات
اJــتـــعــلـــقــة بـــالــفــئـــات اخلــاصـــة من اJــؤمـن لــهم اجـــتــمـــاعــيــا

واJذكورة في اJادة 5 أعالهq عن طريق التنظيم".

اJاداJادّة ة 25 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 77 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJــــادة 77 : يــــؤسـس قــــسط اشــــتــــراك الــــتــــأمــــيــــنـــات
االجـتـمـاعيـة لألشـخـاص اJـذكـورين في اJادة 4 أعالهq عـلى

أساس االشتراك كما هو محدد في القانون.
حتدد نـسـبـة قـسط اشـتراك الـتـأمـيـنات االجـتـمـاعـية
الــتي تـــقع عــلـى عــاتق األشـــخــاص اJــذكـــورين في الـــفــقــرة
األولـى أعالهq حـــسب الـــكـــيـــفـــيـــات اJـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا عن

طريق التنظيم".
اJاداJادّة ة 26 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 83 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اJـادة 83 : دون اإلخالل بــاألحـكــام اJـنــصـوص عــلـيــهـا
في االتـــفــاقـــات اJـــبــرمـــةq أو االتـــفــاقـــيـــات الــدولـــيـــة الــتي
صــدقت عــلـيــهــا اجلــزائـرq ال  ــكن دفع األداءات اJــنــصـوص

عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني".

لـه اجــتــمــاعــيـا أو لــذوي حــقــوقـهq واJــبــيـنــة عــلـى مــســتـوى
قــواعـد مــعــطـيــات هـيــئــات الـضــمــان االجـتــمـاعـيq قـبل كل
وصـف أو تــقــد� أعـــمــال طـــبــيــة أو مـــنــتـــجــات صــيـــدالنــيــة
تــعــوضــهــا هــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعيq مــا عــدا في حــالــة

االستعجال الطبي أو القوة القاهرة.

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

اJادة اJادة 21 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 67 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJادة 67 : يقصد بذوي احلقوق :

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

2 - األوالد اJـــكـــفــــولـــون الــــبـــالـــغــــون أقل من ثــــمـــاني
عشرة (18) سنة.

:Xويعتبر أيضا أوالدا مكفول

- األوالد الــــبـــالــــغـــون أقل مـن خـــمس وعــــشـــرين (25)
سـنـة الذين أبـرم لفـائـدتهم عـقـد تمـهX  ـنـحهم أجـرة تقل

 qضمونJعن نصف األجر الوطني األدنى ا

- األوالد الـــبــــالــــغــــون أقل مـن إحـــدى وعــــشــــرين (21)
سـنـة الــذين يـزاولــون دراسـتـهمq وفـي حـالـة بــدايـة الـعالج
الـطــبي قــبل سن احلــاديـة والــعــشـرين (21) ســنـةq ال يــعــتـد

qبشرط السن قبل نهاية العالج

- األوالد اJـكـفـولــون واحلـواشي من الـدرجــة الـثـالـثـة
qمهما تكن سنهم qكفولون من اإلناثJا

- األوالدq مـــهــمـــا تــكن ســـنــهمq الـــذين يــتـــعــذر عــلـــيــهم
بـصـفـة دائـمـةq ¤ـارسـة أي نـشـاط مـأجـور بـسـبب عـاهـة أو

مرض مزمن. 
ويـــحــتــفـظ بــصـــفــة ذوي احلــقـــوق األوالد اJــســـتــوفــون
شروط السن اJـطلـوبة الـذين استـلزم عـليهـم التوقف عن

التمهX أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 - يـعـتبـر مـكـفـولـX أصول اJـؤمن له اجـتـمـاعـيا أو
أصول زوجه عندما ال تـتجاوز مواردهم الشخصية اJبلغ

األدنى Jعاش التقاعد.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اJاداJادّة ة 22 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 72 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
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اJـاداJـادّة ة 31 :  : تــســتـبــدل عــبـارة "�ــرسـوم" بــعــبـارة "عن
طــــريق الــــتــــنــــظــــيم" فـي كل أحــــكــــام الــــقــــانــــون رقم 11-83
اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2  يــولـيــو ســنـة

1983 واJتعلق بالتأمينات االجتماعية.

qـادّة ة 32 :  : : تـلغى كـل األحكـام اخملـالـفـة لهـذا الـقـانونJـاداJا
والسـيـّـمـا اJـادة 60 مـكـرر من الـقـانـون رقم 83-11 اJـؤرخ
في 21 رمـــضـــان عــام 1403 اJــوافق 2  يــولـــيـــو ســـنــة 1983

واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 33 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 3 رجب عــــــام 1432 اJــــــوافق 5
يونيو سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
قـانـون قـانـون رقم رقم 11 -  - 09 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافـق اJـوافـق
5 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2011 يـعـدل ويـتــمــم الـقــانــون رقـمq يـعـدل ويـتــمــم الـقــانــون رقـم
01-13 اJـــــــــؤرخ في  اJـــــــــؤرخ في 17 جـــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــام  جـــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــام 1422

اJـــوافـقاJـــوافـق7 غــشـت ســنــة  غــشـت ســنــة 2001  واJــتــــضـــمـن تــوجــيـه  واJــتــــضـــمـن تــوجــيـه
النـقـل البـري وتنظيمه.النـقـل البـري وتنظيمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــواد 17 و6-77
qو119 و120 و122 و125 و126 منه

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

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اJــــؤرخ في 17
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اJـــــوافق 7  غــــشـت ســــنــــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم الـقانون رقم 01-13 اJؤرخ في 17 جـمادى األولى

عام 1422 اJوافق 7 غشت سنة 2001 واJذكور أعاله.
2 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اJـادة 2 من الــقــانــون اJـاداJـادّة ة 
رقم 01-13 اJؤرخ في 17 جمادى األولى عام 1422 اJوافق

 7 غشت سنة 2001 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اJادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :

- النـقل الـبري :- النـقل الـبري : كل نـشاط يـقـوم من خالله مـسـتغل
بـــنـــقل أشـــخـــاص أو بـــضـــائع مـن مــكـــــان إلـــى آخـــــر عـــبــر
الـطــريق أو الـسـكـة احلــديـديـة أو الــسـلك عـلى مــ» مـركـبـة

مالئمة.

اJــاداJــادّة ة 27 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 83 مــكــرر من
الــــقــــانـــون رقم  83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عـــام 1403
اJـــوافـق 2 يـــولــــيـــو ســــنــة 1983 واJـــذكـــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي:
Xــادة 83 مـــكـــرر: فــي حـــالـــة عــــدم اكــتـــتـــاب تـــأمــJا"
صــــــحـي عـــــلــى الـــــســـــــفـــــرq يــــــتــم الـــــتــــــكـــــفــل فــي اجلــــــزائــــــر
بـاJصاريـف اJنفـقـة في العالجات الـطارئة التي يـتلقاها
اJــؤمـن لــهم اجــتـــمــاعــيــا وذوو حــقـــوقــهمq �ــنـــاســبــة إقــامــة
مـؤقـتـة في اخلـارجq حسب الـشـروط اJـنـصوص عـلـيـها في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.
 كن هيـئة الـضمان االجـتمـاعي القيـام بكل مـراقبة

طبية أو إدارية تراها ضرورية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اJادة اJادة 28 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 90 من الـقانون
رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اJــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJـادة 90 :  يـنــشــأ صـنـــدوق لـلـمـســاعــدة واإلسـعــاف
يخصـص Jـنـح امتــيازات لـلمؤمن لـهـم اجتـماعـيا ولذوي
حقوقهمq في  بعض احلاالت االستثنائيةq وال سيما منها :
- تـــغــطـــيــة مـــصــاريـف االســتـــشــفـــاء في اJــؤســـســات
العمـومية لـلصحـةq عندما ال يـستوفـي اJعنـيون الشروط
التي تـخول لـهم احلق في االستـفادة من األداءات الـعيـنية

qنصوص عليها في هذا القانونJا
- عندما يكون اJعنيون ذوي دخل ضعيف.

 ول صندوق اJـساعدة واالسعاف بقسط من اJوارد
اإلضافية اJنصوص عليها في اJادة 72 أعاله.

حتـدد طـبيـعـة االمـتيـازات اJـنصـوص عـليـهـا في هذه
اJادة وشروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم".

29 :   :  تــعــدل أحــكــام اJـادة 94 من الــقــانــون رقم اJـادة اJـادة 
83-11 اJـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي:
"اJــــادة 94 : حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا

القانونq عند احلاجةq عن طريق التنظيم".

30 : :  يــــتـــعـــX عـــلـى الـــهـــيـــئـــات اJــــعـــنـــيـــة وضع اJــاداJــادّة ة 
اجلـــهـــاز ومـــســتـــنـــد اإلعالم اآللـي الــضـــروريــX لـــتــحـــقــيق
االطالع اإللــكـــتــروني اJــؤمـن عن بــعـــدq جملـــمــوع الــعالجــات
واJنـتجـات الصـيدالنـية اJـذكــورة فــي اJــادة 65 مــكرر3
والــــســـــهــــــر عــــلـى ســــــيــــره فـــي أجـل ال يــــتـــــعــــدى ثالث (3)
سنـوات ابـتـداء من تاريـخ نشـر هـذا القـانـون في اجلـريدة

الرسمية.    
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يــجب أن تـتم اJــصـادقـة مــسـبـقــا عـلى مــلف الـسالمـة
اJــنـصـوص عـلــيه أعاله من طـرف الــهـيـئـة اJــؤهـلـة في هـذا
اجملـالq اJـعتـمـدة من طـرف السـلـطـات الـعمـومـيـةq ويوافق
عـــلـــيه طـــبـــقـــا لـــلـــشـــروط والـــكـــيـــفـــيـــات احملـــددة عن طـــريق

التنظيم.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق

التنظيم". 
اJــاداJــادّة ة 4 :  : تــتــــمـم أحـــكـــام اJــادة 14 من الـــقـــانــون رقم
01-13 اJــؤرخ في 17 جــمــادى األولى عــام 1422 اJــوافق  7

غــشت ســنـة 2001 واJــذكــور أعــاله بـــبـــنـــد أخـــيــــر يــحـرر
كما يأتي:

"اJادة 14 : ................ (بدون تغيير) ................
- نقل األشخاص اJوجه".

5 :   :  يـــحـــذف الــــبـــنـــد الـــثــــالث من اJـــادة 34 من اJــاداJــادّة ة 
الــــقــــانــــون رقم 01-13 اJــــؤرخ في 17 جــــمــــادى األولى عــــام

1422 اJوافق 7 غشت سنة 2001 واJذكور أعاله.

6 :   :  يـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــفـــصل الـــثـــاني من اJــاداJــادّة ة 
الــــقــــانــــون رقم 01-13 اJــــؤرخ في 17 جــــمــــادى األولى عــــام
1422 اJــوافق  7 غـــشت ســـنــة 2001 واJـــذكـــور أعالهq قـــسم

خامس عنوانه " نـقل األشخاص اJوجـه" يتضمن اJواد 40
مكرر و40 مكرر1  و40 مكرر2  وحترر كما يأتي:

" القسم اخلامس" القسم اخلامس
نقل األشخاص اJوجه "نقل األشخاص اJوجه "

"اJادة 40 مـكرّر: يـضم نقل األشـخاص اJـوجه أنظـمة
نـــقل تـــتــشـــكل من مـــنــشـــآت قــاعـــديــة وجتـــهــيـــزات تــقـــنــيــة
لالسـتغالل والـسالمـة ومـركبـاتq ويـخـضع Jبـاد وقـواعد

االستغالل واحلفظ والصيانة.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق

التنظيم".
"اJـادة 40 مـكــرر1 :  ـكــن الـدولةq بـصـفـتـهـا مـالـكــة
مـنــظـومـة نــقل األشـخــاص اJـوجهq كــمـا هـو مــحـدد في هـذا
القـانونq أن تـمنحq عن طـريق االمـتيـازq إجناز واسـتغالل
هــذه اJـنـظــومـةJ qــؤسـسـة أو عــدة مـؤسـســات نـقل خــاضـعـة

للقانون اجلزائري.
يرد هذا االمتياز إما على :

- االسـتـغالل الـتــقـني والـتـجـاري خلــدمـات مـنـظـومـة
qوجهJنقل األشخاص ا

- تسيير اJنـشآت القاعدية Jنظومة نقل األشخاص
q وجهJا

- تــســيـيــر اJـنــشـآت الــقـاعــديـة واالســتــغالل الـتــقـني
والتجاري خلدمات منظومة نقل األشخاص اJوجه.

 نح حق االمتياز وفـقا للشروط والـكيفيات احملددة
عن طريق التنظيم".

- النـقل العمومي :- النـقل العمومي :  نقل يتم �ـقابل وحلسـاب الغير
يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض.

- الـنـقـل لـلـحــسـاب اخلـاص :- الـنـقـل لـلـحــسـاب اخلـاص :  نـقل تـقــوم به أشـخـاص
طـبيـعـية أو مـعنـوية حلـاجاتـهم اخلـاصة  بـواسطـة مركـبات

 لكونها.
- اJــسـتـغل :- اJــسـتـغل : كل شــخص طـبــيـعي أو مـعــنـوي  ـارس
خــدمـــة أو عـــدة خــدمـــات لــلـــنـــقل الـــعــمـــومي لألشـــخــاص أو
الــبــضــائع بــوســائــله اخلــاصــة لــلــنــقل أو بــوســائل تــضــعــهــا

الدولة حتت تصرفه في إطار االمتياز.
- الــــنـــقـل اJـــشــــتــــرك مـــا بــــX األ©ـــاط :- الــــنـــقـل اJـــشــــتــــرك مـــا بــــX األ©ـــاط : خــــدمــــة نــــقل
Xيــنــجـزهــا مــسـتــغل بــواســطـة ســنــد نـقل وحــيــد وبـنــمــطـ
مخـتـلفـX من الـنقل عـلى األقل وتـغـطي النـقل من بـدايته

إلى نهايته حتت مسؤولية مستغل وحيد.
- اJـــركـــبـــة :- اJـــركـــبـــة : كـل وســـيـــلـــة نـــقل بـــري مـــزودة أو غـــيـــر
مـزودة �ــحـرك دفـعq تـسـيــر عـلى الــطـريـق أو عـلى الــسـكـة
احلديديةq مجرورة أو معلقة بواسطة سلك. وتندرج على
اخلـصـوص ضـمن هـذا الـتـعـريفq سـيـارات نـقل األشـخاص
أو نــــقل الــــبــــضــــائع واحلــــافـالت واحلــــافالت اJــــتــــمــــفــــصــــلـــة
واحلـافالت الــكـهـربــائـيـة وعــربـات الــقـطـارات والــقـطـارات
الـكهـربائـية والـقطـارات ذاتيـة الدفع وعـربات الـترامواي
وعربات اJترو  وحـجرات التلفريك والتلبان  والعربات
اJــعـــلــقـــة بـــاألسالك والــتـــلـــســيـــاج ومــصـــاعـــد الــتـــزلج وكــذا

حجرات اJصاعد احلضرية.
- النـقـــل بـالـسـكــك احلـديـديــة : - النـقـــل بـالـسـكــك احلـديـديــة : كل مـنـظـومـــة نقـل
األشــخـــاص والــبــضــائع بـــواســطـــة مــركــبــات مــجــرورة أو

تسير عبر السكة.
- نقل األشـخـاص اJوجه : - نقل األشـخـاص اJوجه : كل مـنـظومـة نقل عـمومي
تستـعمل مركـبات مـلزمة بـاتبـاع مسار مـحدد على كل أو
جـزء من مـسـيـرهـاq سـواء كانـت هـذه اJـركـبات تـسـيـر في
رحـــاب مـــخـــصص لـــهـــا أم الq بـــاســـتـــثـــنـــاء شـــبـــكـــة الـــســـكـــة

احلديدية الوطنية.
- نـــقــل األشـــخــــاص والـــبـــضــائع عـــــبـــر الــطـــرقــات :- نـــقــل األشـــخــــاص والـــبـــضــائع عـــــبـــر الــطـــرقــات :
نـقـــل يـسـتـعـمـل مـركـبـات مـهــيـأة من طـرف الـصـانع لـنـقل
أشـــخــــاص أو بـــضـــائـع من مـــكــــان إلى آخــــرq تـــســـيــــر عـــبـــر

الطريق". 
اJــاداJــادّة ة 3 :  :  تـــدرج ضــمـن أحــكـــام الـــقـــانــون رقم 13-01
اJـؤرخ في 17  جـمـادى األولى عام 1422 اJـوافق  7  غـشت
ســــنـــة 2001  واJــــذكــــور أعالهq مـــادة 10 مــــكــــرر تـــــحــــرر

كـمـا يأتي:
"اJـادة 10 مـكـرر: يـجب أن يــكـون تـصـمـيـم مـنـظـومـة
النـقل اJوجه وإجنازهـا واستـغاللها وتـعديلـها و/ أو إعادة
اعتبارها مـسبقا في جميع احلاالتq موضوع ملف سالمة
يـــنـــطـــوي عـــلى عـــنـــاصــر تـــســـمح بـــبـــلـــوغ أهـــداف الــسـالمــة
وتتضـمن اخلاصيـات التقـنية والـوظيفـية للـمشروع وكذا

مقاييس النوعية.
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اJــاداJــادّة ة 8 :  : تــعــــدل أحــــكـــام اJــادة 56 من الـــقـــانــون رقم
01-13 اJــؤرخ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام 1422 اJــوافق 7

غشت سنة 2001 واJذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اJــادة 56 : حتـــدد تــشــكـــيــلـــة الــهـــيــئــات اJـــذكــورة في
اJـواد من 53  إلى 55 مـكــرر أعالهq وصالحـيــاتـهـا وســيـرهـا

عن طريق التنظيم". 

9 : :  يـنشـر هـذا القـانـون في اجلريـدة الـرّسمـيّة اJاداJادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 رجب عــــــام 1432 اJــــــوافق 5
يونيو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

"اJــادة 40 مـــكــرر2 : يــكـــون امــتـــيــاز نــقـل األشــخــاص
اJــوجه اJـنــصـوص عــلـيه أعالهq مــوضـوع اتــفـاقــيـة امــتـيـاز

ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات األطراف.
يـجب أن تـتـضمن اتـفـاقـيـة االمـتيـاز مـجـمل األحـكام
اJـتــعـلـقـة بــطـبـيـعـة نــشـاطـات نـقل األشــخـاص اJـوجه الـتي

منح بشأنها االمتياز.
حتــدد شـــروط وكــيــفـــيــات مــنـح االمــتــيـــاز عن طــريق

التنظيم".
اJاداJادّة ة 7 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-13 اJؤرخ في
17 جــمــادى األولى عـام 1422 اJـوافق  7  غــشت ســنـة 2001

واJذكور أعالهq �ادة 55 مكرر حترر كما يأتي:
qكـلف بـالـنقلJـادة 55 مـكرر: تـنـشأ لـدى الـوزيـر اJا"
جلـنـة تقـنيـة تـكلف عـلى اخلـصوص بـسالمة  مـنـظومـة نقل

األشخاص اJوجه".

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم رقم 11 -  - 211 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 30 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
q2011 ــوافـق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــةJــوافـق  اJالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1432 ا
يـــتـــضـــمن إنــــشـــاء اJـــعـــهــــد اجلـــزائـــري لـــلـــتــــكـــوين فييـــتـــضـــمن إنــــشـــاء اJـــعـــهــــد اجلـــزائـــري لـــلـــتــــكـــوين في

الهندسة النوويةالهندسة النووية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبنـاء على الـدستـورq ال سيـما اJـادتان 77-8 و125
q(الفقرة األولى) منه

- و �ـقــتــضى األمـر رقم 95-20 اJـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيــو سـنـة 1995 واJـتـعــلق �ـجـلس

qتممJعدل واJا qاحملاسبة
- و �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 07-11 اJـؤرخ في 15 ذي
القعدة عام 1428 اJوافق 25  نوفمبر سنة 2007  واJتعلق

qتممJعدل واJا qاليJبالنظام احملاسبي ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 96 - 436
اJؤرخ في 20 رجب  عام 1417 اJوافق أول ديـسمبـر سنة
1996 واJـــــتــــضــــمـن إنــــشــــاء مـــــحــــافــــظـــــة الــــطــــاقـــــة الــــذريــــة

qتممJعدل واJا q وتنظيمها وسيرها
- و �قتـضى اJرسوم الرئاسي رقم 99 - 86 اJؤرخ
في 29  ذي احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 15 أبــريل سـنـة 1999
واJــــتــــضـــــمـن إنــــشـــاء مــــراكــــز الـــبــــحث الــــنـــوويq اJــــعـــدل

qتممJوا
- و �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 266
اJــؤرخ في 27 شــعـــبــان  عــام 1428 اJــوافق 9 ســـبــــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحــــــيــــــات وزيـــــر الــــــطـــــاقــــة

qناجمJوا

أوامرأوامر
أمر رقم أمر رقم 03-06 مؤرخ في  مؤرخ في 19 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1424 اJوافق  اJوافق 19 يوليو سنة  يوليو سنة q2003 يتعلق بالعالمات (استدراك).q يتعلق بالعالمات (استدراك).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 23 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 23 يوليو سنة 2003.

الصفحة q24 العمود األولq احلالة q9 الفقرة q2 السطران 2 و 4 :
- بدال من : - بدال من : تطبق ... .... منذ سنة أو أكثر........... منذ ثالث (3) سنوات أو أكثر..........

- يــقــرأ   :- يــقــرأ   : تطبق........ منذ سنة على األكثر........ منذ ثالث (3) سنوات على األكثر...... 
.... ( الباقي بدون تغيير)....
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وفيـمـا يتـعـلق بـالتـعـلـيم في الهـنـدسـة النـوويـةq فإن
اJـعـهـد يـضـمن الـتـبـادل والــشـراكـة  بـX مـحـافـظـة الـطـاقـة
الذرية من جـهةq واJؤسـسات العـلمـية الوطـنية والـدولية
وكـذا هـيئـات الـصـناعـة من جـهة أخـرى.  وحتـدد اتفـاقـيات
أو عــقــود بــX اJــعــهــد واJــؤســســات  أو الــهــيــئــات اJــعــنــيـة
كيـفـيات الـتـعاون و/أو الـشـراكة ومـساهـمـة كل طرف في

ذلك. 

الفصــل الثــالث الفصــل الثــالث 
التنظيــمالتنظيــم

6 :  :  يـديـر اJعـهـد مجـلس إدارة  ويـسيـره مـدير اJاداJادّة ة 
عام ويزود  �جلس علمي وبيداغوجي.

اJـاداJـادّة ة 7 :  :  يــحـدد الـتـنــظـيم الـداخــلي لـلـمــعـهـد �ـوجب
قرار من الوزير اJكلف  بالطاقة.

الفــرع الفــرع األولاألول
مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 

اJاداJادّة ة 8 :  : يتكون مجلس اإلدارة من :
qرئيسا qمحافظ الطاقة الذرية أو ¤ثله -

qثل عن وزير الدفاع الوطني¤ -
qكلف بالطاقةJثل عن الوزير ا¤ -

qكلف بالتعليم العاليJثل عن الوزير ا¤ -
qاليةJكلف باJثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالصحةJثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالبيئةJثل عن الوزير ا¤ -

qكلف بالصناعةJثل عن الوزير ا¤ -
- رئيس اجمللس العلمي والبيداغوجي للمعهد.

 ــكن مـجــلس اإلدارة أن يـســتـعــX في إطـار أشــغـاله
بأي  شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يــحــضــر اJــديــر الــعــام لــلــمــعــهــد اجــتــمــاعــات مــجــلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة اجمللس.

اJـــــاداJـــــادّة ة 9 :  :  حتــــــدد قـــــائـــــمــــــة أعـــــضـــــاء مــــــجـــــلس اإلدارة
�ـــوجـب قـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــطـــاقــة بـــنـــاء عـــلى
اقـــتـــراح من الـــســـلــطـــات الـــتي يـــتـــبــعـــونـــهــا Jـــدة ثالث (3)
سـنـوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد. وفي حـالـة شـغـور مـقـعـد مـا يـتم
تـعيX عـضو جديـد حسب األشـكال نفـسها لـلفـترة البـاقية

من العضوية. 

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

الفصلالفصل األول  األول 
أحكام عامـــة أحكام عامـــة 

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  يـنــشــأ مـعــهــد جــزائـري لــلــتـكــوين في
الهندسة النووية q يدعى في صلب النص "اJعهـــد".

اJاداJادّة ة 2 :  : اJعـهد مـؤسسة عـمومـية وطـنيـة ذات طابع
خاصq تتمتع بالشخصية اJعنوية واالستقالل اJالي.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  يــوضع اJـعــهـد حتت وصــايـة وزيــر الـطــاقـة
واJناجم ويلحق �حافظة الطاقة الذرية.

qـــعــهـــد في مــديـــنــة اجلـــزائــرJــادّة ة 4 :  :  يــكـــون مــقـــر اJــاداJا
و كن نقله إلى أي مـكان آخر من التـراب الوطني بقرار

من الوزير اJكلف بالطاقة.

 ـكن أن تنشـأ ملـحقـات للـمعهـدq عنـد احلاجـةq بقرار
مـشــتـرك بــX الـوزيــر اJـكــلف بـالــطـاقــة والـوزيـر اJــكـلف

باJالية.

الفــصل الثــاني الفــصل الثــاني 
اJهــاماJهــام

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يــتـولى اJـعــهـد مـهـمــة الـتـكـويـن اJـتـخـصص
في الهندسة النووية.

وبهذه الصفةq ينظم :

- الـتـكـوين اJـتـخـصص في مـخـتـلف مـيـادين نـشـاط
مــحــافــظــة الــطــاقـــة الــذريــة وبــصــورة رئــيــســيــة الــنــشــاط

qرتبط بالهندسة النوويةJا
- التكوين اJتـخصص Jستخـدمي استغالل وصيانة

qفاعالت النووية للبحث واحملطات النوويةJا
XــوجــهــJا Xــتـــخــصص لــلــمــســـتــخــدمــJالــتــكــوين ا -
لنـشـاطـات الـتنـقـيب واالسـتـكـشاف واالسـتـغالل واJـعـاجلة
والــتــحـــويل والــتــثـــمــX والــتـــســيــيــر والـــتــخــزيـن لــلــمــواد

qاألولية النووية
- الـتــكـوين اJــتـخــصص في مـيــادين األمــان الـنـووي
واألمن الـنـووي واألمـان من اإلشـعـاعq والـفـيـزيـاء الـطـبـيـة
والـــراديـــولـــوجـــيـــة وأمـــان نـــقل اJـــواد اJـــشـــعـــة  وتـــســـيـــيــر

 qرتبط بذلكJشعة وكذا التنظيم اJالنفايات ا
- الــتــكــويـن اJــتــواصـل وحتــســX اJــســـتــوى وجتــديــد
اJـعارف Jستـخدمي مراكز الـبحث النووي وكـذا  Jشغلي

وعمال صيانة اJنشآت النووية.
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اJـاداJـادّة ة 15 :  : اJـديـر الـعــام لـلـمـعـهـد مـسـؤول عن الـسـيـر
الــعـام لـلـمـعــهـد وتـسـيـيــره . ويـخـول اJـديـر الــعـام الـسـلـطـة

 .XستخدمJالسلمية والتأديبية على مجموع ا

وبهذه الصفة :

qيسهر على تنفيذ برامج التكوين -
-  يـقــوم بـتــوظــيف اJـســتـخــدمــX اJـوضــوعـX حتت
سـلطته وإنهاء مهـامهم طبقا لـلتشريع والتـنظيم اJعمول

qبهما
-  يـعد مشاريع اJيـزانية التـقديرية ويـعد حسابات

qعهدJعهد ويرسلها إلى مجلس إدارة اJا
qعهدJيسهر على السير احلسن خملتلف هياكل ا  -
qعهدJيسلم الشهادات التي تتوج التكوين في ا  -

- يــبـرم كـل صـفــقـة  وعــقـد واتــفـاقــيــة في إطـار مــهـام
qعهدJا

-  يـلـتـزم بـعـمـلـيـات نـفـقـات وإيـرادات اJـعـهـد ويـأمر
  qبصرفها وتنفيذها

-  يعـد في نـهايـة كل سنـة مـاليـة تقـريـرا سنـويا عن
الــنــشــاط يــكـون مــرفــقــا بــاJـوازنــة وحــســابــات االســتـغالل

qعهدJويرسلها إلى مجلس إدارة ا
qعهدJيكون مسؤوال عن األمن والنظام في ا  -

-  ــثل اJــعــهــد في كل أعــمــال احلــيــاة اJــدنــيــة وأمـام
القضاء.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
اجمللس العلمي والبيداغوجي اجمللس العلمي والبيداغوجي 

اJاداJادّة ة 16 :   :  يتكون اجملـلس العلمي والـبيداغوجي من
ثالثـة عـشر (13) عـضـوا ذوي رتـبـة عـلـمـيـة أو بـيـداغـوجـية
من بـــــX مــــديـــــري بــــحـث أو أســــاتـــــذة وأســــاتـــــذة بــــحث أو

أساتذة محاضرين. ويضم مايأتي  :
qرئيسا qعهد ذو الرتبة العلياJأستاذ با -

qثل (1) عن وزير الدفاع الوطني¤  -
qكلف بالطاقةJثل (1) عن الوزير ا¤  -

qكلف بالتعليم العاليJثل (1) عن الوزير ا¤  -
qكلف بالصحةJثل (1) عن الوزير ا¤  -
qعهدJثالن (2) عن سلك األساتذة با¤ -

qباحثان (2) من محافظة الطاقة الذرية  -
qندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىJثل ا¤  -

-  ثالثـة (3) ¤ـثـلـX  من بـX اJـؤسـسـات والـهـيـئـات
ذات الشراكة مع اJعهد.

اJــاداJــادّة ة 10 :  : يـــتــداول مـــجـــلـس اإلدارة عــلـى اخلـــصــوص
فيما يأتي  : 

qعهدJمخططات التكوين وتطوير ا -
- مـــشــــاريع اJـــيــــزانـــيـــة وحــــصـــائل الــــســـنـــة اJــــالـــيـــة

qللمعهد
qنقولة والعقاريةJاقتناء كل احلقوق واألمالك ا -

- إبــــرام كـل الــــصــــفــــقـــــات والــــعــــقــــود واالتـــــفــــاقــــيــــات
qعهد مع الهيئـات الوطنية والدوليةJرتبطة �وضـوع اJا

qبعد موافقة السلطات اخملتصة
- الـــتـــنـــظـــيم الـــعـــام لـــلـــمـــجـــلس وكـــذا إنـــشـــاء مالحق

qللمعهد أو حتويلها أو إلغائها
- كل مسألة أخرى  لها عالقة �هام اJعهد.

يـوافق مجلس اإلدارة عـلى نظـامه الداخلي والـنظام
الداخلي للمعهد.

اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  :  يـــــجــــــتـــــمـع مـــــجــــــلس اإلدارة بــــــنـــــاء عــــــلى
اســتــدعـــاء من رئــيـــسه  مــرتــX (2) في الـــســـنــة  في دورة
عـادية . و ـكن أن يـجتـمع في دورة غـير عـاديـة  بنـاء على

طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
يحـدد الـرئيـس جدول أعـمـال االجتـمـاعات بـنـاء على

اقتراح  من اJدير العام للمعهد. 
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضــاء مـجـلس اإلدارة  قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا على
األقل من الـتاريخ احملـدد لالجتـماع. و ـكن أن يخـفض هذا
األجل بــالــنـســبــة لــلـدورات غــيــر الــعــاديـة دون أن يــقل عن

ثمانية (8) أيام.

اJــــاداJــــادّة ة 12 :  :  تــــتـم اJــــصـــادقــــة عــــلـى مـــداوالت مــــجــــلس
اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة لألصـوات اJـعـبر عـنـهـا. وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

13 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
محاضر يوقعها الرئيس.

تـرسل مـحــاضـر مـجــلس اإلدارة إلى الـوزيــر اJـكـلف
بـالطاقة لـيوافق عليـها في ظرف اخلمـسة عشر (15) يوما
اJوالـيـة النعـقـاد اجمللس. وتـكـون هذه اJـداوالت نـافذة بـعد
شهـر من إرسالهـا إلى الوزير اJـكلف بالـطاقة مـا لم يجر

إلغاؤها.   

الفــرع الثاني الفــرع الثاني 
اJـديـر العـاماJـديـر العـام

اJــــاداJــــادّة ة 14 :  :  يــــعـــX اJـــديـــر الــــعـــام لـــلـــمــــعـــهـــد  �ـــوجب
مــــرســـــوم رئــــاسي بــــنــــاء عــــلـى اقــــتــــراح الــــوزيــــر اJــــكــــلف

بالطاقة. و تنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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الفصل الرابع الفصل الرابع 
تنظيم التكوين تنظيم التكوين 

اJـاداJـادّة ة 19 :  : حتـدد شـروط االلـتـحـاق بـالـتـكـوين ونـظـام
الـدراسـات وبـرامج الــتـكـوين وكــذا الـشـهـادات واإلجـازات
الـتي تــتـوج الــتـكـويـن بـاJــعـهـدq �ــوجب قـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالطاقة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكـام مـاليــةأحكـام مـاليــة

اJــاداJــادّة ة 20 :  : تـــمــسـك مـــحــاســـبـــة اJـــعـــهـــد وفق الـــنـــظــام
احملاسبي اJالي.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : يـخــضع اJــعـهــد لـلــمـراقــبــة الـبــعـديــة الـتي
تــــمــــارســــهــــا الـــدولــــة عـن طـــريـق الــــهــــيـــــئـــــات واألجـــــهـــــزة
اخملـــتـصـة بـالـرقــابـةq طـبـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اJـعـمـول

بهما. 

اJاداJادّة ة 22 :  : تشتمل ميزانية اJعهد على مايأتي :

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 
qإعانات الدولة  -

qرتبطة بنشاطاتهJاإليرادات ا -
qالهبات والوصايا -

- كل اJوارد األخرى اJرتبطة �هامه.

في باب النفقات :  في باب النفقات :  
qنفقات التجهيز -
qنفقات التسيير -

- كل النفقات األخرى اJرتبطة �هامه.

اJـاداJـادّة ة 23 :   :  تـعـرض الــبـيــانـات الـتــقـديــريـة الـســنـويـة
لإليــرادات والـنــفـقـات واحلــصـيـلــة وحـســابـات آخـر الــسـنـة
وكــذلـك الــتــقــريــر الــســنــوي لــنــشـــاط اJــعــهــد عــلى مــجــلس

اإلدارة.

24 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافـق 2 يونيو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

حتـدد قــائـمـة أعــضـاء اجملــلس الـعـلــمي والـبــيـداغـوجي
�ـــوجـب قـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــطـــاقــة بـــنـــاء عـــلى
اقـــتـــراح من الـــســـلــطـــات الـــتي يـــتـــبــعـــونـــهــا Jـــدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.  

وفـي حـالـة شـغـور مـقـعـد مـا يــتم تـعـيـX عـضـو جـديـد
حسب األشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة. 

Xكــن اجملـلـس العـلمــي والـبيداغـوجــي أن يسـتعـ 
فـــي إطـــار أشــغــاله بـــأي  شــخــص مــخــتـص من شــأنـه أن

يساعده فـي أشغاله.

اJـاداJـادّة ة 17 :  :  يـجــتــمع اجملــلس الــعــلــمي والــبــيـداغــوجي
أربع (4) مـــرات فـي الـــســـنـــة  في دورة عــــاديـــة بـــنـــاء عـــلى
طــــلــب من رئـــــيــــســه.  ويــــمـــــكـــن أن يـــجـــــتـــــمـع في دورة
غـــيـــر عــاديــة  بـــنــاء عــلى طــلب من رئـــيــسه أو بــطــلب من

ثلثي (3/2) أعضائه.

اJاداJادّة ة 18 :  :  يبدي اجملـلس العلمي والـبيداغوجي آراء
وتوصـيات في التـقرير الـسنوي الـذي يقدمه اJـدير العام

للمعهد. 
ويفصل في : 

- اخملططـات السـنوية واJـتعـددة السنـوات للـتكوين
q تخصص في الهندسة النوويةJا

qتخصص في الهندسة النوويةJبرامج التكوين ا -
- بـــرامج الـــتـــكـــويـن اJـــتـــواصل وحتـــســـX اJـــســـتـــوى

qعارف وتنفيذ دوراتهJوجتديد ا
- الــبــرامج اJــوجــهــة لــلــتــكــوين اJــتــخـصـص Jــشـغــلي

qنشآت النوويةJوعمال صيانة ا
qبرنامج احملاضرات واحللقات الدراسية  -

- األنـــظــــمـــة واJـــنـــاهج الـــبـــيـــداغـــوجــيـــة والـــعـــلـــمـــيــة
q للتقو�

- الـــــنـــــظـــــام الـــــبـــــيـــــداغــــوجـي لـــــلـــــدراســـــات وشــــروط
 qااللتحاق بها  والتكوين واالمتحان

- تـنظـيم الـتـكوين اJـتـخصص الـذي يـدخل في إطار
qالتعاون والشراكة

- كل مـسـألــة أخـرى ذات طـابع عـلــمي أو بـيـداغـوجي
تـدخل في مــجـال مـهـام اJـعـهـدq بـنـاء  عـلى طـلب من اJـديـر

العام.
يقـتـرح اجمللس الـعـلمي والـبـيداغـوجي  كل الـتدابـير
اJـتعـلقـة بـالتـكوين الـتي يـراها ضـرورية لـتـطويـر اJعـهد.

ويعد نظامه الداخلي. 
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" اJــادة 2 :  تـــنـــظم الـــشـــركــة اجلـــزائـــريـــة لــلـــكـــهـــربــاء
والـغازq شـركـة ذات أسـهمq في شـركـة قابـضـةq دون إنـشاء
شــخــصــيــة مـعـنـويـة جـديـدةq �ـوجب أحـكـام الـقانـون رقم
02 - 01 اJـــــؤرخ في 22 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اJـــــوافق 5

فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2002 واJــــذكـــور أعـالهq وتــــأخـــذ تــــســــمــــيـــة
"سونلغاز".

 يــــتـــــشــــكـل مــــجــــمـــــوع الــــشـــــركــــات اJــــســـــمى مـــــجــــمع
سـونـلـغـازq من الـشــركـة الـقـابـضـة "سـونـلـغـاز" والـشـركـات
الـفـرعــيـة وال ســيــمــا مـنــهـا اJـكـلـفـة �ـوجب الـقانـون رقم
02 - 01 اJـــــؤرخ في 22 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اJـــــوافق 5

فــبــرايــر ســنـة 2002 واJــذكــور أعالهq �ــمــارســة نــشــاطـات
إنـتاج الـطـاقـة الكـهـربـائيـة ونـقـلهـا وتـوزيـعهـا ونـقل الـغاز

وتوزيعه.
رأسمال الشركـة القابضة "سونـلغاز" وكذا رأسمال
فـروعــهـا اJـكـلــفـة بـالـنــشـاطـات الـســالـفـة الـذكــرq غـيـر قـابل

للتقادم والتصرف فيه.
تخضع الشركة الـقابضة "سونلغاز" ألحكام القانون
رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اJوافق 5
فــبـرايــر ســنـة 2002 واJـذكــور أعالهq والــقــانـون الــتــجـاري

وكذا هذا القانون األساسي.
تـمارس الـشـركـة القـابـضـة "سونـلـغاز" الـرقـابـة على
هـــذه الــشــركـــات وكــذلك عـــلى كل شـــركــة أخــرى تـــكــون قــد

أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما". 

اJــاداJــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 6 مـن اJــرسـوم
الــرئـــاسي رقم 02 - 195 اJـــؤرّخ فـي 19 ربـــيع األول عـــام
qــــذكــــور أعالهJــــــوافق أول يــــونــــيــــو ســــنــــة 2002 واJ1423 ا

وحترر كما يأتي :
"اJــادة 6 : تـــهـــدف الـــشــركـــة الـــقـــابـــضـــة "ســـونـــلـــغــاز"

خصوصا إلى ما يأتي :
- حــــيــــازة واكــــتــــســــاب وتــــســــيــــيــــر كـل ســــهم أو أخــــذ
حصص وكـذلك حتـقيق كـل عمـليـة مـاليـة أخـرىq لهـا عالقة

qمع هدفها االجتماعي
- اJراقبة االسـتراتيـجية والـعملـية حلقـيبة أسـهمها

qنقولة األخرىJوالقيم ا
- تــشـجــيع وتـطــويـر اإلنــدمـاج الــوطـني في مــيـادين
الـبـحث والـهـنـدسـة والـصـنع والـصـيـانـة وإجنـاز اJـشـاريع

qالصناعية
qارسة صالحيات اجلمعيات العامة لفروعها¤ -

- إعـداد وتنـفـيذ اسـتـراتيـجـية الـتـطويـر والـسيـاسة
اJالـيـة �ـا في ذلك وسـائل الـتـمـويل والـسيـاسـة اجلـبـائـية
وتــــســــيــــيــــر خــــزيـــــنــــة اجملــــمع وكــــذلـك تــــســــيــــيــــر األخــــطــــار
(التأمينات وإعادة التأمX على األخطار بالنسبة جملموع

q(ماثلةJالهيئات ا

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم رقم 11 -  - 212 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 30 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2011 ــوافـق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــةJــوافـق  اJالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1432 ا
يـــــعــــديـــــعــــدّل ويــــتـــــمم اJـــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم ل ويــــتـــــمم اJـــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم 02 -  - 195
اJـــؤراJـــؤرّخ فـي خ فـي 19 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1423 اJـــوافق أول اJـــوافق أول
يــونـيــو ســنـــة يــونـيــو ســنـــة 2002 واJــتـضــمن الــقـانــون األسـاســي واJــتـضــمن الــقـانــون األسـاســي
لــلــشــركـــة اجلــزائـــريــة لــلـــكــهــربـــاء والــغــازq اJــســمــاةلــلــشــركـــة اجلــزائـــريــة لــلـــكــهــربـــاء والــغــازq اJــســمــاة

"سونلغاز ش. ذ.أ""سونلغاز ش. ذ.أ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةJـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اJوا

qعدّلJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اJؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدّلJا qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 195
اJـؤرّخ فـي 19 ربـيع األول عـام 1423 اJـوافق أول يـونـيو
ســــنــــة 2002 واJــــتـــــضــــمن الــــقـــــانــــون األســــاسـي لــــلــــشــــركــــة
q"سماة "سونلغاز ش. ذ.أJا qاجلزائـرية للـكهرباء والغاز

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اJـــرســـوم أحـــكــام
اJــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 02 - 195 اJـــــؤرّخ فـي 19 ربــــيع
األول عـام 1423 اJـوافق أول يـونيو سنة 2002 واJتضمن
qالقـانـون األسـاسي للـشـركـة اجلـزائـريـة لـلــكهـربـاء والـغاز

اJسماة "سونلغاز ش.ذ.أ".

اJـاداJـادّة ة 2 : : تـعدل وتـتـمـم أحـكـــام اJــادة 2 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 02 - 195 اJـــؤرّخ فـي 19 ربـــيع األول عـــام
qــــذكــــور أعالهJـــــوافـق أول يــــونــــيـــو ســــنـــة 2002 واJ1423 ا

وحترر كما يأتي :
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qكلف بالداخلية واجلماعات احملليةJالوزير ا -
qاليةJكلف باJالوزير ا -

qكلف باالستشرافJالوزير ا -
- ¤ثل رئاسة اجلمهورية.

يرأس اجلمعية العامة الوزير اJكلف بالطاقة.
يــحــضــر الــرئــيس اJــديــر الــعــام لــلــشــركــة الــقــابــضــة

"سونلغاز" أشغال اجلمعية العامة.
تـتولى الشـركة الـقابـضة "سـونلغـاز" أمانـة اجلمـعية

العامة. 
9 -  - 2   تبت اجلمعية العامة في اJسائل اآلتية : 

- خالصـــة الــــبـــرامـج الـــعــــامـــة لــــنـــشــــاطـــات الــــشـــركـــة
q"القابضة "سونلغاز

qمخططات تطوير الشركات الفرعية -
- تـقــاريــر مـحــافـظـي احلـســابـات لــلــشـركــة الــقـابــضـة

q"سونلغاز"
- احلـصـيلـة االجتـماعـيـة وحسـابات الـنـتائج لـلشـركة

q"القابضة "سونلغاز
qدعمةJحسابات النتائج ا -

- خالصـــة حــصـــائل نـــشــاطـــات الـــشــركـــات الـــفــرعـــيــة
qساهماتJوا

q تخصيص األرباح -
- زيـــادة رأســمـــال الـــشــركـــة الــقـــابـــضــة "ســـونــلـــغــاز"

qوتخفيضه
- إنــشــاء الــشــركــات وأخــذ اJــسـاهــمــات فـي اجلــزائـر

qوفي اخلارج
- تــعــيــX مــحــافــظي احلــســابــات لـلــشــركــة الــقــابــضـة

q"سونلغاز"
q"نقل مقر الشركة القابضة " سونلغاز -

- خـروج أصول الـشركـة القـابضـة "سونـلغـاز"q طبـقا
للقواعد واإلجراءات التي تتبناها اجلمعية.

9 -  - 3    جتـتمع اجلمـعية الـعامة مـرة واحدة على األقل
كل سنة في دورة عادية  بناء على استدعاء من رئيسها.
و ــكـن أن جتــتــمع في دورة غــيـــر عــاديــةq بــنــاء عــلى
اســتــدعـــاء  أو �ــبــادرة مـن رئــيــســهـــا أو بــطــلب مـن ثــلــثي
(3/2) أعـــــضــــــائـــــهـــــا أو بـــــنــــــاء عـــــلى طـــــلـب مـن مـــــحـــــافظ أو

محافظي احلسابات. 
يــــحــــدد جــــدول أعــــمـــال اجلــــمــــعــــيــــة الـــعــــامــــة من قــــبل

رئيسها".

qالسـهـر عـلى شـروط ¤ـارسـة الـفـروع الـتـابـعـة لـها -
لــنـشـاطـات إنـتـاج الـطـاقـة الـكـهــربـائـيـة ونـقـلـهـا وتـوزيـعـهـا
ونــــقل الــــغـــاز وتــــوزيـــعـه بـــواســــطـــة الــــقـــنــــواتq في حـــدود
احـــتـــرام الـــقـــوانـــX واألنـــظـــمـــة الـــســـاريـــة اJـــفـــعـــول وهـــذا

qالقانون األساسي
- الــســهـــر عــلى إجنــاز فــروعـــهــا لــلــبــرامـج الــســنــويــة
واJـــتــــعـــددة الـــســــنـــوات لالســــتـــثـــمــــارq في مـــيــــدان إنـــتـــاج
qالكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز

- إجنــاز نــشــاطــات جتــارة الـطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في
qاخلارج بصفة منفردة أو بالشراكة

qارسة عمليات تصدير الكهرباء¤ -
- ¤ـــارســة عـــمـــلـــيــات اســـتـــيــراد الـــكـــهــربـــاء حلـــســاب

qفروعها
- تـثـمــX جـمـيع أصـولـهـا اJـنـقـولـة و الـعـقـاريـة الـتي
حتـــوزهــــا أو الــــتي تــــســـتــــعــــمــــلـــهــــاq وال ســــيّـــمــــا عن طــــريق
اســتــغاللــهــا والـلــجــوء إلى اكــتــســاب  أوتــأجــيــر أو تــأجــيـر
qنقوالت والعقارات واحملالت التجاريةJالتسيير لكل ا

qكل شكل ومـصدر للطاقة Xدراسة وترقية وتـثم -
qساهماتJعن طريق الفروع أو ا

- تـطــويـر الـطـاقــات اJـتـجـددة عـن طـريق الـفـروع أو
qساهماتJا

- اJشـاركـة بصـفـة مـباشـرة أو غـير مـبـاشرة في كل
الـعــمـلـيـات الـتي  ـكن أن تـرتــبط بـأحـد األهـداف الـسـالـفـة
الــــــذكـــــرq عـن طــــــريق إنــــــشــــــاء الــــــفـــــروع أوأخــــــذ أو تــــــقـــــد�
مــســـاهــمـــات أو حــصص أو اكـــتــتـــاب أو شــراء ســـنــدات أو

qحقوق اجتماعية وإدماج وشراكة
- الـتـطـويـر بـأي وسـيـلة كـانتq لـكـل نشـاط له عـالقة
مــبـــاشــرة أو غـــيـــر مــبـــاشــرة بـــالــصـــنـــاعــات الـــكــهـــربــائـــيــة
والغازية وكل نشـاط  كن أن تترتب عليه فائدة للشركة
القابـضة "سونـلغاز"q وبصـفة عامة كل عـملية مـهما كانت

طبيعتها ترتبط بهدف الشركة".

اJــاداJــادّة ة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 9 مـن اJــرسـوم
الــرئـــاسي رقم 02 - 195 اJـــؤرّخ فـي 19 ربـــيع األول عـــام
qــــذكــــور أعالهJــــــوافق أول يــــونــــيــــو ســــنــــة 2002 واJ1423 ا

وحترر كما يأتي :

"اJادة 9 : اجلمعية العامة :

9 -  - 1  تــتـــكــون اجلـمــعــيــة الــعـامــة من ¤ــثــلي الــدولـة
وهم : 

qكلف بالطاقةJالوزير ا -
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حتــدد مــدة الــعــضــويـــة في مــجــلس اإلدارة بــأربع (4)
سنوات قابلة للتجديد.

 يـــجــتــمـع مــجــلـس اإلدارة في أي مــكـــان من الــتــراب
الـوطـنيq بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسهq وكـلـمـا تـطلـبت
ذلك مــصـــلــحـــة الــشـــركــةq وعـــلى األقل أربع (4) مــرات في
الـسنة. و ـكنه أن يجـتمع بناء عـلى طلب ثلث (3/1) عدد

أعضائه.

10 -  - 3   ال تـــــــــصــح مــــــــــداوالت مــــــــــجـــــــــلــس اإلدارة إال

بـحــضـور ثــلـثــي (3/2)  أعـضـائه  عـلى األقــل الـذين لـهــم
احلــــق   في التصويت. 

وإذا لم يكتمل النصابq يعقد اجتماع ثان بعد مهلة
ثمـانـية (8) أيام. و تـصح حـيـنئـد مـداوالت مـجلس اإلدارة
مــــهـــــمــــا يـــــكن عـــــدد األعـــــضــــاء احلـــــاضــــريـن الـــــذين لـــــهم حق

التصويت.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الذين لهم
حق الـتـصـويـتq وفي حـالـة تـعـادل األصـواتq يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات ســـيـــر مــــجـــلس اإلدارة في الـــنـــظـــام

الداخلي.

10 -  - 4  يدرس مجـلس اإلدارة ويوافق ويفصلq عند

االقتضاءq خصوصا فيما يأتي : 
qالتوجيهات االستراتيجية -

- أســــلـــــوب اتـــــخـــــاذ الــــقـــــرارq ال ســـــيـــــمــــا فـي مـــــجــــال
الــعـالقـات بــX الــشــركــة الــقــابــضـة "ســونــلــغــاز" وفــروعــهـا
وفيمـا بX الـفروعq في حـدود احتـرام القـوانX واألنـظمة

qعمول بها وهذا القانون األساسيJا
- خـالصـــة مــــشـــاريـع الـــبــــرامج الـــعــــامـــة لــــنـــشــــاطـــات

q"الشركة القابضة "سونلغاز
q"ميزانية الشركة القابضة "سونلغاز -

- مــشـاريـع حـصـيــلـة الــشـركــة الـقــابـضــة "سـونــلـغـاز"
qوحسابات النتائج احملققة من طرفها

qدعمةJحسابات النتائج ا -
- خـالصــة حــصــيــلــة  نــشـــاطــات الــشــركــات الــفــرعــيــة

qساهماتJوا
- فـــتح رأســــمـــال الـــشـــركـــة الـــقــــابـــضـــة "ســـونـــلـــغـــاز"
والـفـروع طـبــقـا لـلــقـواعـد واإلجــراءات الـتي تـوافق عــلـيـهـا

q"اجلمعية العامة للشركة القابضة "سونلغاز
qاليةJساهمات اJمشروع ا -

اJـاداJـادّة ة 5 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 10 من اJـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 02 - 195 اJـــؤرّخ فـي 19 ربـــيع األول عـــام
qــــذكــــور أعالهJــــــوافق أول يــــونــــيــــو ســــنــــة 2002 واJ1423 ا

وحترر كما يأتي :
"اJادة 10 : مجلس اإلدارة :

10 -  - 1   يــتـــكـــون مـــجـــلس اإلدارة من األعـــضـــاء اآلتي

ذكرهم : 
- الــــرئـــــيـس اJــــديـــــر الـــــعـــــام لــــلـــــشـــــركـــــة الــــقـــــابـــــضــــة

q"سونلغاز"
qكلف بالطاقةJثالن (2) عن الوزير ا¤ -

qاليةJكلف باJثل عن الوزير ا¤ -
qكلف باالستشرافJثل عن الوزير ا¤ -

qكلف باجلماعات احملليةJثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالصناعةJثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالبيئةJثل عن الوزير ا¤ -

qثالن(2) عن العمال¤ -
- الرئيس اJدير الـعام للفرع اJكلف بنقل الكهرباء

q"للشركة القابضة "سونلغاز
- الـرئـيس اJــديـر الــعـام لـلــفـرع اJـكــلف بـنــقل الـغـاز

q"للشركة القابضة "سونلغاز
- الـــــرئــــيـس اJــــديـــــر الــــعـــــام ألحـــــد الــــفـــــروع اJــــكـــــلف

q"باإلنتاج في الشركة القابضة "سونلغاز
- الرئيس اJديـر العام ألحد الفـروع اJكلف بتوزيع

الكهرباء والغاز في الشركة القابضة "سونلغاز".
يـحضـرالـرؤسـاء اJديـرون الـعـامون لـلـفـروع اJعـيـنة

أعالهq أعمال مجلس اإلدارة بصوت استشاري.
يرأس مـجلس اإلدارة الـرئيس اJـدير الـعام لـلشـركة

القابضة "سونلغاز".
10 -  - 2  يعX الوزير اJـكلف بالطاقة أعضاء مجلس

اإلدارة بــنـاء عــلى اقـتــراح من اJــؤسـســات و/أو الـهــيـئـات
الـتي يـنـتـمـون إلـيـهــا من بـX األشـخـاص الـذين لـهم رتـبـة

مدير على األقلq مع مراعاة أحكام اJادة  11 - 3  أدناه.
وزيـــادة عـــلى ذلكq يـــتـم تــعـــيـــX الـــرؤســـاء اJــديـــرين
الـعـامX لـفروع الـشـركة الـقـابضـة "سونـلـغاز"q اJـذكورين
أعالهq بـاألشــكـال نــفـسـهــاq بـنــاء عـلى اقــتـراح من الــرئـيس
اJـديـر الـعـام لــلـشـركـة الـقـابـضـة "سـونـلـغـاز"q بـعـد مـوافـقـة

الوزير اJكلف بالطاقةq ¤ثل الدولة مالكة الشركة.
تـــنــتـــهي وجــوبـــا عــضـــويــة األعـــضــاء اJــعـــيــنـــX بــهــذه
الـــكـــيـــفـــيـــةq �ـــجـــرد تـــوقـــفـــهم عن أداء الـــوظــــائف الـــتي ¡

تعيينهم على أساسها ضمن مجلس اإلدارة.
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 ـــكـن الـــرئـــيس اJـــديـــر الـــعــــام لـــلـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة
"ســونـلـغــاز" الـقـيــام بـإنـشــاء هـيـئـات مــسـاعـدة عــلى اتـخـاذ
القـرارq في شكل جلـان ما بX الـفروع. ويـشرع في تنـفيذ
قـــرارات هــذه الــلــجــان بــواســطــة الـــفــروع بــعــد الــتــصــديق

عليها من طرف هيئاتها االجتماعية اخملتصة.
 ـــــكـن الــــــرئـــــيـس اJـــــديــــــر الـــــعــــــام أن يـــــفــــــوضq حتت

مسؤوليتهq جزءا من صالحياته.
11 -  - 2    يــســـهــر الــرئــيـس اJــديــر الــعــام عـــلى الــســيــر

احلسن لـلشركة الـقابضـة "سونلـغــاز" و ـــارس الـسلــطة
.XستخدمJالسلمية على مجموع ا

11 -  - 3    يــعـــX �ــرســوم رئــاسيq بـــنــاء عــلى اقــتــراح

الوزير اJكلف بالطاقةq ¤ثل الدولة مالكة الشركة.
يـــعـــX الـــرئـــيس اJـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــركـــة الـــقـــابـــضــة
"ســونـــلــغــاز" الـــرؤســاء اJــديـــرين الــعــامـــX لــلــفـــروعq بــعــد
مــوافــقـــة الــوزيــر اJــكــلف بــالــطـــاقــةq ¤ــثل الــدولــة مــالــكــة

الشركة".
اJـاداJـادّة ة 7 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432

اJوافـق 2 يونيو سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم 11 -  - 213 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 30 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2011 ــوافـق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــةJــوافـق  اJالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1432 ا
يــــتــــضـــــمـن اJـــــوافــــــقـــــة عـــــلــى عــــــقـــــود الــــبـــــحث عنيــــتــــضـــــمـن اJـــــوافــــــقـــــة عـــــلــى عــــــقـــــود الــــبـــــحث عن
احملـروقـات واسـتغـاللـهـا اJـبـرمة �ـديـنـة اجلـزائـر فياحملـروقـات واسـتغـاللـهـا اJـبـرمة �ـديـنـة اجلـزائـر في
30 مــــارس ســـــنـــــة  مــــارس ســـــنـــــة 2011 بــــX الــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيـــــة بــــX الــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيـــــة

لــتـــثــمــــX مــــوارد احملـــروقــــات (ألــنــــفـط) والــشـــركــةلــتـــثــمــــX مــــوارد احملـــروقــــات (ألــنــــفـط) والــشـــركــة
الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهمالوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريـة
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

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

qتممJعدل واJا qتضمّن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJتـعـلق باحملـروقـاتq اJعـدل واJـتممq السـيّـما اJـادتان 30

qو 32 منه

- مــشـــاريع إنـــشــاء الـــشــركـــات وأخــذ اJـــســاهـــمــة في
qاجلزائر وفي اخلارج على حد سواء

- الــتــنــظــيم الــعـــام لــلــشــركــة الــقــابــضــة "ســونــلــغــاز"
qونظامها الداخلي qواتفاقيتها اجلماعية

qصادقة عليهJإعداد النظام الداخلي وا -
- تـــعــيـــX اإلطــارات الـــقــيـــاديــة لـــلــشـــركــة الـــقــابـــضــة
"ســونـلــغــاز" واإلطـارات الــقــيـاديــة الــرئــيـســيــة لـلــشــركـات

qالفرعية
- رواتب اإلطـــارات الــقـــيـــاديــة لـــلـــشــركـــة الـــقــابـــضــة
"ســونــلـغــاز"واإلطــارات الــقــيــاديــة الــرئــيــســيــة لــلــشــركـات

الفرعية.
يــــقــــرر مــــجــــلس اإلدارة إنــــشــــاء جلــــان مــــتــــخــــصــــصـــة
اسـتــشـاريـة و يــحـدد تـشــكـيـلــهـا وسـيــرهـاq وال سـيــمـا جلـنـة
اJـراقـبـة. وتـطـلع هـذه الـلـجـان مجـلـس اإلدارة عن ¤ـارسة

مهامها.
تــبـــلغ إلى اجلــمـــعــيــة الـــعــامــة اJـــشــاريع الـــتي تــكــون
اJـوافـقـة الـنـهـائـيـة عـلـيـهـا من اخـتـصـاص اجلـمـعـيـة الـعـامـة
مـبـاشـرة بـعـد دراسـتــهـا واJـوافـقـة عـلـيــهـا من قـبل مـجـلس

اإلدارة.
10 -  - 5    يــبــلغ مــجــلـس اإلدارة الــعــامــة إلى اجلــمــعــيــة

العـامـة تـقريـرا عن الـتـسيـيـر مـرة في الـسنـة وكـلـما دعت
الضرورة إلى ذلكq بناء على طلب اجلمعية العامة. 

10 -  - 6  يـــــســـــهـــــر مـــــجــــلـس اإلدارة عـــــلى أن تـــــمــــارس

الـشـركــة الـقـابـضـة "سـونـلـغـاز" األنـشـطـة الـتي تـسـاهم في
Xحتـــقـــيق هـــدفـــهـــا في إطـــار االحـــتـــرام الـــصـــارم لـــلـــقـــوانــ

والتنظيمات العمول بها". 

6 :  :  تــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمم أحــــــكــــــــام اJــــــــادة 11 من اJـــــاداJـــــادّة ة 
اJرســـوم الرئاسـي رقــم 02 - 195 اJــؤرّخ فــي 19 ربيع
األول عــام 1423 اJــوافق أول يـونـيـو سـنـة 2002 واJـذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJادة 11 : الرئيس اJدير العام :

11 -  - 1  تــــســــنــــد إلى الــــرئـــــيس اJــــديــــر الــــعــــام أوسع

الـســلـطــات لــضـمــان سـيــر الـشــركـة الــقـابــضـة "ســونـلــغـاز"
وتسييرها وإدارتها.  

الرئـيس اJـديـر الـعـام هـو اJمـثل الـقـانـوني لـلـشـركة
الـقابضـة "سونـلغـاز". ويقـومq بعد مـوافقـة الوزيـر اJكلف
بــالـطــاقــة بـتــعـيــX الـوكالء الــذين يــشـاركــون في جـلــسـات
الـهــيــئـات االجــتـمــاعــيـة لــفــروعـهــا وغـيــرهــا من الـشــركـات
اJـماثلة التي تـملك الشركة الـقابضة "سونـلغاز" مباشرة

كال أو جزءا من رأسمالها.
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اJؤرخ
في  23 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اJـــنــجـــمــيــة

qلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اJؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اJـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمJالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبـــعــد االطالع عـــلى عــقـــود الــبــحـث عن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اJـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 30 مــارس سـنـة
2011 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكq شــركــة ذات
qأسهم

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اJــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 30
مــارس سـنـة 2011 بـX الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـX مـوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكq شركة
ذات أسهمq وتنفذ طبـقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما

في اJساحات اJسماة اآلتية :
q(1الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب) "II توقرت" -

- "مــــــصــــــاري - أقـــــــبـــــلـي" (الـــــكــــــتل : 332 أ و 341 أ3
q(1و339 أ

q(417 الكتلتان : 416 أ و) "الهجيرة" -
q(الكتلتان : 108 و 128 ب) "بن قشة" -

- "قـــــاسي تــــويـل" (الــــكــــتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج
q(و237 د و 237 هـ

- "غــــورد نـــــوس - إن أمـــجــان" (الـــكــتــل : 237 ف
و 212 ب و 213 أ و 219 ب و 221 أ و 222 أ و 243 و 246 ج).

اJاداJادّة ة 2 :   :  تلغى أحـكام اJرسـوم الرئاسي رقم 73-07
اJــؤرخ في 11 صـــفـــر عــام 1428 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة
2007   واJـــــتـــــضــــمـن اJـــــوافــــقـــــة عـــــلى عـــــقـــــود الـــــبـــــحث عن

احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اJــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
مــارس سـنـة 2006 بـX الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـX مـوارد
احملـروقات (ألـنـفط) وسـونـاطـراكq شـركـة ذات أسهـمq على

اJساحات اJسماة كما يأتي :
- "مـــــــصــــــاري - أقــــــبــــــلي" (الــــــكــــــتـل : 332 أ و 341 أ3
و339 أ1 و 337 أ1) مـوضـوع عـقـد الـشـراكة اJـبـرم �ـــديـنة
اجلزائر فــي 22  ديسمــبر سنــة 2003  بــX سوناطــراك
وشـركــات "ريبـــصــول إكسبلـــوراثـيــون أرخليـا س. أ"

q"و " ر ف ي - د ي أ أ ج"  و "إديسون أنترناسيونال

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتمّمJعدل واJا q"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اJـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اJـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واJـــتــضـــمن اJــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اJـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اJـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اJـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واJتضمن اJوافقة على عقود استغالل احملروقات اJبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-215 اJـؤرخ
في  24 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1428 اJـوافق 9 يـولـيــو سـنـة
2007 واJتـضمن اJـوافقـة على عـقد الـبحث عن احملـروقات

واسـتــغـاللـهــا اJــبــرم �ــديــنــة اجلـزائــر في 14 يــنــايــر ســنـة
2007 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اJؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واJتعـلق بتعـيX حدود األمالك اJـنجـمية وتـصنيـفها إلى
qمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

qتممJعدل واJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اJؤرخ
في  23 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اJــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
qردودة من مساحة البحثJساحات اJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اJؤرخ
في  23 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
qمناقصة للمنافسة
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2007   واJتـضمن اJـوافقـة على عـقود اسـتغالل احملـروقات

Xـــبـــرمــة �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بJا
الــوكـــالــة الــوطـــنــيــة لـــتــثــمـــX مــوارد احملــروقـــات (ألــنــفط)
XسميJا XساحتJعلى ا qشركـة ذات أسهم qوسوناطراك
"قاسي تويل"  و"غـورد نوس ك ح" موضوع عـقد الشراكة
Xـبــرم �ـديــنــة اجلـزائــر في أول ديــسـمــبـر ســنـة 2004 بJا
سونـاطراك وشـركـتي "ريبـصول إكـسـبلـوراثيـون أرخلـيا

س.أ" و "قاس ناتورال س د ج س.أ".

اJاداJادّة ة 4 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافـق 2 يونيو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- "الـهجـيرة" (الـكتـلتان : 416 أ و 417) موضـوع عقد
الــشـراكــة اJـبــرم �ـديــنـة اجلــزائـر في 26  ســبــتـمــبـر ســنـة
2004 بـX سوناطراك وشـركة "سينـوبيك أنترنـاسيونال

بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن".

كــمـــا تـــلــغـى أحــكـــام اJـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 215-07
اJؤرخ في  24 جـمـادى الثـانيـة عام 1428 اJوافق 9 يـوليو
ســـنــة 2007 واJـــتـــضـــمن اJـــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عن
احملــروقـــات واســـتــغاللـــهـــا اJــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 14
يـنـايــر سـنـة 2007 بـX الـوكــالـة الـوطـنــيـة لـتــثـمـX مـوارد
احملـروقات (ألـنـفط) وسـونـاطـراكq شـركـة ذات أسهـمq على
اJــســاحـة اJــســمـاة  "بـن قـشــة" (الــكـتــلــتـان : 108 و 128 ب)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اJــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 23
أبـــريل ســـنـــة 2005  بـــX "ســونـــاطـــراك" وشـــركــة  "قـــولف

كيستون بتروليوم ليميتد".

اJاداJادّة ة 3 :   :  تلغى أحـكام اJرسـوم الرئاسي رقم 74-07
اJــؤرخ في 11 صـــفـــر عــام 1428 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7   جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس ديوان والي والية سطيف.رئيس ديوان والي والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
حـــمــــنـــة قــــنـــفـــافq بــــصـــفـــتـه رئـــيــــســـا لـــديــــوان والي واليـــة

سطيفq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام   جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس دائرة بوسعادة بوالية اJسيلة.رئيس دائرة بوسعادة بوالية اJسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايــو ســنـة 2011 تــنــهىq ابــتـداء من
qمـــهـــام الــسّـــيـــد مــحـــمـــد طــوايـــبـــيــة q2011 10 يــنـــايــر ســـنــة

بـصـفـته رئـيـسـا لـدائـرة بـوسـعـادة بـواليـة اJـسـيـلـةq بسـبب
الوفاة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام   جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
رئـيس مجـلس إدارة الوكـالة الـوطنـية لـلمـمتـلكاترئـيس مجـلس إدارة الوكـالة الـوطنـية لـلمـمتـلكات

اJنجمـية.اJنجمـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مــــايــــو ســــنــــة 2011 تـــــنـــــهــى مـــــهـــــام
الــسـّيـد عبـد القـادر بن يـوبq بصـفته رئـيسـا جمللس إدارة
الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـلــمـمــتـلــكـات اJــنـجــمـيــةq إلحـالــته عـلى

التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام   جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــديــر بـــالــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة Jـــراقــبـــة الـــنــشـــاطــاتمـــديــر بـــالــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة Jـــراقــبـــة الـــنــشـــاطــات

وضبطها في مجال احملروقات.وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
رابح نــديــر عـلــوانيq بــصــفـتـه مـديــرا بــالـوكــالــة الـوطــنــيـة
qـــراقـــبـــة الـــنـــشـــاطـــات وضـــبـــطـــهـــا في مـــجـــال احملـــروقـــاتJ

إلحالته على التّقـاعد.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

نائب مدير بوزارة الثقافة.نائب مدير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
مــــحـــــمــــد دحــــمـــــانيq بـــــصــــفــــتـه نــــائـب مــــديــــر لـــــلــــدّراســــات
االســـتــشــرافــيـــة والــتــطــويـــر بــوزارة الــثــقـــافــةq لــتــكـــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

نائب مدير بجامعة عنابة.نائب مدير بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
الــهــادي عــطــويq بــصــفــته نــائب مــديــر مــكــلّــفــا بــالــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

عميد كلية الهندسة بجامعة قسنطينـة.عميد كلية الهندسة بجامعة قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
عــبـد اجملــيــد بن غــالــيـةq بــصــفــته عــمــيـدا لــكــلــيـة الــهــنــدسـة

بجامعة قسنطينةq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

.XهنيJنائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم ا.XهنيJنائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سـنة 2011 تـنهـى مهـام السّـيدة
أونـيـسـة عبـد الـرحـمـانيq بـصفـتـهـا نـائـبـة مديـر لـلـتـنـظيم
الــبــيـــداغــوجي والـــتــقــيــيـس بــوزارة الــتـــكــوين والــتـــعــلــيم

اJهنيqX لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مايـو سـنة   مايـو سـنة q q2011 يـتضـميـتضـمّن  ن  إنـهـاء مـهامإنـهـاء مـهام

نائبي مدير بوزارة الننائبي مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـــــام 1432 اJـــــوافق 10 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2011 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة

النّقـلq لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- مــصـــطــفـى الــعـــــربـيq نــــائب مـــديــــــر لـــتــنـــســــيق
qنقـــل البضـائع بـرا

- مـــــحـــــمـــــد إبن الـــــبــــــوســـــحــــــــاقـيq نـــــــائب مـــــديــــــــر
للتقنـX والتنســيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مايـو سـنة   مايـو سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن  إنـهـاء مـهامن  إنـهـاء مـهام

نونوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية.اب مديرين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهى مـهـام الـسّادة
اآلتـية أسماؤهم بـصفتهم نـوّاب مديرين بوزارة الـتربية

الوطنيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- لــونــاس تــواتـيq نــائب مــديــر لــلــتــنــظــيم اJــدرسي
qقاييس �ديرية التعلـيم األساسيJوضبط ا

- بوخمـيس العـلويq نـائب مدير لـتحـسX اJـستوى
qوجتـديـد التكـوين

qنائب مدير للميزانية qمخلوف بن أعراب -

- عــبــد احلـــكــيم بــوســاحــيــةq نــائـب مــديــر لــلــمــتــابــعــة
والتسيير الالمـركـزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مايـو سـنة   مايـو سـنة q q2011 يـتضـميـتضـمّن  ن  إنـهـاء مـهامإنـهـاء مـهام

محافظ الغابات في والية تيـزي وزو.محافظ الغابات في والية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
شــعـــبـــان شــريطq بـــصــفــته مــحــافــظـــا لــلــغــابــات في واليــة

تيزي وزوq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
عبد الـرزاق بن خلـفةq بـصفته مـديرا لـلبـريد واJواصالت

في والية البيضq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
مـكـلمـكـلّف بــالـدف بــالـدّراسـات والـتراسـات والـتّـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـةـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد
دحـمانيq مكلّفـا بالدّراسات والـتّلخيص بـوزارة الداخلية

واجلماعات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
مــديـــر اJــركــــز الــــوطــني لـتــكــــويـن مــســتــخــدميمــديـــر اJــركــــز الــــوطــني لـتــكــــويـن مــســتــخــدمي
اجلــمــاعـات احملــلــيـة وحتــســX مـســتــويـاتــهم وجتــديـداجلــمــاعـات احملــلــيـة وحتــســX مـســتــويـاتــهم وجتــديـد

معلوماتهم بوهـران.معلوماتهم بوهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــوافـق 10 مـــايـــــو ســـنــــة 2011 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عــبـــــد الــقــادر تـــامــرq مـــديــرا لـــلــمــركـــز الــوطـــني لــتـــكــوين
مـــســتـــخــدمـي اجلــمـــاعــات احملـــلــيـــة وحتــســـX مــســـتــويـــاتــهم

وجتـديـد معلوماتهم بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

رئيس ديوان والي والية قسنطينـة.رئيس ديوان والي والية قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJـوافق 10 مايـو سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد حـمـنة

قنفافq رئيسا لديوان والي والية قسنطينـة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير التعمير والبناء في والية تامنغست.مدير التعمير والبناء في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
عـبـد الـكـــر� اخلـيـرq بـصـفـتــه مـديـــرا لـلـتـعـمــيـر والـبـنــاء

في والية تامنغستq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير السياحة في والية غرداية.مدير السياحة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
عــبــد اJـــالك مــواليq بــصــفـــته مــديــرا لــلـــســيــاحــة في واليــة

غردايةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 10  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سـنة 2011 تـنهـى مهـام السّـيدة
والـسّــيـد اآلتي اسـمـاهـمـا بـوزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصالq لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- فاطـمة الـزهراء نـصيـرة عثـمانيq بـصفـتهـا مكـلّفة

qبالدّراسات والتّلخيص
- حا¡ حسينيq بصفته مديرا جملتمع اJعلومات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اJوافق  اJوافق 10  مايو سنة   مايو سنة q2011 يتـضمq يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

.Xواصالت في واليتJمهام مديرين للبريد وا.Xواصالت في واليتJمهام مديرين للبريد وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
تـاج الـدين بن ثـابتq بـصـفـته مـديـرا لـلـبـريـد واJـواصالت

في والية معسكرq إلحالته على التّقـاعد.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مــــايــــو ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
مـــصــطـــفى نــــــاصيq مـــكـــلّــــفـــا بــالـــدّراســــات والــتّـــلـــخـــيص

بـوزارة النّقــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد
خــنــيـجــوq نـــائب مــديــر لــلــمــنــشــآت األسـاســيــة اJــيــنــائــيـة

بـوزارة النّقــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مــــايــــو ســــنــــة 2011 تـــــعــــيّـن اآلنــــســــة
يــســـمــيــنـــة لــكـــــيــرq نـــائـــبـــة مــديـــــر لــلــوثـــائق واألرشــيف

بـوزارة النّقــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

اJدرسة الوطنية العليا البحرية.اJدرسة الوطنية العليا البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد

حديديq مديرا للمدرسة الوطنية العليا البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

اJديرة العاماJديرة العامّة للمركز الوطني لرخص السياقة.ة للمركز الوطني لرخص السياقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
دلـــيـــلـــــة يــــــزيــــدq مــديــــــرة عــــامّـــــة لـــلـــمـــركـــــز الـــــوطـــني

لــرخص السياقــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
رئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمنرئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمن

وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد
رضـــوان شـــكــورq رئـــيــســـــا لـــلــدّراســـات بــاJـــركــز الـــعـــمــلي

Jتابعة أمن وسالمة السفن واJنشآت اJينـائــية.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

مفتشX بوزارة العـدل.مفتشX بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما مفتشX بوزارة العـدل :
qالعيد مرزوقي -

- محمد بن وطاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

رئيس مصلحة الترجمة �جلس الدولـة.رئيس مصلحة الترجمة �جلس الدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مــــايــــو ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
نــــــــور الـدين بن ســــالمq رئـيســـا Jـصـلـحـــة الـتــرجـمـــة

�جـلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
رئيس الـلرئيس الـلّجنـة اJـديـرة للـوكالـة الـوطنـيـة Jراقبـةجنـة اJـديـرة للـوكالـة الـوطنـيـة Jراقبـة

النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مايـو سـنة 2011 يـعيّـن السّـيـد طـاهر
شـريف زرارقـةq رئيـسا لـلجـنـة اJديـرة للـوكـالة الـوطنـية

Jراقبة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 7  جمـادى الثانـية عام   جمـادى الثانـية عام 1432
XــعــيــXتــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ qتــتــضـــم q2011 ــوافق 10  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــةJــوافق اJا

بـوزارة النبـوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما بوزارة النّقـل :
qفتشية العامّـةJمفتشا با qمصطفى العربي -

- مـــــــحــــــمــــــد إبـن الــــــبــــــوســــــحــــــــاقيq نــــــــائـب مــــــديــــــــر
للنشـاطات اJينـائيــة.
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سـمـيرة قـــريـــزq نـائبـة مـديـر لـلهـيـاكل األسـاسيـة لـلـبحث
في اJــــديــــريــــة الــــعـــــامــــة لــــلــــبــــحث الــــعـــــلــــمي والــــتــــطــــويــــر

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
األمــــX الـــعـــام جلـــامــــعـــة هـــواري بــــومـــدين لــــلـــعـــلـــوماألمــــX الـــعـــام جلـــامــــعـــة هـــواري بــــومـــدين لــــلـــعـــلـــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيـد رابح
صـــيـــادq أمـــيـــنـــا عـــامـــا جلـــامـــعـــة هـــواري بـــومــديـن لـــلـــعـــلــوم

والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX عميدن تعيـX عميد
كلـية العلـوم االقتصـادية والعلـوم التجـارية وعلومكلـية العلـوم االقتصـادية والعلـوم التجـارية وعلوم

التسيير بجامعة تبسة.التسيير بجامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مايـو سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد الـعـيد
بــوزنـــادةq عــمــيـــدا لــكــلـــيــة الــعـــلــوم االقــتـــصــاديــة والـــعــلــوم

التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
مـديـرة تنـظـيم الـتـكـوين اJهـني ومـتـابـعـته بوزارةمـديـرة تنـظـيم الـتـكـوين اJهـني ومـتـابـعـته بوزارة

.XهنيJالتكوين والتعلـيم ا.XهنيJالتكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
أونـيـسـة عبـد الـرحـمـانيq مـديـرة تـنـظـيم الـتـكـوين اJـهني

.XهنيJومتابعته بوزارة التكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
التنـميـة والتـخطـــيط العـمـراني بـــوزارة السالتنـميـة والتـخطـــيط العـمـراني بـــوزارة السّـكنـكن

والعمـران.والعمـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مايـو سـنة 2011 يـعيّـن السّـيـد جـمال
الـدين بــوكـرشq مـديـرا لــلـتـنــمـيـة والـتــخـطـيط الــعـمـراني

بوزارة السّـكن والعمـران.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
XــعــيــXيــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ qيــتــضـــم q2011 ــوافق 10  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــةJــوافق اJا

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- لـــونــــاس تـــواتـيq مـــفـــتــــشـــا بــــاJـــفــــتـــشــــيـــة الــــعـــامـــة

qللبيداغوجيا
- بــــوخــمــــيس الــعـــلـــــويq نــــائب مـــديــــر لـــلــتـــكـــوين

qأثنـاء اخلدمــة
- عـبد احلكيم بوسـاحيةq نائب مـدير Jتابعـة تسيير

qصالح الالمركزيةJموظفي ا
- مــــخـــلـــوف بن أعــــرابq نـــــائب مـــديــــر لـــتـــقـــديـــرات

اJيزانيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
تــــســــيــــيـــر الـــثـــروة الـــغـــابــــيـــة بـــاJـــديـــريـــة الـــعـــامـــةتــــســــيــــيـــر الـــثـــروة الـــغـــابــــيـــة بـــاJـــديـــريـــة الـــعـــامـــة

للغابات.للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن الـسّيد شعبان
شــــريطq مـديــــرا لـتـســيـيـــر الـثـــروة الــغــابـــيـة بـاJــديـريـة

العامـة للغـابـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
مـديــرة الـنـشــاط االجـتـمــاعي والـتــضـامن في واليـةمـديــرة الـنـشــاط االجـتـمــاعي والـتــضـامن في واليـة

اJسـيلــة.اJسـيلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2011 تـعـيّن اآلنـسـة جنـاح
سالم رســـوليq مــديــرة لـلـنــشـاط االجـتـمــاعي والـتـضـامن

في واليـة اJسـيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيX نائبةن تعيX نائبة
مــديـــــر في اJــديــــريـــة الـــعــامـــة لـــلــبـــحث الــعـــــلــميمــديـــــر في اJــديــــريـــة الـــعــامـــة لـــلــبـــحث الــعـــــلــمي
والـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـاليوالـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة



6 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2632
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مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 10  مـــايــــو ســـنـــة   مـــايــــو ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

الـتالـتّــعــيــX بـوزارة الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات اإلعالمــعــيــX بـوزارة الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات اإلعالم
واالتصـــال.واالتصـــال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
والـسّــيـد اآلتي اسـمـاهـمـا بـوزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصــال :
- فــــاطـــمـــة الــــزهــــراء نـــصــــيـــرة عـــثــــمـــانيq مــــفـــتـــشـــة

qفتشية العـامّـةJبا
- حا¡ حسينيq مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJـوافق 10 مايـو سـنة 2011 يـعيّـن السّـيـد زهـير
مـزيــانq مـكـلّــفـا بــالـدّراسـات والــتّـلـخــيص بـوزارة الــبـريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة االتصال.لخيص بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مــــايــــو ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
الـــهـــــادي بن يـــخـــلفq مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات والـــتّـــلـــخـــيص

بوزارة االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2011 ــــوافق 10  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةJــــوافق اJا

محتسبX من الدرجة الثانية �جلس احملاسبة.محتسبX من الدرجة الثانية �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّـــــادة
اآلتـــــيـــة أســـمــــاؤهم مـــحـــتـــســـبـــX من الـــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة

�جـلس احملـاسبـة :
qعبد اللّه رملة -

qميلود قباز -
qبلفوضيل Xحس -
qبوعالم العلمي -

qمحمد سليماني -
qمحمد بن خالد -

- عبد احلليم مفتي.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

التعمير والبناء في والية ورقلة.التعمير والبناء في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايـــــو ســـنــــة 2011 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
عـــبــــد الـكـــــر� اخلــــيـرq مـديــــــرا لـلـتــعـمــــــيــر والـبـنـــــاء

فـي واليـة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعـيX نائبن تعـيX نائب
مــديـــــر بــوزارة الـــعــمــــل والــتـــشــغـــــيل والــضـــمــانمــديـــــر بــوزارة الـــعــمــــل والــتـــشــغـــــيل والــضـــمــان

االجتمــاعي.االجتمــاعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 10 مـايــو سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـد عالل
عمرونيq نائب مدير للدّراسات واإلحصائيات والبرامج
�ــــديــــريــــة الــــدّراســــات وأنــــظــــمــــة اإلعالم بــــوزارة الــــعــــمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

التشغيل في والية النعامة.التشغيل في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 10 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد

لعرجq مديرا للتشغيل في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 10  مايـو سنة   مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
الــــســــيــــاحــــة والــــصالــــســــيــــاحــــة والــــصّـــــنــــاعــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة في واليــــةـــــنــــاعــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة في واليــــة

تامنغست.تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1432 اJــــوافق 10 مـــايـــــو ســـنــــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
عـــــبــــــــد اJــــالك مــــواليq مــــديـــرا لــــلــــســــيــــاحـــة والــــصّــــنــــاعـــة

التقليدية في والية تامنغست.
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وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1432  اJ اJـوافق وافق 5
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اJـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اJوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واJـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اJــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تـــعــيــX الـــسّــيّــدة طــاوس حـــداديq مــديــرة لـــبــلــدان أوروبــا
الوسطى والشـرقية في اJديريـة العامة ألوروبا  بوزارة

qالشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلـى الــسّــيّــدة طــاوس حــداديJــاداJا
مـديــرة بـلـدان أوروبــا الـوســطى والــشـرقـيــة في اJــديـريـة
الــعـــامــة ألوروبـــاq اإلمــضـــاء في حـــدود صالحــيـــاتــهـــاq بــاسم
وزير الـشؤون اخلـارجيـةq على جـميع الـوثائق واJـقرّرات

باستثناء القرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 

اJوافق 5 مايو سنة 2011.
مراد مدلسيمراد مدلسي

قرارات? مقرقرارات? مقرّرات? آراءرات? آراء
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1432  اJ اJـوافق وافق 5
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

مدير آسيا اجلنوبية والشمالية.مدير آسيا اجلنوبية والشمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ــــــقـــــــتـــــــضى اJــــــرســــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســـــنــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحـــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســـنـــــة 2008 الـــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تـــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صـــــــفـــــــر عــــــام 1432 اJــــــوافق 2 فـــــــبــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2011

واJـتــضـمـن تـعـيــX الـسّــيّـد فــريـد بــوحلـبــالq مـديــرا آلسـيـا
اجلـــنــــوبـــيــــة والـــشــــمـــالــــيـــة في اJــــديـــريــــة الـــعــــامـــة آلســــيـــا

qوأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد فــريــد بــوحلــبــالJــاداJا
مــديـر آســيـا اجلــنـوبــيـة والــشــمـالــيـة في اJــديـريــة الـعــامـة
آلسـيا وأوقيـانوسيـاq اإلمضاء في حدود صـالحياتهq باسم
وزير الـشؤون اخلـارجيةq عـلى جمـيع الوثـائق واJقرّرات

باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 2 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1432  اJ اJـوافق وافق 5
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى
مــــــديديــــــر آسر آســــــيــــــــا الا الــــــشــــــرقرقــــــيــــــــة وأوقة وأوقــــــيــــــانانــــــوسوســــــــيــــــا واحملا واحملــــــيطيط

الهادي.الهادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تـعــيـX الــسّـيّــد نـاصــر بـوشــريطq مــديـرا آلســيـا الــشـرقــيـة
وأوقيـانـوسـيـا واحملـيط الـهـادي في اJديـريـة الـعـامـة آلسـيا

qوأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّــيّـد نــاصـر بــوشـريطJـاداJا
مـديـر آســيـا الـشـرقـيــة وأوقـيـانـوسـيــا واحملـيط الـهـادي في
اJـديـرية الـعـامـة آلسيـا وأوقـيـانـوسيـاq اإلمـضـاء في حدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 2 جم جمـادى الثانية عام ادى الثانية عام 1432  اJوافق  اJوافق 5
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

مدير حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.مدير حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تــعــيـــX الــسّــيّـــد عــبــد الـــكــر�  طــواهـــريــةq مــديـــرا حلــمــايــة
اجلـالية الـوطنـية في اخلـارج في اJديـرية العـامة لـلجـالية

qالوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّـــــيّــــد عـــــبــــد الـــــكــــر�
طواهـريـةq مـديـر حـمـاية اجلـالـيـة الـوطـنـية فـي اخلارج في
اJـديـريـة الـعـامـة لــلـجـالـيـة الـوطـنـيـة في اخلـارجq اإلمـضـاء
في حدود صالحياتـهq باسم وزير الشـؤون اخلارجيةq على

جميع الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 6 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـ
8 يونيو سنة يونيو سنة 2011 م م

قـرارات مؤررارات مؤرّخة في خة في 2 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1432  اJوافق اJوافق
5 م مـايايـو سو سـنـة ة q2011 تq تـتـضــــمن تمن تـفـويض اإلمويض اإلمـضـاء إلىاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تــعـيــX الــسّـيّــدة فــطـومــة مــفالحq نــائـبــة مــديـر لــلــوضـعــيـة
الـقــانـونــيـة لألشــخــاص واJـمــتـلــكـات في اJــديـريــة الـعــامـة
qللجالية الوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلـى الـسّــيّــدة فــطــومــة مـفالحJـاداJا
نـائـبة مـديـر الـوضعـيـة القـانـونـية لألشـخـاص واJـمتـلـكات
qـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في اخلـــارجJفي ا
اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـــهـــاq بــــاسم وزيـــر الـــشـــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واJــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1432  اJ اJـوافق وافق 5
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

مدير أمريكا الشمالية.مدير أمريكا الشمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تعيX السّيّد عـبد اJنعم أحريزq مديرا ألمريكا الشمالية
qديرية العامة ألمريكا بوزارة الشّؤون اخلارجيةJفي ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qنـعم أحريزJادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى السّـيّد عـبد اJاداJا
qـديــريــة الــعـامــة ألمــريــكـاJمــديــر أمـريــكــا الــشـمــالــيــة في ا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واJــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي



6 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3032
8 يونيو سنة  يونيو سنة 2011 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تـعيX الـسّيّـد مالك جعـودq نائب مـدير لـلشؤون الـثقـافية
والعلمـية والتـقنيـة الدوليـة في اJديريـة العامـة للشؤون
qبوزارة الشّؤون اخلارجية Xالسياسية واألمن الدولي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى الـسّيّـد مـالك جعـودq نائب
مـدير الـشؤون الـثقـافيـة والعـلمـية والـتقـنيـة الدولـية في
qXـديــريـة الـعــامـة لــلـشـؤون الــسـيـاســيـة واألمن الــدولـيـJا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واJــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تعيـX اآلنسة سـليمـة عبد احلقq نـائبة مـدير للـتعاون مع
الــهــيــئـات واJــنــظــمــات الــتــجــاريــة اJــتــعـددة األطــراف في
Xديرية العامـة للعالقات االقتصاديـة والتعاون الدوليJا

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى اآلنـسة سـلـيمـة عـبد احلقJاداJا
نائـبـة مديـر الـتعـاون مع الـهـيئـات واJـنظـمـات التـجـارية
اJـــــتــــعـــــددة األطـــــراف في اJـــــديـــــريــــة الـــــعــــامـــــة لـــــلــــعـالقــــات
االقـــتـــصــاديـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــيـــqX اإلمــضـــاء فـي حــدود
صـالحـيـاتـهــاq بـاسم وزيـر الـشــؤون اخلـارجـيـةq عــلى جـمـيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية
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- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تــــعــــيــــX الــــسّــــيّــــد الــــوحــــيــــد عــــبــــد الـــــبــــاقيq نــــائب مــــديــــر
لالتــصــاالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة في اJــديــريــة الــعــامـة

qللموارد بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد الـــوحــــيـــد عــــبـــد
الـبـاقيq نائـب مديـر االتـصاالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية في
qاإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته qـديـريـة الـعــامـة لـلـمـواردJا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة اJاليوزارة اJاليّة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 5
مــــــايـــــو ســــــنـــــة مــــــايـــــو ســــــنـــــة q2011 يــــــحـــــدq يــــــحـــــدّد إجــــــراء االلـــــتــــــزامـــــاتد إجــــــراء االلـــــتــــــزامـــــات

االحتياطية.االحتياطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّـةJإنّ وزير ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اJـــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلّق

qتمّمJعدّل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقــم 99-05 اJــؤرّخ في 18
ذي احلـــــــــجّـــــــــة عــــــــام 1419 اJـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واJـتضـمّن القـانـون التـوجـيهي لـلتـعـلـيم الـعـاليq ال سيّـما

qادّة 37 منـهJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اJؤرّخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اJـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واJـتـعـلّق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

qتمّمJعدّل واJا qبها
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
28 صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة 2011 واJتضمن

تـعيـX السّـيّد بـرهان الـدين مسـاعديـةq نائب مـدير الحتاد
اJــغــرب الــعـربـي في اJــديـريــة الــعــامـة لــلــبــلـدان الــعــربــيـة

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد بــــرهــــان الـــدين
مساعـديةq نـائب مديـر احتاد اJـغرب الـعربي في اJـديرية
qاإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته qالـعــامـة لـلـبـلـدان الـعـربـيــة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 2 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 5 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اJــــــرســـــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اJــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اJــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

qاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سنــة 2008 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم



اJاداJادّة ة 6 :  : ال  كــن االستـفــادة مـن القسط اJوالي من
االعـتــمــادات إالّ بـعــــد تـقــد� تـبـريــر عن اسـتـهـالك الـقـسط

السابـق.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـتم تـسـويـة الــنـفـقـات الـتي تـمت في إطـار
االلتزام االحتياطي في نهاية كـل فتـرة.

يقدم اآلمر بالصرف بطاقة تسوية بغرض تأشيرها
من طـــرف اJــــراقب اJـــالـيq وتـــكـــون مــــرفـــوقـــة بــــنـــسخ من
الــوثـــائق الــثـــبــوتـــيــة تـــتـــكــون ال ســـيّــمـــا من وثــيـــقــة حـــالــة
الدفـوعـات التي تـمت في إطـار الفـتـرة اJعـنـية واJـصادق

عليها قانونا من طرف احملاسب العمومي.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : يــجب تــقـــد� بــطــاقـــة الــتــســويـــة والــوثــائق
الـــثـــبـــوتـــيــة لـــتـــأشـــيـــرة اJـــراقب اJـــالي في إطـــار الـــفـــتــرة
األخيـرةq في العشرين (20) يوما الـتي تلي تاريخ اختتام

األمر بالصرف والدفع.
غـير أنهq  ـكن اJـراقب اJـالي الـتأشـيـر عـلى الـقسط
qـنـصـوص علـيـها في الـفـقرة األولىJاألخيـر خـارج اآلجال ا
فــيـمــا يـخص احلــاالت اJـبــررة قـانــونـاq وذلك بــعـد مــوافـقـة

الوزير اJكلّف باJيزانية.

اJـاداJـادّة ة 9 :  : تـكـون الـنفـقـات غيـر الـقـانونـيـة الـتي تمت
في إطــار االلــتـــزام االحــتــيـــاطي مـــوضـــوع رفض نــهــــائي

مـن طرف اJراقب اJالي.
ترسل نسخـة من مذكرة الرفض النهائي للمحاسب

العموميq على سبيل اإلعالم.
تـــؤخـــذ بــعـــX االعــتـــبـــار الــنـــفــقـــات الــتـي ¡ رفــضـــهــا

نهائيا في محاسبة االلتزامات.
يـــــجب أن يــــوافـي اJــــراقب اJـــــالي الــــوزيـــــر اJــــكــــلّف
بــاJــيــزانــيــة بــتــقـــريــر حــول نــفــقــات االلــتــزام االحــتــيــاطي

موضوع الرفض النهائي.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : تـسـجل الـتــأشـيـرة اJـقـبــولـة أو الـتـأشـيـرة
اJرفـوضة اخلاصـة بااللتـزامات االحتيـاطية حـسب الفصل
واJـادّة الـتي تـنـتـمي إلــيـهـا في سـجل خـاص بـالـتـأشـيـرات

اJقبولة واJرفوضة.

qـــاليJ11 :  : تـــكـــون اآلجــــال احملـــددة لــــلـــمـــراقـب ا اJــاداJــادّة ة 
لفحص ملفـات االلتزام االحتياطيq هي نـفسها اJنصوص

عليها في التنظـيم اJعمول بـه.

اJـاداJـادّة ة 12 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1432
اJوافـق 5 مايو سنة 2011.

كـر� جوديكـر� جودي

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-268 اJؤرّخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اJوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدّد اإلجـــراءات اJــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعــــمـــومـــيــــة وتـــنــــفـــيـــذهــــا ويـــضـــبـط صالحـــيــــات اآلمـــرين

qبالصرف ومسؤولياتهم

يقـريقـرّر مـا يآتي :ر مـا يآتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اJـــادّة 3 من اJـــرســـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 92 -414 اJـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام
1413 اJــــوافق 14 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q1992 اJـــعـــدّل واJــــتـــمّم

واJــــذكـــور أعـالهq يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد إجـــراء
االلـتــزامـات االحـتيـاطــيـة اJـطـبقــة عـلى بـعض الـقـطـاعات

أو بعض أنواع النفقات.

2 :  : حتـــــدد الــــقـــطــــاعـــــات وأنـــــواع الـــنــــفـــقـــــات اJــاداJــادّة ة 
اJـــعـــنــــيــــة بـــإجـــــراء االلـــتـــــزامـــــات االحـــتـــيـــاطـــــيـــة حـــسب
األشــكــــال اJــنــصــوص عــلــيــهــــا فـي اJــرســــوم الــتّــنــفــــيـذيّ
رقـــم 92-414 اJــــــــؤرّخ في 19 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1413
اJـــــوافـق 14 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة q1992 اJـــــعـــــدّل واJــــتـــــمّـم

واJذكــور أعـاله.

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : االلــــتـــزام االحــــتـــيــــاطي هــــو إجـــراء يــــســـمح
لآلمر بالصرف بااللتزام بالنفقات دون تبرير سابق.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يـــخــضع االلـــتــزام االحــتـــيــاطـي لــلــتـــأشــيــرة
اJــــســــبـــــقـــــــة لـــــلــــمــــــراقـب اJــــالي دون ضــــــــرورة تــــقــــــــد�

وثـــائـق ثبوتيـة.

اJاداJادّة ة 5 :  : يـتم االلتـزام االحتـياطي عن طـريق أقساط
ثالثية أو سداسية.

يــقـابــل مــبـلــغ الــقـسط حــسب احلـالــــةq الـــربـع (1/4)
أو الــنــصف (1/2) مــن االعـتــمـــادات اJــمــنـوحـــــة ســنـــويـــا

مـن الفصل أو اJادّة اJعنية.
qـيـزانـيـة أن  ـنحJـكـلّف بـاJـكن الـوزيـر ا  qغـيـر أنه
بصـفـة استـثنـائيـةq التـزاما احـتيـاطيـا تكـميـليـا في حدود
30% من مبـلغ القـسط اJوالـيq إذا استـهلك مـبلغ االلـتزام

االحتياطي قبل انتهاء الفترة اJعنية.
عالوة عن ذلـكq  ـــكن أن يـــتـم االلـــتـــزام االحـــتـــيـــاطي
الـتـكـمـــيـلي بـالـنـسـبــــة لـبـعض أنـــواع الـنــفـقـــاتq بـأكـثـــر
مـن 30% احملـــــــددة في الـــــــفـــــــقـــــــرة الـــــــســــــابـــــــقـــــــةq فـي حــــــدود
االعــتــمــادات اJـــمــنــوحــةq بــعـــد مــوافــقـــة مــســـبــقــة لــلــوزيــر

اJكلّف باJيزانية.
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