
العدد العدد 45

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 3  شوال عام   شوال عام 1435 هـ هـ

اIوافق اIوافق 30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 245
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضـان عام 1435 اIوافق 15 يولـيو سنة q2014 يـحـدد اإلعـاقــات حسب طبيـعتها
ودرجتها.....................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-205 مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 15يــولـيـو سـنـة q2014 يـتــضـمن إنـشــاء مــركــز مـتـعـدد
اخلدمات لوقاية الشبيبة..............................................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـرة الدّراسـات والـبحث
باIعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يــولـيـو سـنـة q2014 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام رئــيـسـة دراسـات �ـصـالح
الوزير األوّل...............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يـتضـمّن إنهاء مـهام اIـدير العـامّ ألمريـكا بوزارة
الشؤون اخلارجية........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـدير بـوزارة اIوارد
اIائية........................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتضـمّن  إنهـاء مهـام نائب مـدير بـوزارة السكن
والعمران - سابقا........................................................................................................................................

Xجهـوي Xيـتضـمّـنان إنـهاء مـهام مـفـتشـ q2014 وافق 6 يـولـيو سـنةIمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 8 رمضـان عام 1435 ا
للعمران والبناء..........................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يتـضـمّنـان إنهـاء مـهام مـديـرين للـتـعمـير
والبناء في الواليات....................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يتـضمّنان إنـهاء مهـام مديــريــن لـلسّـكــن
والتجهــيزات العمــومــية فـي الـواليـات........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يــولـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنـهـاء  مـهـام مـديـرين عـامـX لـدواوين
التـرقــية والتسيـير العقــاري في الـواليـات...................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة 2014 يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة �جلس احملاسبة.

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن إنهاء مـهام رئيسة قسم باجمللس الوطني
االقتصادي واالجتماعي.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIـوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتـضمّن تـعـيـX مكـلّـفة بـالـدّراسـات والتـلـخيص
�صالح الوزير األوّل....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يتـضمّن تـعيـX اIدير الـعامّ لـلعـصرنـة والوثائق
واألرشيف بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولــيـو ســنـة q2014 يــتـضــمّن تـعــيـX ســفـيـر فــوق الـعــادة ومـفـوّض
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة األ� اIتحدة بنيويورك....................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 6 يــولـيـو سـنـة q2014 يـتـضــمّن تـعـيـX مــديـر تـرقـيــة اIـديـنـة بـوزارة
السّكن والعمران واIدينة.............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن تعيX مديرين للسكن في الواليات.......

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يــولـيـو سـنـة q2014 يـتــضـمّن تـعـيـX مـديـرين لــلـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة
اIعمارية والبناء في الواليات.......................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتضـمّن تعـيX مـديرين لـلتـجهـيزات الـعمـومية
في الواليات...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 6 يــولــيــو ســنـة q2014 يــتـضــمّن تــعـيــX مـديـــريـن عـــامـــX لـدواوين
الترقـية والتسيـير العقـاري في الـواليـات.....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIـوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتـضمّـن تعـيـX مـدير دراسـات في قـسم اخلـدمة
الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال...............................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة النقلوزارة النقل

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1435 اIوافق 17  نـوفمـبر سـنة q2013 يعـدّل القـرار الوزاري اIـشتـرك اIؤرّخ
في 12 ذي احلـجـة عـام 1432 اIـوافق 8 نـوفـمــبـر سـنـة 2011 الـذي يـحــدد تـعـداد مـنــاصب الـشـغـل وتـصـنـيــفـهـا ومــدة الـعـقـد
اخلــاص بـاألعـوان الــعـامـلــX في نـشـاطــات احلـفظ أو الـصــيـانـة أو اخلــدمـات بـعــنـوان اIـؤســسـات الـعــمـومـيــة ذات الـطـابع
اإلداري التابعة لوزارة النقل........................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 2 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 2  فـبـرايـر سـنة q2014 يتـضـمّن تـدابــيـر خاصـــة تـتـعـلّـق بقـواعــد الـطـيـران
اخلاصـة بالنظر (VFR)  أثنـاء اللـيل.............................................................................................................

قـرار مؤرخ في 2 ربيع الـثاني عــام 1435 اIوافق 2 فـبـراير سـنة q2014 يــعــدل الـقــرار اIـؤرخ فـي 8 ذي الـحــجـة عـام 1403
اIوافق 15 سبتمبر سنة 1983 و اIتضمن تنظيم اIالحة و إرساء السفن في خليج عنابة.......................................

قـرار مؤرخ في 13 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13 فبـراير سنة q2014 يـعدل ويـتمم الـقرار اIؤرخ في 15 شـوال عام 1426
اIوافق 7  نوفمـبر سنة 2006 الـذي يحدد الـشروط اIـطلوبـة للـحصول عـلى تأهـيالت مراقب حـركة اIرور اجلـوية وكذا
امتيازات صاحب هذا التأهيل.......................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 18  جمادى األولى عام 1435 اIوافـق 20 مارس سنـة q2014 يعدل ويـتمم القرار اIؤرخ في 26 صفر عام 1427
اIوافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظـام الدّراسات من أجـل احلصول على شهادة مالح بحري..........................

وزارة الفالحة  والتنمية الريفيةوزارة الفالحة  والتنمية الريفية

قـرار مــؤرّخ في أوّل جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIــوافق أوّل أبـريـل سـنـــة q2014 يـتــضـمّن تـعــيـX أعـضــاء جلـنـة مــواد الـصّـحـة
النباتية ذات االستعمال الفالحي.................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 20  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافق 20 أبريـل سنــة q2014 يـعـدّل القـرار اIؤرّخ في 4 ربـيع األوّل عام 1432
اIوافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة االسمية ألعضاء الـلجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي في وزارة الفالحة والتنمية الريفية..........................................................................................

قـــرار مـؤرخ في27 رجب عــام 1435 اIـوافـق 27 مـايــو سـنـة q 2014 يــؤهل مـديـري اIـصـالـح الـفالحـيـة ومـحــافـظي الـغـابـات في
الواليات لتمثيل وزير الفالحة والتنمية الريفية في الدعاوى اIرفوعة أمـام العدالـة..........................................

قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 اIوافـق 31 مايو سنة q2014 يـتضمن تسجيل أصـناف البطاطا واحلـبوب في القائمة "أ"
في الفهرس الرسمي لألنواع واألصناف اIسموح بإنتاجها و تسويقها................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة

قرار مؤرّخ في 18 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 20  مارس سنة q2014  يعدل القرار اIؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433
Xدينة وتعيIتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران  واIوافق 15 مارس سنة 2012  واIا
أعضائها.....................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 12 رجب عـام 1435 اIـوافق 12 مـايـو سـنة q2014 يـتـضـمن اIـصـادقة عـلى األرقـام االسـتـداللـيـة لألجـور و اIواد
لـلـفـصل الـرابع مـن سـنة 2013 اIـسـتعـمـلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار صـفقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء واألشـغال
العمومية والري.........................................................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

Xيتـضمن وضع بـعض أسالك النـفسـاني q2013 وافق 2 سـبتـمـبر سـنةIقـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 27 شـوال عام 1434 ا
للصحة العمومية في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي).....

XـمـارسIيـتـضـمن وضع بـعض أسالك ا q2013 ـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنـةIقـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 27 شـوال عام 1434 ا
الـطبـيX الـعامX لـلصـحة الـعمـومية في حـالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعـليم العـالي والبـحث العـلمي (مـؤسسات
التعليم العالي)...........................................................................................................................................

Xيتضمن وضع بـعض أسالك شبه الطبي q2013 وافق 2 سبتمبر سنةIقرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 ا
الـعامـX لـلصـحة الـعـمومـية في حـالـة القـيام بـاخلدمـة لـدى وزارة التـعلـيم الـعالي والـبحـث العـلمي (مـؤسـسات الـتعـليم
العالي)......................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفيات

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 27 رجب عام 1434 اIوافق 8 مـايـو سـنة q2013 يعـدل ويـتمم اIـلـحق الثـاني لـلقـرار الوزاري
اIشـترك اIؤرخ في 21 صفـر عام 1433 اIوافق 15 ينـاير سنة 2012 الـذي يحدد مـعاييـر تصنـيف اIؤسسـات العمـومية
االستشفائية واIؤسسات العمومية  للصحة اجلوارية وتصنيفها........................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـ تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 14-204 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435  اIوافق اIوافق 15 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يحــدد اإلعـاقـاتq يحــدد اإلعـاقـات

حسب طبيعتها ودرجتها.حسب طبيعتها ودرجتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
-  بـــنــاء عـــلى تـــقـــريـــر  وزيـــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني

qرأةIواألسرة وقضايا ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

 qو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اIــــوافق 8  مـــايــــو ســـنـــة 2002 واIــــتــــعـــلق
بحـمـايـة األشـخاص اIـعـوقـX وتـرقـيتـهمq ال سـيـمـا اIادة 2

qمنه
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-175 اIؤرخ
في 12 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 14 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003
واIتـعلق بـالـلجـنة الـطبـيـة الوالئـية اIـتخـصـصة والـلجـنة

qالوطنية للطعن
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اIؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اIــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

qرأةIواألسرة وقضايا ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يــــهــــــدف هـــــذا اIــــرســــوم إلى حتــــديــــد
اإلعـاقات حسب طبيـعتها ودرجتهاq تـطبيقا ألحكـام اIادة
2 من الــقــانـون رقـم 02-09 اIـؤرخ في 25 صــفــر عـام 1423
اIـوافق 8  مـايـو سـنـة 2002  واIـتـعـلق بـحـمـايـة األشـخاص

اIعوقX وترقيتهم.  

qـعمول بهIطـبقا لـلتـشريع ا qادة 2 : :  تعتـبر إعـاقةIادة اIا
كل محدودية في �ـارسة نشاط أو عدة أنـشطة أولية في
احلـياة الـيومـية الـشـخصـية واالجـتمـاعـيةq  نـتيـجة إصـابة
في الـوظــائف الـذهـنـيـة و/أو احلــركـيـة و/ أو الـعـضـويـة -
احلسية تعـرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه
وجــنــسه. وتــنــجم اإلعــاقــة عن إصــابــة ذات أصل وراثي أو

خلقي أو مكتسب.

اIادة اIادة 3 : :  تكون اإلعاقةq  حسب طبيعتها : 
qإعاقة حركية -
qإعاقة بصرية -
qإعاقة سمعية -
- إعاقة ذهنية.

4 : :  تـــنـــجـم اإلعـــاقـــة احلــــركـــيـــة عـن إصـــابـــة في اIــادة اIــادة 
إحدى الوظـائف األساسية الثالث (3) : احلركـية أو اIسك
أو النـشـاط الـبـدنيq الـتي تـسـبب نـسـبـة عـجـز تـساوي أو

تفوق 50 %.

اIـادة اIـادة 5 : :  تـنـجم اإلعـاقـة الـبـصـريـة عن إصـابـة تـتـسم
بــفــقــدان كــلي لـــلــبــصــر أو نــقص تــكـــون فــيه حــدة الــبــصــر

اIصححة للعينX معا أقل من 20/1.

اIـادة اIـادة 6 : :  تـنـجم اإلعـاقـة الـسـمـعـيـة عن إصـابـة تتـسم
بـصمم ثنائي مـرفوق بفقـدان للسمع يـفوق أو يساوي 80
ديسيبال مع بـكم أو بدونهq يقلل بالتالي من القدرة على

االتصال.

اIـادة اIـادة 7 : :  تـنـجم اإلعـاقــة الـذهـنـيـة عن إصــابـة عـقـلـيـة
تـطـوريـة ذات أصل ذهـنـي و/أو نـفـسي يـتـسم بـإصـابـة في
اجلـــهــاز الــعــصــبي مــصــحــوبـــة بــاضــطــراب عــقــلي ثــابت أو
بـــــدونه يـــــســــبــب عــــجــــــزا ال يـــــقــل عـن 50 % فـي الـــــقــــيــــام

بالنشاطـات األوليـة في احلياة اليومية.
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اIادة اIادة 8 : :  حتدد درجة اإلعـاقة بدرجة الـضرر الناجـم
عن العــجز اIـرتبــط بإصـابـة أو بـعــدة إصابـــاتq تسبـب
قـصــورا في القـيام بـأعـمال احلـيـاة اليـوميـة بـالتـفاعل مع

احمليط.

تــــقـــدر نـــســــبـــة الـــعــــجـــز اIـــعــــتـــمـــد فـي حتـــديـــد درجـــة
اإلعــاقـــات اIــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اIــواد 4 إلى 7 أعاله من

طرف طبيب متخصص.

9 : :  حتــدد طـبــيــعــة ودرجــة اإلعــاقــة اIــنــصـوص اIـادة اIـادة 
عـلـيـهـما فـي اIواد 4 إلى 8 أعاله من قـبل الـلـجـنـة الـطـبـية
الوالئيـة اIتخـصصة اIـنصـوص عليـها في أحكـام اIرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03-175 اIــــؤرخ في 12 صـــفـــر عـــام 1424

اIوافق 14 أبريل سنة 2003 واIذكور أعاله.

10 : :  حتــــدد طـــبـــيـــعــــة اإلعـــاقـــة ودرجـــتــــهـــا عـــلى اIــادة اIــادة 
أسـاس مــلف طــبي إداري وكـذا مــعـايـيــر تـتــعـلق بــجـوانب
طبـية ووظـيفيـة ونفسـانية واجـتماعـية واقتـصادية طـبقا
لـســلم تـقـيــيم لإلعـاقــة يـحــدد بـقـرار مــشـتـرك بــX الـوزيـر

اIكلف بالتضامن الوطني والوزير اIكلف بالصحة.

اIادة اIادة 11 : : تـبX طبـيعة اإلعاقـة ودرجتهـا في  بطاقة
الشخص اIعوق طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 12 : :  �ـكن طـبـيـعـة اإلعـاقـة ودرجـتـهـا أن تـكـون
مـوضوع طـلب مـراجـعة من الـشـخص اIعـني أو من يـنوب
عـنه أمام الـلجـنـة الطـبيـة الـوالئيـة اIتـخصـصـة بنـاء على

تقد¢ الوثائق واIستندات اIثبتة لذلك.

وفي حــالـة رفـض طـلــبهq �ــكن اIــعــني أو من يــنـوب
عــنهq إخـطــار الـلــجـنــة الـوطــنـيــة لــلـطــعن ضـمـن الــشــروط
احملــددة في اIـادة 12 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 175-03
اIؤرخ في 12 صفر عام 1424 اIوافق 14 أبريل سنة 2003

واIذكور أعاله.

13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 15
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-205 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435  اIـوافق اIـوافق 15  يـولـيـو سـنة يـولـيـو سـنة q2014 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

مركـز متعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة.مركـز متعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
qرأةIواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 165-12
اIــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اIــوافق 5 أبــريل
ســــــنـــــة 2012 واIـــــتــــــضــــــمن تــــــعـــــديـل الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي
الـنـموذجـي للـمـؤسـسات اIـتـخـصصـة في حـمـاية الـطـفـولة

qادة 4 منهIال سيما ا qراهقةIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيذي  رقم 12-165 اIـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام
1433 اIـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012  واIـذكــور أعالهq يـهـدف

هـذا اIــرســوم إلى إنـشــاء مـركــز مــتـعــدد اخلـدمــات لـوقــايـة
الـشبـيبـة وتـتمـيم قـائمـة اIراكـزq طـبقـا لـلمـلحق 3 اIرفق

بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 15
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 3

قائمة اIراكز اIتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبةقائمة اIراكز اIتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسةتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

اIركز اIتعدد اخلدمات
لوقاية الشبيبة
لعX الطلبة

بلدية عX الطلبة - والية
عX تموشنت

................ (بدون تغيير) ...............
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة q q2014 يـــتــضـــميـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرةن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرة
الـدالـدّراســات والـبــحث بــاIـعــهـد الــوطــني لـلــدراسـاتراســات والـبــحث بــاIـعــهـد الــوطــني لـلــدراسـات

االستراتيجية الشاملة.االستراتيجية الشاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIـوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام اآلنـسة
رتــيــبــة بـــربــارةq بــصــفــتـــهــا مــديــرة لــلـــدراســات والــبــحث
qــعــهــد الــوطــني لــلـدراســات االســتــراتــيــجـيــة الــشــامــلـةIبـا

إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة q q2014 يــتــضــميــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيــسـةن إنــهــاء مــهــام رئــيــسـة

دراسات �صالح الوزير األودراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIـوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام اآلنـسة
سـعـاد بـيـديq بــصـفـتـهــا رئـيـسـة دراسـات �ــصـالح الـوزيـر

األوّلq لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سنة يولـيو سنة q q2014 يتضميتضمّن إنـهاء مهام اIـدير العامن إنـهاء مهام اIـدير العامّ

ألمريكا بوزارة الشؤون اخلارجية.ألمريكا بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
صــابــري بـوقــادومq بــصـفــته مــديــرا عـامــا ألمــريـكــا بـوزارة

الشؤون اخلارجيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سنة يولـيو سنة q q2014 يـتضـميـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة اIوارد اIائية.بوزارة اIوارد اIائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد

مـــــراد كـــبـــيـــشـيq بـــصـــفـــتـه نــــائـب مـــديـــــر حلـــشـــد اIـــوارد
اIــائـــيـة الــســطـحـــيــة بـــوزارة اIــوارد اIــائـــيــةq إلحـــالـتــه

عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يوليو سنة يوليو سنة q q2014 يتضـميتضـمّن  ن  إنهاء مهام نائب مديرإنهاء مهام نائب مدير

بوزارة السكن والعمران - سابقا.بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يـــولــيـــو ســنــة 2014 تــنـــهىq ابــتـــــداء
qمـــهــام الـــسّــيـــد اجملــيـــد ســعــدود q2013 مــن 3 يــولـــيــو ســـنــة
بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــتـقــيــيـم اIــؤسـســة بــوزارة الــســكن

والعمران - سابقاq بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يـتضـم يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

مفتشX جهويX للعمران والبناء.مفتشX جهويX للعمران والبناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
رشيـد سعـدوديq بصـفته مفـتشـا جهـويا لـلعـمران والـبناء

باجللفةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق 6 يــولــيـــو ســنـــة 2014 تــنــهىq ابــتــــداء
qمـــهـــام الـــسّــيـــد عـــلي بـــوحـــامــد q2013 مـن 15 أبـــريل ســـنــة
qبــصــفــتـه مــفــتــشــا جـــهــويــا لــلــعــمـــران والــبــنـــاء بــورقــلــــة

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

مديرين للتعمير والبناء في الواليات.مديرين للتعمير والبناء في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
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الـسّــيـدات والــسّــادة اآلتــيــة أسـمــاؤهم بـصــفــتـهم مــديــرين
لــلـــتــعــمـــــيــر والــبــنـــــاء في الــواليـــات اآلتـــيــةq لـــتــكــلـــيــفــهم

بوظائف أخـرى :

qفي والية أدرار qحميد دحمان -

qفي والية أم البواقي qتونسية آيت عرقوب -

qفي والية بجاية qشافية تيغيلت -

qفي والية بشار qمراد منصوري -

qفي والية البويرة qجيدة فرحاني -

qفي والية تامنغست qبلعيد أيت علي براهم -

qفي والية تبسة qالك عراضةIعبد ا -

qفي والية تيزي وزو qمحمد لبرش -

qفي والية سطيف qعبد احلميد مخطوط -

qفي والية سكيكدة qالشريف بوكرزازة -

qفي والية سيدي بلعباس qعبد الله درار -

qفي والية عنابة qمعيز حاج أحمد Xمحمد أم -

qةIفي والية قا qرشيد فرقاني -

qفي والية قسنطينة qعبد العزيز عناب -

q§في والية مستغا qمختار مراد -

qسيلةIفي والية ا qعبد العزيز صيودة -

qفي والية معسكر qمحمد حلمر -

qفي والية ورقلة qعبد الكر¢ اخلير -

qفي والية وهران qمعمر ملحوت -

qفي والية تندوف qجمال فرحات -

qفي والية خنشلة qمختار قوجيلي -

qفي والية سوق أهراس qبلقاسم كر¢ قمري -

qفي والية تيبازة qنعيمة راشدي -

qفي والية ميلة qبلقاسم بوساحة -

qفي والية النعامة qالعربي بوجردة -

qفي والية غرداية qبشير بولبردعة -

qفي والية الوادي qرياض عموري -

- جمال قاضيq في والية غليزان.

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام الـسّادة
اآلتــيـة أسـمـاؤهـم بصـفـتهـم مـديـــريــن لـلتـعـمـير والـبـناء

فـي الواليات اآلتـية :

- مـــــكـي يـــخــــلـفq في واليـــــة بـــســـكـــــرةq إلحــــالـــتــه
qعـلى التّقـاعـد

qفي والية تلمسان q عبد احلفيظ والي -

- شعبان الواعرq في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام
مــديـــريــن لــلـسمــديـــريــن لــلـسّـــكــن والـتــجـهــــيـزات الــعـمــــومـــيـةـــكــن والـتــجـهــــيـزات الــعـمــــومـــيـة

فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام الـسّادة
اآلتـيـة أسـمـاؤهم بصـفـتـهم مـديـرين لـلسـكن والـتـجـهـيزات

العمومية في الواليات اآلتية :

qفي واليــــــة أدرار qمــــــحـــــمـــــد الـــــطــــــاهــــــر صـــــدراتـي -
qإلحالتـه على التّقـاعد

qفـي واليـة ســيــدي بــلــعــبـاس qبن يــوسف مــيــلـودي -
qإلحالتـه على التّقـاعد

- الـعـلــمي بـالــطـيبq في واليــة قـسـنــطـيـنــةq إلحـالـته
qعلى التّقـاعد

- إبــــراهـــــيم حـــلـــوشq في واليــــة وهــــرانq إلحـــالــتـه
qعلى التّقـاعد

qفي والية تيبازة qالك بن لفقيIعبد ا -

- بشير بن نعومq في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــسّـيـدتــX واآلنـسـة والــسّـادة اآلتــيـة أسـمــاؤهمq بـصــفـتـهم
مـديــرين لـلـسّــكن والـتــجـهـيــزات الـعــمـومـيــة في الـواليـات

اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية الشلف qسعيد سلماني -

qفي والية األغواط qمخلوف بعزيز -

qفي والية باتنة qمحمد زقادي -
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qفي والية بجاية qمحمد بندو -

qفي والية تامنغست qميلود فاضل -

qفي والية تبسة qرشيد سعدون -

qفي والية تلمسان qعلي جناح عصنوني -

qفي والية تيارت qالسعيد سحنون -

qفي والية تيزي وزو qمصطفى بانوح -

qفي والية اجللفة qعبد القادر البرازي -

qفي والية جيجـل qمازن صندقلي -

qفي والية سعيدة qمحمد عليوش -

- عـــــبــــد الــــسـالم نــــصــــــــر الـــــــديــــن مـــــــومـــــنيq فـي
qواليــة سـكـيكـدة

qةIفي والية قا qسعيد مراح -

q§في والية مستغا qفتيحة كسيرة -

qسيلةIفي والية ا qصالح رشيد -

qفي والية ورقلة qمعمر بوخالفة -

qفي والية الطارف qمحمد عباسي -

qفي والية تندوف qالعربي بهلول -

qفي والية تيسمسيلت qمحمد مختيش -

qفي والية خنشلة qفريد بطوري -

qفي والية سوق أهراس qأوهيبة عميرش -

- زوبيدة قسولq في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة q q2014 يـتــضـميـتــضـمّن إنــهـاء  ن إنــهـاء  مـهــام مـديـرينمـهــام مـديـرين
عـامــX لـدواوين الـتـــرقـــيـة والـتــسـيــيــر الـعـقـــاريعـامــX لـدواوين الـتـــرقـــيـة والـتــسـيــيــر الـعـقـــاري

في الـواليـات.في الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 تنهـى مهام الـسّيدة
والــــسّـــــيـــدين اآلتــــــيـــة أســـمــــاؤهـم بـــصـــفـــتـــهــم مـــديـــــريــن
عـــامـــX لــــدواويـــن الـتـــرقـــــيــة والــتـســيـــيــر الـعــقــــاري

فـي الواليات اآلتـية :

- مــحـــمـــــد عــطــــــوq بــــواليـــــة اIــســيـــلـــــةq إلحـــالــتــه
qعـلى التّقـاعـد

qبوالية برج بوعريريج qوريدة حمادوش -
- بلقاسم أجرادq بوالية تيسمسيلت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

غرفة �جلس احملاسبة.غرفة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
qبــصـفــته رئــيس غــرفـة �ــجـلـس احملـاســبـة qمــحـنــد جـجــيق

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يوليو سنة يوليو سنة q2014 يتضم يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسمن إنهاء مهام رئيسة قسم

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 تنهـى مهام الـسّيدة
عـــائــشـــة إحـــمـــوينq بـــصـــفـــتـــهــا رئـــيـــســـة قـــسم لـــلـــدراســات
qاالجــتـمــاعـيـة بــاجملـلـس الـوطـنـي االقـتــصـادي واالجـتــمـاعي

إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــــولــــيــــو ســــنــــة يــــولــــيــــو ســــنــــة q q2014 يــــتــــضــــميــــتــــضــــمّن ن تــــعــــيــــX مــــكــــلتــــعــــيــــX مــــكــــلّــــفـــةــــفـــة

بالدبالدّراسات والتلخيص �صالح الوزير األوراسات والتلخيص �صالح الوزير األوّل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 تـــعـــيّـن اآلنـــســــة
سـعـــاد بـيــديq مـكـلّـفـــة بـالـدّراســات والــتـلـخـيص �ـصــالح

الــوزيــر األوّل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة q2014 يــتــضــم يــتــضــمّن ن تــعــيـX اIــديــر الــعـامتــعــيـX اIــديــر الــعـامّ
لـلـعـصـرنـة والوثـائق واألرشـيف بـوزارة الـداخـلـيةلـلـعـصـرنـة والوثـائق واألرشـيف بـوزارة الـداخـلـية

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يــولـــيـــو ســـنــة 2014 يــعـــيّـن الـــسّــــيــد
عـــبــــد الــرزاق حـــنيq مــديـــرا عــامـــا لــلــعـــصــرنــة والـــوثــائق

واألرشيف بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة q2014 يــتــضــم يــتــضــمّن ن تــعــيــX ســفــيــر فـوقتــعــيــX ســفــيــر فـوق
الــــــعـــــادة ومــــــفـــــوالــــــعـــــادة ومــــــفـــــوّض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريّــــــة اجلـــــزائــــــريــــــة اجلـــــزائــــــريّـــــةـــــة
الـدالـدّ�ــقــراطـي�ــقــراطـيّــة الـشــة الـشّــعــبـيــعــبـيّــة لــدى هـيــئــة األ� اIـتــحـدةــة لــدى هـيــئــة األ� اIـتــحـدة

بنيويورك.بنيويورك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
صـــــابــــــري بـــــوقـــــادومq ســـــفــــــيـــــرا فـــــوق الـــــعــــــادة ومـــــفـــــوضـــــا
لـلجـمهـوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقـراطيّـة الشّـعبـيّة لـدى هيـئة

األ� اIتحدة بنيويورك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة q2014 يـتــضـم يـتــضـمّن ن تــعـيــX مـديــر تـرقــيـةتــعـيــX مـديــر تـرقــيـة

اIدينة بوزارة الساIدينة بوزارة السّكن والعمران واIدينة.كن والعمران واIدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 يعيّـن السّيد رشيد
ســــعــــدوديq مــــديـــــرا لــــتــــرقــــيــــة اIــــديــــنـــــة بــــوزارة الــــسّــــكن

والعمران واIدينـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سنة يولـيو سنة q2014 يـتضمq يـتضمّن تـعيـX مديرين لـلسكنن تـعيـX مديرين لـلسكن

في الواليات.في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 2014 تـعــيّن الــسّـيــدتـان
واآلنـســــة والـسّــــادة اآلتـــيــة أسـمــاؤهم مـديــريـن لـلــسّـــكن

في الواليـات اآلتـية :
qفي والية بجاية qمحمد بندو -

qفي والية تبسة qرشيد سعدون -
qفي والية تيزي وزو qمصطفى بانوح -

qفي والية اجلزائر qإسماعيل لومي -
qفي والية جيجـل qمازن صندقلي -

qفي والية عنابة qسعيد مراح -
qةIفي والية قا qالعمري بوطاهر -

q§في والية مستغا qفتيحة كسيرة -
qفي والية ورقلة qمعمر بوخالفة -

qفي والية إيليزي qمحمد عليوش -
qفي والية بومرداس qسعيد سلماني -
qفي والية الطارف qمحمد عباسي -

qفي والية تيسمسيلت qمحمد مختيش -
qفي والية سوق أهراس qأوهيبة عميرش -

qفي والية ميلة qميلود فاضل -
- فريدة ماديوq في والية عX الدفلى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــــولــــيــــو ســــنـــة يــــولــــيــــو ســــنـــة q2014 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــX مــــديـــرينن تــــعـــيـــX مــــديـــرين
لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســــة اIـــعـــمـــاريـــة والـــبـــنـــاء فيلـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســــة اIـــعـــمـــاريـــة والـــبـــنـــاء في

الواليات.الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدات
والـسّـادة اآلتــيـة أسـمــاؤهم مـديـرين لــلـتـعــمـيـر والــهـنـدسـة

اIعمارية والبناء في الواليات اآلتـية :

qفي والية الشلف qجمال فرحات -

qفي والية أم البواقي qتونسية آيت عرقوب -

qفي والية باتنة qعبد العزيز عناب -

qفي والية بشار qمراد منصوري -

qفي والية البليدة qجمال قاضي -

qفي والية البويرة qشافية تيغيلت -

qفي والية تبسة qالك عراضةIعبد ا -

qفي والية تيارت qمحمد النايلي -

qفي والية تيزي وزو qمحمد لبرش -

qفي والية اجللفة qمحمد حلمر -

qفي والية جيجـل qبروك غويلةIا -

qفي والية سطيف qعبد احلميد مخطوط -

qفي والية سعيدة qحميد دحمان -

qفي والية سكيكدة qالشريف بوكرزازة -

qفي والية سيدي بلعباس qعبد الله درار -
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qفي والية عنابة qمعيز حاج أحمد Xمحمد أم -

qةIفي والية قا qرشيد فرقاني -

qديةIفي والية ا qمعمر ملحوت -

q§في والية مستغا qبشير بولبردعة -

qسيلةIفي والية ا qعبد العزيز صيودة -

qفي والية ورقلة qعبد الكر¢ اخلير -

qفي والية وهران qبلعيد آيت علي براهم -

qفي والية برج بوعريريج qجيدة فرحاني -

qفي والية إيليزي qعبد الباقي صدراتي -

qفي والية الطارف qمحمد حسني عبو -

qفي والية تندوف qالعربي بوجردة -

qفي والية الوادي qرياض عموري -

qفي والية خنشلة qمختار قوجيلي -

qفي والية تيبازة qنعيمة راشدي -

qفي والية ميلة qبلقاسم كر¢ قمري -

qتموشنت Xفي والية ع qمحمد حيطة -

qفي والية غرداية qمختار مراد -

- بلقاسم بوساحةq في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــــولــــيــــو ســــنـــة يــــولــــيــــو ســــنـــة q2014 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــX مــــديـــرينن تــــعـــيـــX مــــديـــرين

للتجهيزات العمومية في الواليات.للتجهيزات العمومية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 2014 تـعــيّن الــسّـيــدتـان
والسّادة اآلتـية أسمـاؤهم مديريـن للتـجهيـزات العمـومية

في الواليات اآلتـية :

qفي والية الشلف qعلي جناح عصنوني -

qفي والية األغواط qمخلوف بعزيز -

qفي والية باتنة qمحمد زقادي -

qفي والية بشار qحفيظة برباوي -

qفي والية تامنغست qمحمد هرويني -

qفي والية اجللفة qالسعيد سحنون -

qعــــبـــــد الــســـالم نـــصــــــــــر الـــــديـــــــن مـــــــومـــني -
qفـي واليـة سكـيكـدة

qفي والية سيدي بلعباس qزوبيدة قسول -

qسيلةIفي والية ا qصالح رشيد -

qفي والية الوادي qسعيد عيساوي -

qفي والية خنشلة qفريد بطوري -

qفي والية تندوف qالعربي بهلول -

- عبد القادر البرازيq في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة q2014 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديــــريـنن تـــعـــيـــX مـــديــــريـن
عـــامـــX لـدواوين الـتــرقــيـة والـتــسـيــيــر الـعـقــاريعـــامـــX لـدواوين الـتــرقــيـة والـتــسـيــيــر الـعـقــاري

في الـواليـات.في الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 يعـيّن السّادة اآلتية
أسـمـاؤهـم مـديـرين عـامـX لــدواوين الـتـرقـيــة والـتـسـيـيـر

العقاري في الواليات اآلتـية :
qفي والية تامنغست qنور الدين برايس -

qفي والية معسكر qعبد اللّه عامري -
qفي والية تندوف qكر¢ بوبكر -

- محمد حليميq في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيـو سـنة يـولـيـو سـنة q2014 يتـضـمq يتـضـمّن تـعيـX مـديـر دراساتن تـعيـX مـديـر دراسات
في قــــسم اخلــــدمـــة الــــشــــامـــلــــة وتــــقـــلــــيـص الـــفــــجـــوةفي قــــسم اخلــــدمـــة الــــشــــامـــلــــة وتــــقـــلــــيـص الـــفــــجـــوة
الــرقـمــيــة بـوزارة الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالمالــرقـمــيــة بـوزارة الــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 يـعـيّن الـسّـيـد مراد
الــعـــالــيــةq مــديـــرا لــلــدّراســـات في قــسـم اخلــدمــة الـــشــامــلــة
وتقليص الفجـوة الرقمية بوزارة البـريد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصـال.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة النقلوزارة النقل

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 13 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 17  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2013 يــــعــــد يــــعــــدّل الــــقـــرارل الــــقـــرار
الــــوزاري اIــــشـــتــــرك اIــــؤرالــــوزاري اIــــشـــتــــرك اIــــؤرّخ في خ في 12 ذي احلــــجــــة عـــام ذي احلــــجــــة عـــام
1432 اIــــوافق  اIــــوافق 8 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011  الــــذي يــــحـــددالــــذي يــــحـــدد

تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أو
الصيـانة أو اخلـدمات بعـنوان اIـؤسسات الـعمـوميةالصيـانة أو اخلـدمات بعـنوان اIـؤسسات الـعمـومية

ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة النقل.ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIووزير ا

qووزير النقل

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسـوم الرّئـاسيّ اIؤرّخ في 13 - 313
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIـــتـــضـــمن  تــــعـــيـــX الـــوزيـــرq األمـــX الـــعـــامّ

qللحكومة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 165
اIــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اIــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

qعدّلIا q1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل 

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 166
اIـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اIـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 واIتـضـمن الـقانـون األسـاسي الـنمـوذجي لـلـمدارس

qXالتقنية للتكوين والتدريب البحري

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 275
اIــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1430 اIــوافق 30 غـــشت ســـنــة
2009 واIـــتـــضــــمّن حتــــويل اIـــعــــهـــد الـــعــــالي الـــبــــحـــري إلى

qمدرسة خارج اجلامعة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
q2011 ــوافق 8 نـــوفــمـــبـــر ســـنــةI12 ذي احلـــجـــة عــام 1432 ا

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمـات بــعـنــوان اIـؤسـســات الـعـمــومـيــة ذات الـطـابع

اإلداري التابعة لوزارة النقل.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــــعـــدّل أحـــكــــام اIـــادة األولـــى مـــن
الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـؤرّخ في 12 ذي احلـجة
عــام 1432 اIــوافق 8 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 واIــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اIـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اIــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007  واIــذكــور أعالهq يــحــدد
هـذا الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل اIـطــابـقــة لــنـشــاطـات
احلــفظ أو الـــصــيــانــة أو اخلـــدمــات وتــصـــنــيــفـــهــا وكــذا مــدة
الـعـقــد اخلـاص بـاألعــوان الــعــامـلــX بـعــنــوان اIــؤســســات
qالــعـمــومـيـة ذات الـطابع اإلداري الــتابـعـة لوزارة الـنقل

طبقا للجدول اآلتي :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

26

4

3

13

12

16

348

288

288

240

200

200

200

7

5

5

3

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
10

12

-

1

26

4

3

3

-
16

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثالث
عامل مهني من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اIدرسةاIدرسة
الوطنيةالوطنية
العلياالعليا

البحريةالبحرية
ببوسماعيلببوسماعيل

75 - - 22 53 اجملموعاجملموع

4

1

6

2

288

240

200

200

5

3

1

1

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
6

-

4

1

-
2

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

اIدرسةاIدرسة
الوطنيةالوطنية
لتطبيقلتطبيق

تقنيات النقلتقنيات النقل
البري البري بباتنةبباتنة

13 - - 6 7

5

7

1

2

2

18

11

348

288

288

240

240

200

200

7

5

5

3

3

1

1

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
10

-

5

7

1

2

2

8

11

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى الثالث
عون خدمة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اIعهد العالياIعهد العالي
للتكوين فيللتكوين في

السككالسكك
احلديديةاحلديدية
بالرويبةبالرويبة

46 - - 10 36

1

1

3

10

1

1

348

315

288

200

240

219

7

6

5

1

3

2

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
3

-
-

1

1

3

7

1

1

عون وقاية من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى الرابع
عون وقاية من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

اIدرسةاIدرسة
التقنيةالتقنية
للتكوينللتكوين
والتدريبوالتدريب
XالبحريXالبحري
ببجايةببجاية

17اجملموعاجملموع - - 3 14

اجملموعاجملموع

اجملموعاجملموع
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

6

6

15

348

288

200

200

7

5

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

1

6

-

15

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اIدرسةاIدرسة
التقنيةالتقنية
للتكوينللتكوين
والتدريبوالتدريب
XالبحريXالبحري
�ستغا§�ستغا§

28" - - 6 22 اجملموعاجملموع

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 2
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2014 يــــتـــضـــمq يــــتـــضـــمّن تـــدابــــيـــر خـــاصـــــةن تـــدابــــيـــر خـــاصـــــة
(VFR) تتـعـلتتـعـلّـق بقـواعــد الطـيــران اخلاصــة بـالنـظر ـق بقـواعــد الطـيــران اخلاصــة بـالنـظر

أثنـاء اللـيل.أثنـاء اللـيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير النّقـل
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الــقـــعــدة عـــام 1434 اIــوافـق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اIؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اIوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

qيحدّد صالحيات وزير النّقـل

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-208 اIؤرّخ
في 17 جـمـادى الثـانـيـة عام 1430 اIـوافـق 11 يـونـيـو سـنة
2009 الذي يـحـدد الشـروط التـقـنيـة الستـخـدام الطـائرات

qوقواعد التهيئة واألمن على متنها

- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 12 شعـبان عام 1409
اIــــوافـق 20 مــــارس ســــنــــة 1989 واIــــتــــضـــــمّن الــــتــــدابــــيــــر
(VFR) تـعلـقة بـقواعـد الطيـران اخلاصـة بالـنظرIاخلـاصـة ا

qأثنـاء اللـيل

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 24 من اIـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 09-208 اIــؤرّخ في 17 جــمـــادى الــثــانـــيــة
qــذكــور أعالهIــوافق 11 يــونــيــو ســنـة 2009 واIعــام 1430 ا
يــحــدّد هــذا الـــقــرار الــتــدابــيــر اخلــاصــة اIـــتــعــلــقــة بــقــواعــد

الطيران اخلاصة بالنظر (VFR)  أثنـاء اللـيل.

اIادة اIادة 2 :  : يقصدq في مفهوم هذا القرارq �ا يأتي :
- الــــلــــيل : الــــلــــيل : الـــلـــــيل هـــــو اIــــدة اIـــمــــتـــدة بـــX نــــهـــايــــة

الــزوال والفجـر.
- الــزوال : - الــزوال : يـــنــتــهي الـــزوال عــنــدمــا تـــكــون الــشــمس

على ست (6) درجات حتت األفق.
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- الـفـجر : - الـفـجر : يبـدأ عـندمـا تـكون الـشـمس على ست (6)
درجات فوق األفق.

(30) Xيـــنــتــهي الــزوال بــعــد ثالثــ qفي مــكــان مــحــدد
دقيقة من وقت غروب الشمس.

في مكان محـددq يبدأ الفجر بعد ثالثX (30) دقيقة
من وقت شروق الشمس.

حتــسـب أوقــات شــروق وغـــروب الــشــمـس في مــكــان
مـحـدّد عن طـريق تــقـو�ـات اIالحـة اجلـويــة الـتي تـنـشـرهـا

مصلحة معلومات الطيران.

- رحـــلـــــة مـــحــــلـــــيـــة : - رحـــلـــــة مـــحــــلـــــيـــة : رحـــلـــــة دائـــــريـــــة دون مــــهـــبط
جتـــرى داخـل منـطقــة اIراقـبـة (CTR) الـتابـعـــة لـلمـطــار
أو فـي حـالـة عـدم تـوفـر مـنـطـقــة اIـراقـبـةq عـلى مـسـافـة 12

كيلومترا (6,5NM) أو أكثر عن اIطار.

- رحلـة السفر : - رحلـة السفر : أيّ رحلــة دون رحلة محلية.

(VFR) 3 :  : يــخــضع الــطــيــران اخلــاص بــالــنــظــر اIـاداIـادّة ة 
أثــنــــاء الــلــــيل لألحــكــــام اخلــــاصــــة لــهــذا الــقــــرارq زيــادة

على قواعد الطيران اخلاص بالنظـر.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يـــجـب أن يــــتـــوفــــر في الــــطــــيــــران تـــأهــــيال
لـــلــطـــيـــران بـــواســـطــة أدوات لـــلـــقـــيـــام بــالـــطـــيـــران اخلــاص

بالنظر أثناء الليل.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : ال يجـوز الـقـيام بـالـطيـران اخلـاص بالـنـظر
أثـنــاء الـلــيل إالّ عــنـد االنــطالق من مــطـارات مــعـتــمـدة من
الــوزيــر اIـكــلّف بــالـطــيــران اIـدنـي ومـنــشــورة عن طـريق

اإلعالم الطيراني أو عند االجتاه إليها.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : ال تــعــتــمـــــد اIــطــــــارات لـــــكـي تــســتـغــــل
فـي الـطــيــران اخلــاص بـالــنــظــر أثـنــاء الــلــيل إالّ إذا تــوفـــر

فيها على األقـل مـا يأتي :

- إشـــــارة ضــــوئـــيـــة تــــبـــيّن حـــدود اIــــدرج بـــكـــثـــافـــــة
qومزوّدة بتموين كهربائي مساعد

- مـــصـــلـــحــــة عـــلـى األرض مـــكــلّـــفـــة بـــتـــبـــادل رســـائـل
qاحلـركـة اجلـويـة

- محطـة أو مركـز لألرصـاد اجلـويـة تخدم اIطـار.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يـجب أن تـتـوفـر الشـروط اIـنـاخـية لـلـقـيام
بالطيران اخلاص بالنظر أثناء الليل حسب احلالة :

أ) طيران يتم بجوار مطار :أ) طيران يتم بجوار مطار :

qإمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها -

- ال أثــر لـوجـود ســحـاب يـقـل ارتـفـاعه عن 450 مـتـرا
فـوق األرض.

ب) طيران يتم لألسفار :ب) طيران يتم لألسفار :
- إمــكـانـــيـة رؤيـــة أفـقـــيـة تــسـاوي 8 كــلم أو تــفـوقــهـا

qسافةIعلى كامل ا
- ال أثر لـسـحـاب يـقل ارتـفـاعه عن األرض عن  1500
مـتــرq وال الضــطــرابـات جــويــة أو رعـود أو ضــبــاب خــفـيف
مـتـوقــعـة بـX اIـطـارات اIـنـطـلق مـنـهـا واIـطـارات اIـتـجه

إليها واIطارات اIنحرف إليها.

اIـــــــــاداIـــــــــادّة ة 8 :  : يــــــــــجـب أالّ يــــــــــقـــل االرتــــــــــفــــــــــاع األدنـى في
الـــطــيـــران الــتـــجــولي عن 650 مـــتـــــرا حتت أو عــلـى عـــائق
يــــقــع عــــلـى بــــعـــد 8 كــــلـم من كال جـــــانــــبـي اIـــمــــــر االســــمي
اIـــــقــــــرر فـي مــــخــــطـط الــــطــــــيـــــران مــــا عـــــدا في اIـــــســــالك
وخــطـــوط الــســيــر اIــنــشــورة الــتي تــســمـح �ــخــالــفــة هـذه
الــقـاعــدة. غـيــر أن هـذه الــقـيــمـة �ـكـن تـخــفـيـضــهـا إلى 450

مترا في بعض احلاالت.

اIــاداIــادّة ة 9 :  : يـــتم الـــطـــيـــران األفـــقي اخلـــــاص بـــالـــنـــظـــر
أثــــنـــــاء الــــلــــيـل عـــلـى ارتـــفـــاع 900 مـــتــــر فـــوق اIــــســـتـــوى
اIتوسط في البحر أو على ارتفاع 650 مترا فوق األرض
إذا كانت هذه القيـمة األخيرة أعلى حسب أحد مستويات
الـطـيـران اIنـاسب لـلـطـريق اIـسـلـوك واIـذكـور في جدول
مـــســـتـــويــات الـــتـــجـــوال كـــمــــا هـــــو مــنـــشـــــور في وثــــائـق

اإلعالم الطيـراني.

اIــاداIــادّة ة 10 :  : يــجـب أال يــتم الــطــيـــران اخلــاص بــالــنــظــر
qــمـــرات اجلــويــة إال بـــرخــصـــة خــاصــةIأثـــنــاء الـــلــيل داخـل ا
qـنشورةIسالك وخـطوط الـسير اIويجب أن تـسلك فـيه ا
مـــفــصـــولــة عـن �ــرات الـــطــيـــران حــسـب نــظـــام الــطـــيــران

باألدوات داخل أي مجال مراقب آخر.

اIــاداIــادّة ة 11 :  : يــجـب أن تــتــوفـــر لــلـــطــائــرات جتـــهــيــزات
الـقــيـادة وأدواتـهـا اIــطـابـقـة لـلــقـائـمـة اIــذكـورة في اIـلـحق

اIرفق بهذا القرار.

12 :  : إيـداع مـخطط الـطـيران إجـبـاري لتـسـهيل اIاداIادّة ة 
خـدمة اإلعالم الطـيراني وخدمة اإلنـذار وعملـيات البحث

واإلنقاذ احملتملة.

ويجب أن يودع مخطط الطيران :

- قــــبل 30 دقــــيــــقــــة عــــلى األقـل من الــــســــاعــــة اIــــقـــرر
االنــطـالق فــيــهــا بــالـــنــســبــة إلى كـل أو جــزء من الــطــيــران

qاخلاص بالنظر أثناء الليل
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- قبل 30 دقيقـة من وقت غروب الشـمس عن مطار
الــوصـــول بــالــنـــســبـــة إلى طــيــران الـــنــهـــار الــذي يــجب أن

يتواصل في الليل.

اIــاداIــادّة ة 13 :  : االتــصـــال بــالالســـلــكي إجـــبــاري في حــوار
مـــــطــــارات االنــــطـالق والــــوصــــول. ويــــكـــــون رصــــد الــــتــــردد
الالسـلكي إجباريـا على كل اIسـافة الرابطـة بX مطارات

االنطالق ومطارات الوصول.

اIــاداIــادّة ة 14 :  : تــنـــشــــر اإلجــــراءات الــــواجب اتـــخـــاذهـــا
في حــــالــــة ضـــيــــاع أو تــــعـــذر االتــــصــــال جـــو/ أرض �ــــطـــار

الوصول عن طريق اإلعالم الطيراني.

اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : تــــنــــشــــر اإلجــــراءات احملــــددة لــــكــل مــــطـــار
وكــذلك مـســالك الـطــيـران اخلــاص بــالـنــظــر أثـنـــاء الـلــيل

عن طريق اإلعالم الطيراني.

اIاداIادّة ة 16 :  : تلغـى أحكام الـقرار اIؤرّخ في 12 شـعبان
عام  1409 اIوافق 20 مارس سنة 1989 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 17 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 ربــــــيع الـــــثـــــانـي عـــــام 1435
اIوافق 2 فبراير سنة 2014.

عمار غولعمار غول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

قائمة التجهيزات اIطالب بها في الطيران اخلاصقائمة التجهيزات اIطالب بها في الطيران اخلاص
بالنظر بالنظر (VFR) أثناء الليل أثناء الليل

أوال : أدوات الطيران وجتهيزاته :أوال : أدوات الطيران وجتهيزاته :
qمرياح مجهز �ضاد الصقيع -

qمرفاعان مضغاطيان -
q(محاث) دليل للسرعة عمودي دقيق -

qمقياس للزمن -
qمقياس حلرارة اجلو اخلارجي -

qبيكار �غنط -
q(محافظ االجتاه) بيكار مدواري -

- أداة تـــبــX االســـتـــحـــثـــاث اIــوازي Iـــرور الـــتـــمــوج
q(كويرة)

- دلــــــــيـل مـــــــدواري لــــــــلــــــــتـــــــمــــــــايـل والـــــــتــــــــمــــــــوج (أفق
q(اصطناعي

- وســائل لــلــتــأكـــد من حــسن ســيــر أدوات الــطــيــران
qطالب بهاIا

qوقـعIأنـوار ا -

qضوء مضاد للتصادم -

qضوء أو ضوءان للهبوط على األرض -

- جـهـاز إنــارة قـابـل للـضبط يـسهّـل قـراءة األدوات
واIــمـــاســـات اIــطــــالب بــهــــا. ويــنــبــــغي أال تــتـــســبب هـــذه
األجــــــهــــــــزة في أي عــــــائـق (شــــــعـــــــاع مــــــضـيء مــــــبــــــاشـــــر أو

q(انعكاسات ضوئـية معـرقلـة

- مجموعة صهائر للتبديل.

- مصدر ضوئي محمول في تناول اليد.

ثانيا : جتهيزات السلكي االتصال :ثانيا : جتهيزات السلكي االتصال :

q(VHF) جهاز إرسال واستقبال -

(HF) جــــهـــــاز إرســــال واســـــتــــقـــــبــــال عـــــالي الـــــتــــردد -
qاءIقفرة و/ أو فوق اIناطق اIللطيران فوق ا

ثالثا : جتهيزات السلكي اIالحة :ثالثا : جتهيزات السلكي اIالحة :

qمالئم للطريق (ADF) أو (VOR) جهاز استقبال -

qراديو بيكـار آلي -

.SSR مستجيب -

رابعا : جتهيزات متنوعـة :رابعا : جتهيزات متنوعـة :

كما يطالبq عند االقتضاءq �ا يأتي :

qاءIجتهيزات الطيران فوق ا -

- جتهيزات الطيران فوق اIناطق اIقفرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 2 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 2
فـــبـرايــر ســنـة فـــبـرايــر ســنـة q2014 يـــعـــدل الــقـــرار اIـــؤرخ فـي q يـــعـــدل الــقـــرار اIـــؤرخ فـي 8
ذي الـــحـــجـــة عـــام ذي الـــحـــجـــة عـــام 1403 اIــوافق  اIــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة
1983 و اIتضـمن تنظيم اIالحـة و إرساء السفن في و اIتضـمن تنظيم اIالحـة و إرساء السفن في

خليج عنابة.خليج عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير النقل

- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 73-12 اIــؤرخ في 29 صـــفـــر
عـام 1393 اIـوافق 3 أبـريل سـنة 1973 و اIـتـضـمن إحـداث

qتممIعدل و اIا qصلحة الوطنية حلراسة الشواطئIا
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- و �ـقـتـضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 و اIــــتــــضـــمن

qتممIعدل و اIا qالقانون البحري

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 165-89
اIـــــؤرخ فـي 27 مـــــحـــــرم عـــــام 1410 اIـــــوافـق 29 غـــــشــت

qسنة 1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و �ـقـتــضـى الــقــرار الــمــؤرخ فـي 8 ذي الــحــجـة
عــام 1403 اIــوافق 15 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1983 و اIـــتـــضــمن

qالحة و إرساء السفن في خليج عنابةIتنظيم ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIاIّـادة األولى : ـادة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اIـــــادة 2 من الــــــقـــــرار اIـــــؤرخ في 8 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1403
اIوافق 15 سبـتمبر سنة 1983 و اIتضـمن تنظيم اIالحة

البحرية و إرساء السفن في خليج عنابة.

اIــادة اIــادة 2 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اIــادة 2 من الــقــرار اIــؤرخ
فـي 8 ذي الــحـــجــة عـام 1403 اIـوافـق 15 ســبــتـمــبـر ســـنـة

1983 واIذكور أعالهq و حترر كما يأتي :

" اIادة 2 : يجب أن تسـلك السفن التي تدخل ميناء
عنابة أو تخـرج منهq إجبارياq اIمرات اخملصصة للمالحة

و احملددة كما يأتي :

 1) اIمر الشرقي :) اIمر الشرقي :

تــخـصـص مـنــطــقــة لـلــفــصل عــرضـهــا مــيل بــحـري (1)
واحدq يربط محورها بX النقاط اجلغرافية اآلتية :

I) "19,78 '02 °37 شمال "19,38 '13 °008 شرق

II) "13,77 '56 °36 شمال "04,36 '53 °007 شرق

حتـدد احلــدود اجلـنـوبـيــة لـلـمــمـر بـخط يــربط الـنـقـاط
اجلغرافية اآلتية :

أ)  "49,77 '54 °36 شمال "43,36 '53 °007 شرق

ب) "55,78 '00 °37 شمال "58,38 '13 °008 شرق

qـــنـــطـــقــة الـــفـــصـل هــذهI Xيـــخـــصص مـن كال اجلـــانـــبـــ
مسلك سير عرضه ميل بحري (1) واحد.

توجه حركة اIرور الرئيسية كاآلتي : 249°-69°.

2) اIمر الغربي :) اIمر الغربي :
تـخــصص مــنــطــقــة لــلـفــصل عــرضــهــا مــيل بــحـري (1)

واحدq يربط محورها بX النقاط اجلغرافية اآلتية :
I) "27,70 '10 °37 شمال "08,28 '24 °007 شرق
II) "31,75 '00 °37 شمال "52,34 '49 °007 شرق

حتـدد احلــدود اجلـنـوبـيــة لـلـمــمـر بـخط يــربط الـنـقـاط
اجلغرافية اآلتية :

أ)  "06,70 '09 °37 شمال "19,28 '23 °007 شرق
ب) "10,76 '59 °36 شمال "03,34 '49 °007 شرق

يـخـصص من كال اجلـانـبـI Xـنـطـقـة الـفـصل هـذهq �ر
عرضه ميل بحري (1) واحد.

تـوجه احلـركـة الـرئـيسـيـة كاآلتي : 296°-115° ".

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1435 اIوافق
2 فبراير سنة 2014.

عمار غولعمار غول
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 13 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 13
فبفبـراير راير سنة سنة q2014 يعدل ويq يعدل ويـتمم التمم الـقرار اIؤرخ فيقرار اIؤرخ في
15 ش شـوال عوال عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 7  ن  نــــوفوفـمـبــــر ر سـنـة ة 2006

الالــــــذي يذي يــــــحــــــدد الدد الــــــشــــروط اIروط اIــــــطــــــلــــــوبوبــــــة لة لــــــلــــــحــــصــــــول عول عــــــلىلى
تــــــــــــأهأهــــــــــيـالت مالت مــــــــــراقراقـب حب حــــــــــركركــــــــــــة اIة اIــــــــــرور اجلرور اجلــــــــــــويويــــــــــة وكة وكــــــــــذاذا

امتيازات صاحب هذا التأهيل.امتيازات صاحب هذا التأهيل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير النقل
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في 27 محرم عام 1410 اIوافق 29 غشت سنة 1989 الذي

qيحدد صالحيات وزير النقل

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 04-414  اIؤرخ
في 8  ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق  20  ديـــســمـــبــر ســـنــة
2004 واIتعلق بـشروط وكيفيات �ـارسة الوظائف التي

qــتـمّمIــعـدّل واIا qــدنيIيــقـوم بــهـا مــسـتــخـدمــو الـطــيـران ا
qادة  42 منهIالسيما ا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-143 اIؤرّخ
في 3 صــفــر عـام 1423 اIــوافق 16 أبــريل ســنــة 2002 الّـذي
يـــحـــدّد الــــشـــهـــادات وشـــهـــادات الـــكـــفـــاءة اخلـــاصّـــة بـــاIالحـــة

qالبحرية وشروط إصدارها
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 26 صــفــر عـام 1427
اIوافق 26 مـارس سنة 2006 الذي يـحدد نظـام الدراسات

qمن أجل احلصول على شهادة مالح بحري
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIاداIادّة األولى ة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
الــقــرار اIــؤرخ في 26 صــفــر عـام 1427 اIــوافق 26 مـارس

سنة 2006 واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 2 : : تـعـدّل أحـكـام اIادة 5 من الـقـرار اIؤرخ في
26 صـفـر عام 1427 اIـوافق 26 مـارس سـنة 2006 واIـذكور

أعالهq وحترر كما يأتي :
"اIــــادة 5 : كل مـــــتــــرشـح مــــقــــبـــــول في الـــــتــــكـــــوين لم
يــلــتــحق �ـــؤســســة الــتــكــوين اIــتــخــصص في أجل أقــصــاه
خـــــمــــســـــة عـــــشــــر (15) يـــــومـــــا ابــــتـــــداء من تـــــاريخ انـــــطالق
الـتــكـوينq يـفـقـد االسـتـفـادة مـن الـقـبـول ويـعـوض �ـتـرشح

مسجل في قائمة االنتظار حسب رقم الترتيب."
اIاداIادّة ة 3 : :  تعـدّل أحكام اIادة 6 من الـقرار اIؤرخ في
26 صـفر عام  1427 اIوافق 26 مـارس سنة 2006 واIذكور

أعالهq وحترر كما يأتي :
" اIــادة 6 : حتــدّد مـــدة الـــدراســـات من أجل احلـــصــول

على شهادة مالح بحري بثمانية (8) أشهر."
اIاداIادّة ة 4 : :  تتـمم أحكـام اIادة 7 من الـقرار اIؤرخ في
26 صـفـر عام 1427 اIـوافق 26 مـارس سـنة 2006 واIـذكور

أعالهq وحترر كما يأتي :
"اIـــــادّة 7 : يـــــــتـــــــضـــــمّـن تــــــكــــــويـن اIالح الــــــبــــــحـــــــري

: (2) Xشعبتـ
- شـعـبـة الـســطح الـتي يـدرج فـيــهـا الـتـكـوين اخلـاص

qالحيةIبالنوبة في برج القيادة ا
- شعبة اIاكـينات التي يدرج فيـها التكوين اخلاص

بالنوبة في برج غرفة اIاكينات."

اIادة اIادة 5 :  : تعدّل أحكام اIادة 11 من القرار اIؤرخ في
26 صـفـر عام 1427 اIـوافق 26 مـارس سـنة 2006 واIـذكور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIــادة 11 : حتــدد اIـــواد اIــكــونـــة لــنــظـــام الــدراســات
XــلــحــقـIوكــذا تــوزيـع احلــجم الــســاعي فــيــمــا بــيــنــهـا فـي ا
األول والثاني من هـذا القرار اللذين يحالن محل اIالحق
األول والــثــانـي والــثــالث من الــقــرار اIــؤرخ في 26 صــفــر

عام 1427 اIوافق 26 مارس سنة 2006 واIذكور أعاله."

- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 15 شـوال عـام 1426
اIــــوافق 7 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006 الــــذي يــــحـــدد الــــشـــروط
اIـطـلــوبـة لـلــحـصــول عـلى تـأهــيالت مـراقب حــركـة اIـرور

qاجلوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل
يـقـريـقـرّر  مـا يـأتـي :ر  مـا يـأتـي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
الـقـرار اIؤرخ في 15 شـوال عام 1426 اIـوافق 7 نـوفـمـبـر

سنة 2006 واIذكور أعاله.
اIــادة اIــادة 2  :  تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن الــقـرار
اIــؤرخ في 15 شــوال عــام 1426 اIــوافق 7 نــوفــمــبــر ســنــة

2006 و اIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIادة 4 : ..................(بدون تغيير)..................
الـــصــنف األول : الـــصــنف األول : تـــأهــيل يـــســـمح �ـــمــارســـة وظــيـــفــة
مــراقب االقــتــراب من االجــراءات عــلى مــســتــوى احملــطـات
اجلويـة للـجزائـر/هواري بـومدين و حـاسي مسـعود/وادي

إرارا-كر¢ بلقاسم.
الصنف الثاني :الصنف الثاني :.............(بدون تغيير)..............
ال تـــتـــضــمـن فــئـــات الــتـــأهـــيالت األخـــرى اIــنـــصــوص
عــلـيــهــا في اIـادة 41 من اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 414-04
اIــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 20 ديــســـمــبــر

سنة 2004 و اIذكور أعالهq أصنافا ".
اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 13 فبراير سنة 2014.
عمار غولعمار غول

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 18  جــمــادى األولى عـام   جــمــادى األولى عـام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 20
مـارس سـنـة مـارس سـنـة q2014 يـعدل ويـتـمـم القـرار اIـؤرخ فيq يـعدل ويـتـمـم القـرار اIـؤرخ في
26 صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1427 اIــــوافق  اIــــوافق 26 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 2006

الذي يـحـدالذي يـحـدّد نظــام الدد نظــام الدّراسـات من أجـل احلصـول علىراسـات من أجـل احلصـول على
شهادة مالح بحري.شهادة مالح بحري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير النّقل
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اIؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اIوافق 29 غـشت سنة 1989 الّذي

qيحدّد صالحيات وزير النّقل
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اIاداIادّة ة 6 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 18 جمادى األولى عام 1435 اIوافـق 20 مارس سنـة 2014.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج تكوين اIالح البحري برنامج تكوين اIالح البحري 

(شعبة السطح)(شعبة السطح)

بناء السفن
التنظيم البحري

السالمة
اإلجنليزية
الرياضيات

قواعد القيادة والطريق
مركز إدارة الدفة

فن اإلبحار
اإلرساء على اخملطاف واإلرساء على الرصيف

الرصد اجلوي
التجهيز

أشغال الصيانة
النظافة واإلنقاذ
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

احلجم الساعياحلجم الساعياIواداIواد

48 سا

48 سا

36 سا

72 سا

48 سا

96 سا

96 سا

36 سا

48 سا

24 سا

36 سا

60 سا

24 سا

672 ساعة أي ستة ( ساعة أي ستة (6) أشهر) أشهر

1- اجلزء أ- اجلزء أ (مالح بحري شعبة "السطح")(مالح بحري شعبة "السطح")

2- اجلزء ب - اجلزء ب  (النوبة في برج القيادة اIالحية)(النوبة في برج القيادة اIالحية)

السالمة والوقاية من احلوادث
اإلرشاد واإلشارات

وسائل االتصال
اإلجنليزية البحرية

نشاط النوبة
مركز إدارة الدفة

اIدونة اIتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع اخلطرة
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مدة التكوين اإلجمالية مدة التكوين اإلجمالية 876 ساعة أي ثمانية ( ساعة أي ثمانية (8) أشهر) أشهر

36 سا

36 سا

18 سا

36 سا

24 سا

36 سا

18 سا

204 ساعة أي شهران ساعة أي شهران ( (2)
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج تكوين اIالح البحري برنامج تكوين اIالح البحري 

(شعبة اIاكينات)(شعبة اIاكينات)

اIاكينات
التكنولوجيا

وصف السفينة
السالمة احلرائق واإلهمال

التنظيم البحري
اإلجنليزية
الفيزياء
الكهرباء

القيادة وصيانتها
الرسم التقني

األشغال التطبيقية في الورشات
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

احلجم الساعياحلجم الساعياIواداIواد

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

72 سا

48 سا

48 سا

96 سا

48 سا

96 سا

672 ساعة أي ستة ( ساعة أي ستة (6) أشهر) أشهر

1- اجلزء أ- اجلزء أ (مالح بحري شعبة "اIاكينات")(مالح بحري شعبة "اIاكينات")

2- اجلزء ب - اجلزء ب  (النوبة في غرفة اIاكينات)(النوبة في غرفة اIاكينات)

اIاكينات
إدارة وصيانة محركات الديازل

تسيير إنتاج واستعمال الكهرباء على م¯ السفينة
التكنولوجيا

إجراءات السالمة اIرتبطة باستعمال اIاكينات
نشاط النوبة

وسائل االتصال الداخلي
اإلجنليزبة

إنتاج التبريد
حماية احمليط 

التدابير اIتخذة في حالة االستعجال في غرفة اIاكينات
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مدة التكوين اإلجمالية مدة التكوين اإلجمالية 888 ساعة أي ثمانية ( ساعة أي ثمانية (8) أشهر) أشهر

27 سا

9 سا
18 سا

27 سا

27 سا

18 سا

18 سا

27 سا

18 سا

09 سا

18 سا

216 ساعة أي شهران ( ساعة أي شهران (2)
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وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في أوخ في أوّل جـــمــادى الــثـــانــيــة عــام ل جـــمــادى الــثـــانــيــة عــام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل أبـــريل ســـنــــة ل أبـــريل ســـنــــة q2014 يـــتــضــمq يـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضــاءن تـــعــيــX أعــضــاء
جلـــنــة مـــواد الـــصجلـــنــة مـــواد الـــصّـــحــة الـــنـــبــاتـــيـــة ذات االســتـــعـــمــالـــحــة الـــنـــبــاتـــيـــة ذات االســتـــعـــمــال

الفالحي.الفالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في أوّل جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام
1435 اIــــوافق أوّل أبــــريل ســــنـــة q2014 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدات

والــسّــادة اآلتــــيــة أسـمـــاؤهمq تـطــبــيـقــــا ألحـكــــام اIـادّة 37
مـن اIــرســوم الـتّــنــفــيـذي رقم 95-405 اIـؤرّخ في 9 رجب
عـام 1416 اIـوافق 2 ديـسـمبـر سـنة 1995 واIـتـعلّق بـرقـابة
مـواد الـصـحـة الـنـبـاتـيـة ذات االسـتـعـمـال الـفالحيq اIـعـدّل
واIـــتــمّمq أعــضــاء في جلــنـــة مــواد الــصّــحــة الــنــبــاتــيــة ذات

االستعمال الفالحي Iدة ثالث (3) سنوات :
- نـــــاديــــــة حـــــجــــــرسq �ــــثـــــلـــــة ســـــلــــطــــــة الـــــصّــــحــــــة

qرئيسـة qالنباتـية
- سعـيدة بن يـحيq زوجة بـدر الدينq �ـثلـة الوزير

qكلّف بالصحةIا
qكلّف بالبيئةIثلة الوزير ا� qكر�ة سماضحي -
qكلّف بالتجارةIثل الوزير ا� qكمال سعيدي -
qكلّف بالعملIثل الوزير ا� qفخري عمراني -

qكلّف بالبحثIثلة الوزير ا� qفازية موحوش -
qكلّف بالصناعةIثل الوزير ا� qعمار شلغوم -

- فــــــتـــــيـــــحـــــة بـن الـــــديـنq مـــــقــــــرّرة جلـــــنــــــة الـــــتـــــقـــــو¢
qالبيولوجي

- ســـمـــاعــX بـن بــو عـــبـــد الـــلّهq مـــقـــرّر جلـــنـــة دراســة
درجـة التسمّم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبــــريل ســــنــــــة أبــــريل ســــنــــــة q2014 يــــعــــدq يــــعــــدّل الـــقــــرار اIــــؤرل الـــقــــرار اIــــؤرّخ في خ في 4
ربـيع األوربـيع األوّل عام ل عام 1432 اIـوافق  اIـوافق 7 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة 2011
الـــذي يــحـــدالـــذي يــحـــدّد الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء الـــلــجـــنــةد الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء الـــلــجـــنــة
الــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـرالــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
الــــتــــكــــنــــولــــوجي في وزارة الــــفـالحــــة والــــتــــنــــمــــيـــةالــــتــــكــــنــــولــــوجي في وزارة الــــفـالحــــة والــــتــــنــــمــــيـــة

الريفية.الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 20  جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1435 اIـوافق 20 أبــريل سـنـــة 2014 يـعـدّل الــقـرار اIـؤرّخ

في 4 ربـيع األوّل عـام 1432 اIـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
الـذي يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة
الــدائــمــة لـلــبــحث الــعــلــمي والــتـطــويــر الــتــكــنـولــوجي في

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةq كما يأتي :

................. (بدون تغيير حتى)

بعنوان اإلدارة اIركزية :بعنوان اإلدارة اIركزية :

qمدير التكوين والبحث واإلرشاد qالوردي غزالن -

qدير العام للغاباتIا qمحمد الصغير نوال -

- يوسف رجام خـوجةq مدير ضـبط اإلنتاج الفالحي
qوتنميته

- سكـنـدر مكـرسيq مـدير الـبـرمجـة واالسـتثـمارات
qوالدراسات االقتصادية

- أحــــمـــد  شــــوقي الــــكـــر¢ بــــوغـــالمq مــــديـــر اIــــصـــالح
qالبيطرية

- عبد الناصر خـير الدينq مدير التنمية الفالحــية
qناطق اجلافة وشبه اجلافةIفي ا

- ناديـة حـجرسq مـديرة حـمـاية الـنبـاتـات والرقـابة
qالتقنية

- عـبــد اIـالـك أحـمــد عـليq مــديــر الـتــنـظــيم الـعــقـاري
qوحماية األمالك

- حـسـX عبـد الـغـفورq مـديـر اإلحصـائـيات الـفالحـية
واألنظمة اIعلوماتية.

بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

- خلــــضـــــر بـــــوخــــاريq احملـــــافـظ الــــســـــامـي لــــتـــــطـــــويــــر
qالسهوب

- إســـمـــاعـــيل زيـنq مـــحـــافظ لـــتـــنـــمـــيـــة الـــفالحـــة في
qناطق الصحراويةIا

- فـــؤاد شـــهـــاتq مـــديـــر اIــــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري
qللبحث الزراعي
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- عـبـد الــلّه جنـاحيq مـديـر اIـعــهـد الـوطـني لألبـحـاث
qالغابية

- كــمــال بن ضــيفq اIــديــر الــعــام لــلــمــعـهــد الــوطــني
qلإلرشاد الفالحي

- عــــمـــر زغــــوانq اIــــديـــر الــــعـــام لــــلــــمـــعــــهـــد الــــتــــقـــني
qللزراعات الواسعة

- سـعيد أمرارq اIديـر العام للـمعهد الـتقني لزراعة
qالبقول والزراعات الصناعية

- مــحــمــود مـــنــديلq اIــديــر الـــعــام لــلــمــعـــهــد الــتــقــني
qثمرة والكرومIلزراعة األشجار ا

- أحــمـــد بــوجــنـــاحq اIــديـــر الــعـــام لــلـــمــعــهـــد الــتـــقــني
qلتربية احليوانات

- حــســان بـــودوخــةq اIــديــر الـــعــام لــلــمــعـــهــد الــوطــني
qللطب البيطري

- خالـد مومـنq اIديـر العـام للـمعـهـد الوطـني حلمـاية
qالنباتات

- محمد خدامq اIـدير العام للمـركز الوطني Iراقبة
qالبذور والشتائل وتصديقها

- مـــحــمــد حـــبــيـــلــةq اIــديـــر الــعـــام لــلــمـــعــهــد الـــوطــني
qياهIسقية وصرف اIلألراضي ا

- عيـاد حـنـفيq اIـديـر العـام لـلـوكـالة الـوطـنـيـة حلفظ
qالطبيعة

- عالوة بــوشـــمــالq اIــديـــر الــعــام لـــلــمــركـــز الــوطــني
qالسالالت Xللتلقيج االصطناعي وحتس

qرئيس الغرفة الوطنية للفالحة qمحمد بوحجار -
- فــتـــحي مـــصّــارq اIـــديـــر الــعـــام لـــلــديـــوان الـــوطــني

qهني للحليب ومشتقاتهIا
- مــحـمـد بــلـعــبـديq اIـديــر الـعــام لـلـديــوان اجلـزائـري

qهني للحبوبIا
- يـــاســX زروالq اIـــديـــر الـــعــام لـــلـــديـــوان الــوطـــني

qلألراضي الفالحية
- صحـراوي بن عاللq اIـدير العـام للـديوان الـوطني

qشترك للخضر واللحومIهني اIا
- Iبـارك محـمديq رئيس مـجلس اIـديرين لـلديوان

qالوطني ألغذية األنعام
- مـخـلـوف عـزيبq رئـيس مــجـلس اIـديـرين لـشـركـة

q"ساهمات "التنمية الفالحيةIتسيير ا

- كـــمـــال شـــاديq رئـــيس مـــجـــلس اIـــديـــريـن لـــشـــركــة
تسيير اIساهمات "اإلنتاج احليواني".

شـــخـــصـــيـــات اخـــتــارهـــا وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــةشـــخـــصـــيـــات اخـــتــارهـــا وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة
الريفية على أساس كفاءتها العلمية :الريفية على أساس كفاءتها العلمية :

- دلـــــيــــــلـــــة جنـــــراويq أســـــتــــــاذة بـــــجـــــامـــــعــــــة الـــــعـــــلـــــوم
qوالتكنولوجيا هواري بومدين اجلزائر

- مـحـمد بـلطـرشq أستـاذ بـاIدرسـة الوطـنـية الـعلـيا
للفالحة.

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

مــــايـــــو قـــــرار مـــــؤرخ فيقـــــرار مـــــؤرخ في27 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 27 مــــايـــــو 
ســــنــــة ســــنــــة q 2014 يــــؤهـل مــــديـــري اIــــصــــالـح الـــفـالحــــيـــة q يــــؤهـل مــــديـــري اIــــصــــالـح الـــفـالحــــيـــة
ومـحــافـظـي الـغـابــات في الــواليـات لـتــمـثــيل وزيـرومـحــافـظـي الـغـابــات في الــواليـات لـتــمـثــيل وزيـر
الـفالحـة والتـنـمـية الـريـفـيـة في الدعـاوى اIـرفـوعةالـفالحـة والتـنـمـية الـريـفـيـة في الدعـاوى اIـرفـوعة

أمـام العدالـة.أمـام العدالـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 08-09 اIـؤرّخ في 18 صـفر
عام 1429 اIوافق 25 فبـراير سنة 2008 واIتـضمّن قانون

qادّة 828 منهIال سيما ا qدنية واإلداريةIاإلجراءات ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
qتمّمIعدّل واIا q1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-195 اIؤرّخ
في أوّل ذي احلـجّة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــذي يــحــدّد قــواعــد تــنــظــيـم مــصــالح الــفالحــة في الــواليــة

qوعملها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-333 اIؤرّخ
في  أوّل جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1416 اIــوافق 25 أكــتــوبــر
سـنـة 1995 واIـتــضــمّن إنـشــاء مـحــافــظـة والئــيـة لــلـغــابـات

qتمّمIعدّل واIا qويحدّد تنظيمها وعملها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــؤهل مــــديـــــرو اIــــصــــالح الـــــفالحــــيــــة
ومـحـافـظـو الـغـابـات في الـواليـات لـتـمـثيـل وزيـر الفـالحة
والــتــنـمــيــة الــريـفــيــة أمـام جــمــيع اجلــهــات الـقــضــائــيـة في

دعاوى االدعاء وكذا دعاوى الدفاع.
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2 :  : يــتم الــتــمــثــيـل اIــنــصــوص عــلــيه في اIــادّة اIـاداIـادّة ة 
األولى أعالهq في إطــار �ـارســة وظـائف مــديـري اIــصـالح
الــفالحــيــة ومــحــافـظـي الــغـابــات فـي الـواليــات وفـي حـدود

مهامهم وصالحياتهم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 27 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 27
مايو سنة 2014.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــراررار م مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1435 اI اIــــوافـق وافـق 31 م مــــــايايــــو
ســــــنــــة ة q q2014 يـــتـــضــمـن تــســـجــيـل أصــنـــاف الـــبــطـــاطــايـــتـــضــمـن تــســـجــيـل أصــنـــاف الـــبــطـــاطــا
واحلــبــوب في الــقــائــمــة " أ " في الــفــهــرس الــرســميواحلــبــوب في الــقــائــمــة " أ " في الــفــهــرس الــرســمي

لألنواع واألصناف اIسموح بإنتاجها و تسويقهالألنواع واألصناف اIسموح بإنتاجها و تسويقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة و التنمية الريفية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1434 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 247-06
اIــــؤرّخ في  13 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة  عـــام  1427 اIــــوافق 9
يـــولـــيــــو ســـنـــة  2006 الـــذي يــــحـــدّد اخلـــصــــائص الـــتــــقـــنـــيـــة
لــلــفــهـرس الــرســمي ألنــواع وأصــنـاف الــبــذور و الــشــتـائل
وشـــــروط مــــســـــكه ونـــــشــــره وكـــــذا كــــيـــــفــــيـــــات و إجــــراءات

qتممIعدل و اIا q تسجيلها فيه
-  و �ـقـتـضى الـقـرار اIـؤرّخ في 7 ربـيع األول عـام
1432 اIــــــوافـق 10 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2011 الــــــذي يـــــــحــــــدد

القـائـمـتـX أ و ب لألنـواع و األصـنـاف النـبـاتـيـة اIـسـموح
qبإنتاجها و تسويقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام  اIــادة  7 مــكــرّر من
اIــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 06-247 اIــؤرّخ في  13 جــمــادى
الـثـانـيـة  عـام  1427 اIـوافق  9 يـولـيـو سـنـة  q2006 اIـعـدّل
واIــتـمّم واIــذكـور أعـالهq يـهـدف هــذا الـقــرار إلى تـســجـيل
أصنـاف الـبطـاطـا واحلبـوب في الـقائـمـة " أ " من الفـهرس
الـــــرســــمـي لألنـــــواع واألصـــــنـــــاف اIــــســـــمـــــوح بـــــإنــــتـــــاجـــــهــــا

وتسويقها.

اIــادة اIــادة 2 : : تـــلــحـق الـــقــائـــمـــة " أ " ألصـــنـــاف الـــبـــطـــاطــا
واحلبوب اIذكورة في اIادة األولى أعالهq بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1435 اIــوافق 31
مايو سنة 2014.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

أصناف البطاطاأصناف البطاطا

القائمة أالقائمة أ

األصناف ذاتاألصناف ذات
األصناف األخرىاألصناف األخرىالبيضوية اIمدودةالبيضوية اIمدودة

  تشالنجر  إفلسيون
  دستني
  لوسي
  سنا

أصناف احلبوب ذاتية التلقيحأصناف احلبوب ذاتية التلقيح

القائمة أالقائمة أ

Xالنوع : القمح اللXالنوع : القمح الل

  أخاموخ  كور
Xماس  
  تيديس

النوع : القمح الصلبالنوع : القمح الصلب

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 18 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 20
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة q2014  يــــعــــدل الـــقــــرار اIــــؤرخ في q  يــــعــــدل الـــقــــرار اIــــؤرخ في 22
ربربـيع اليع الـثـانانـي عام ي عام 1433 اI اIـوافق وافق 15 م مـارس سارس سـنة نة 2012
واIتضمواIتضمّن إنشاء الن إنشاء الـلجنة القطاعية للصفقات لوزارةلجنة القطاعية للصفقات لوزارة

السالسّكن والعمران واIدينة وتعيX أعضائها.كن والعمران واIدينة وتعيX أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qدينةIإنّ وزير السّكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام
1433 اIــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة 2012 واIــــتـــضــــمن إنــــشـــاء

الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران
qتممIعدل واIا qأعضائها Xدينة وتعيIوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يــعــدّل هــذا الــقــرار أحــكــام اIـادة 2 من
الــقـرار اIـؤرخ في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اIـوافق 15

مارس سنة 2012 واIذكور أعالهq كما يأتي :

"اIادة 2 :......................................................
- الــســيـــدة نــســيــمـــة صــادقيq عــضــوة دائـــمــةq �ــثــلــة

qخلفا للسيد أحسن زنطار qوزير التجارة
....................(الباقي بدون تغيير)..................."

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1435
اIوافق 20 مارس سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 12 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 12 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2014 يــتـضــمن اIـصــادقـة عــلى األرقــام االسـتــداللـيـةq يــتـضــمن اIـصــادقـة عــلى األرقــام االسـتــداللـيـة

لألجـــــور و اIــــواد  لـــــلــــفـــــصل الـــــرابع مـن ســــنــــة لألجـــــور و اIــــواد  لـــــلــــفـــــصل الـــــرابع مـن ســــنــــة 2013
اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقاتاIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qـتممIـعدل واIا qتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةIوا

qادتان 68 و 69 منهIال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10  - 195
اIــــــــؤرخ في 9 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اIــــــــوافق 19 غــــــــشت
سـنة 2010  واIـتـضـمن إنـشـاء اIـركـز الـوطـني لـلـدراسـات

qوتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 68 و69 من
اIرسـوم الرئاسي رقم 10 - 236 اIؤرخ في 28 شوّال عام
qـــــتــــمّمIـــــعــــدّل واIا q2010 ــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــةI1431 ا

واIـذكـور أعالهq يصـادق عـلى األرقـام االستـداللـيـة لألجور
واIـواد للـفـصل الرابع من سـنة 2013 اIـستـعـملـة في صيغ
حتـيـX ومـراجـعـة أسـعــار صـفـقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشــغـال الــعــمــومـــيـة والـــري والـــمــحــددة في الـــجــداول

الـمرفقة بهذا القرار.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 12
مايو سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اIلحقاIلحق

جداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء
واألشغال واألشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2013

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أكتوبر 2013

نوفمبر 2013

ديسمبر 2013

1263

1263

1263

1348

1348

1348

1221

1227

1227

1399

1399

1399

1319

1319

1328

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة q2010 انـطالقـا مـنq انـطالقـا مـن
األرقام االستداللية على أساس األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

K= = 0,5148

II / معامل  / معامل <<K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قــيــمــة اIـعامل « K » للـتـكالـيف االجـتـماعـيـة اIطـبق في صـيغ تـغـييـر األسـعار لـلـصـفقـات اIـبرمـة بـعد 30 سـبـتمـبـر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة 2013 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

نوفمبرنوفمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوج
2013

ديسمبرديسمبر
2013 أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز

2013 معامل االرتباطمعامل االرتباط

فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة
الضغط

Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

الفوالذ األملس للخرسانة اIسلحة

مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذي الـــــــتـــــــحــــــام
كبيرللخرسانة اIسلحة       

لولب وعقاف

مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        
    

خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل

مسمار

مدفأة من الفوالذ

مشبك ملحم   

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2645
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

2 - الصفائح - الصفائح

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اIـدرفـلـة
(P.A.F) على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة �وجة مغلفنة

1137

955

1090

1051

1000

1137

955

1090

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1090

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

نوفمبرنوفمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

ديسمبرديسمبر
2013 أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز

2013 معامل االرتباطمعامل االرتباط

3 - احلصى - احلصى

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

نوفمبرنوفمبر
2013

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال
اجلير اIائي

إسمنت بورتلندي مركب من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـمـــنـت األفـــران الــــعـــالـــيــــة  من نـــوع
CEM III

جبس

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1027

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013 أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز

2013 نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

5 - مضافات كيميائية - مضافات كيميائية

1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اIاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013 أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز

2013 نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

6 - البناء - البناء

1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةIطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اIـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1239

1000

1000

1000

1540

1000

1224

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1192

1000

1000

1000

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1117

1000

1150

1000

1007

1117

1000

1150

1000

1295

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1117

1000

1150

1000

1007

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2845
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

8 - الدهان - الدهان

1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي
دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك
دهان أريس

دهان مضاد للصدء
دهان زيتي

Xدهان ستيرال
دهان إلشارات الطرق

1190

1457

1165

1210

1120

1230

1339

1062

1190

1457

1165

1210

1120

1230

1339

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

9 - النجارة - النجارة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)
لوح سميك من اخلشب األبيض
لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر
نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها
نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع

إطارها
لوحات من اخلشب اIضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها
بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها
باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها
باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

999

1147

878

996

1000

1000

1000

1251

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

999

1160

878

996

1000

1000

1000

1278

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

999

1147

878

996

1000

1000

1000

1251

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013
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30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

10 - أدوات معدنية - أدوات معدنية

1

2

3

4

5

6

رتاج
مفاصل مدرفلة
لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع
أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1087

1103

1000

1050

1237

1257

1063

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1143

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

11 - الزجاج - الزجاج

1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي
لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج
زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج
زجاج اIرايا
زجاج مطرق

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

12 - الكهرباء - الكهرباء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع
كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار

(cond 4 )

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3045
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

12 - الكهرباء (تابع) - الكهرباء (تابع)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر
كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار

(cond 3 )
 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 
فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي
كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع
قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 
مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض
وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع
عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب
قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك
(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

1

2

3

4

5

مرجل من حديد
مشبك جملرى اIاء
مدفأة من حديد

غطاء اIصب من حديد 
قاطع اIاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

14 - الترصيص - الترصيص

ملطف نصف آلي
مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اIغلف
أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك
حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز
مسخن اIاء

سدادة منع الرجوع
مبرد

عداد اIاء
مدور

جهاز مركزي Iعاجلة الهواء
أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي
مغسل اIطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اIــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد
قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك
(... qT qكم qكوع) قطع التوصيل

منظم
خزان إلنتاج اIاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور
حنفية قطع من النحاس اIصقول

حنفية صحية
رافع متناوب للضغط اIائي 

أنبوب من الفوالذ اIغلفن
أنبوب من حمض البوليفينيل 

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3245
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

14 - الترصيص (تابع) - الترصيص (تابع)

قاطع اIاء

مروحة ذات الطرد اIركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1000

1000

1143

1000

1000

1000

1143

1000

Van

Vc

Vco

Ve

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

30

31

32

33

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

15 - اIساكة والعزل احلراري - اIساكة والعزل احلراري

الزفت اIؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1074

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

1079

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1084

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

16 - النقل - النقل

1

2

3

4

نقل جوي
نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري
نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اIضغوط
(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ
PEHD أنبوب من مادة
أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اIسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن
بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 
استهالك الكهرباء

متفجرات
مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

19 - تهيئة خارجية - تهيئة خارجية

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1000

1000

1051

848

1000

1398

1000

1452

1000

1000

1051

848

1000

1502

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1000

1000

1051

848

1000

1398

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013



3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3445
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور
خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج
لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان
إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1307

1124

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1269

1000

1307

1124

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

زفت للتغطية
كيوت - باك

مستحلب
جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة
ألواح إلشارات اIرور

1197

1146

1169

1046

1000

976

1188

1139

1162

1046

1000

976

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1206

1153

1175

1046

1000

976

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

ديسمبرديسمبراIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم
2013

أكتوبرأكتوبرالرمزالرمز
2013

نوفمبرنوفمبرمعامل االرتباطمعامل االرتباط
2013

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 27 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIوافق اIوافق 2 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة q2013 يتـضـمن وضع بعضq يتـضـمن وضع بعض
أسالك الــنــفــسـانــيــX لـلــصــحـة الــعــمــومـيــة في حــالـةأسالك الــنــفــسـانــيــX لـلــصــحـة الــعــمــومـيــة في حــالـة
القـيام باخلـدمة لدى وزارة الـتعـليم العـالي والبحثالقـيام باخلـدمة لدى وزارة الـتعـليم العـالي والبحث

العلمي (مؤسسات التعليم العالي).العلمي (مؤسسات التعليم العالي).
ــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 09-240 اIؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qللصحة العمومية Xألسالك النفساني
- و�ـقـتــضى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق  18 يونـيو سنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذي رقم 09-240 اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اIـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واIــذكـور أعالهq يــوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعـلـمي (مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي) وفي حـدود الـتـعـداد
اIـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اIوظـفـون اIنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :
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- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 09-393 اIؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qللصحة العمومية Xالعام Xالطبي XمارسIألسالك ا

- و�ـقـتــضى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق  18 يونـيو سنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1412 اIــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 1992 واIــتــضــمن
وضع بــعض األسـالك الــنــوعــيــة الــتــابــعــة لــوزارة الــصــحـة
والـشــؤون االجـتـمـاعــيـة في حـالــة اخلـدمـة لــدى اIـؤسـسـات

qذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة اجلامعات

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذي رقم 09-393 اIـؤرخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430
اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2009 واIـذكور أعالهq يوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعـلـمي (مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي) وفي حـدود الـتـعـداد
اIـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اIوظـفـون اIنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

628النفسانيون العياديون للصحة العمومية

اIــادة اIــادة 2 :  : تـــتـــولى مـــصـــالح وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلـمـي ومـؤســســات الـتــعــلــيم الــعـالـي تـســيــيـر
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX اIـنتـمـX لألسالك اIـذكورة في
اIــادة األولى أعالهq طـبـقــا لألحـكـام الــقـانـونـيـــة األسـاسـيــة
اIــنــصـــوص عـلــيــهــا فـي اIــرسـوم الــتّــنــفــيــذي رقم 240-09
اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اIــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : يستفـيد اIوظفون اIوضوعون فــي حالــــة
الـقـيـام بـاخلــدمـةq من حق الـتــرقـيـة طـبـقــا ألحـكـام اIـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذي رقم 09-240 اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اIوافق 22 يوليو سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 4 :  : تكـون الرتـبـة اIشـغـولة من طـرف اIوظـف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةq مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 27 شـــوال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

األطباء العامون في الصحة العمومية

جــــرّاحــــو األســــنــــان الــــعــــامــــون في الــــصــــحــــة
العمومية
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ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 27 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIوافق اIوافق 2 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة q2013 يتـضـمن وضع بعضq يتـضـمن وضع بعض
أسالك اIــــمـــارســــX الـــطـــبــــيـــX الـــعــــامـــX لـــلــــصـــحـــةأسالك اIــــمـــارســــX الـــطـــبــــيـــX الـــعــــامـــX لـــلــــصـــحـــة
الــعـــمــومـــيــة في حـــالــة الــقـــيــام بــاخلـــدمــة لــدى وزارةالــعـــمــومـــيــة في حـــالــة الــقـــيــام بــاخلـــدمــة لــدى وزارة
التعليم العـالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليمالتعليم العـالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم

العالي).العالي).
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

اIــادة اIــادة 2 : : تـــتـــولى مـــصـــالح وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلـمـي ومـؤســســات الـتــعــلــيم الــعـالـي تـســيــيـر
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX اIـنتـمـX لألسالك اIـذكورة في
اIــادة األولى أعالهq طـبـقــا لألحـكـام الــقـانـونـيـــة األسـاسـيــة
اIــنــصـــوص عـلــيــهــا فـي اIــرسـوم الــتّــنــفــيــذي رقم 393-09
اIؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اIوافق 24 نوفـمبر سنة

2009 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : يستفـيد اIوظفون اIوضوعون فــي حالــــة
الـقـيـام بـاخلــدمـةq من حق الـتــرقـيـة طـبـقــا ألحـكـام اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذي رقم 09-393 اIـؤرخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430

اIوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واIذكور أعاله.
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اIادة اIادة 4 :  : تكـون الرتـبـة اIشـغـولة من طـرف اIوظـف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةq مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.
اIادة اIادة 5 :  : يلغى الـقرار الوزاري اIـشترك اIؤرّخ في
3 رجب عــام 1412 اIــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 1992 واIــذكــور

أعاله.
اIـادة اIـادة 6 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 27 شـــوال عـــام 1434 اIــــوافق 2

سبتمبر سنة 2013.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذي رقم 11-121 اIـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام
1432 اIوافق 20 مـارس سنة 2011 واIـذكور أعالهq يوضع

في حـــالــة الـــقــيــام بـــاخلــدمـــة لــدى وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والبـحث الـعلـمي (مـؤسسـات الـتعـليم الـعـالي) وفي حدود
الـتـعــداد اIـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارq اIــوظـفـون

اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 27 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIوافق اIوافق 2 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة q2013 يتـضـمن وضع بعضq يتـضـمن وضع بعض
أسالك شـبه الـطـبــيـX الـعـامــX لـلـصـحـة الــعـمـومـيـةأسالك شـبه الـطـبــيـX الـعـامــX لـلـصـحـة الــعـمـومـيـة
في حالـة القيـام باخلـدمة لدى وزارة الـتعلـيم العاليفي حالـة القيـام باخلـدمة لدى وزارة الـتعلـيم العالي

والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي).والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي).
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 11-121 اIؤرخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2011 وا

qللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمIا
- و�ـقـتــضى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق  18 يونـيو سنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1412 اIــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 1992 واIــتــضــمن
وضع بــعض األسـالك الــنــوعــيــة الــتــابــعــة لــوزارة الــصــحـة
والـشــؤون االجـتـمـاعــيـة في حـالــة اخلـدمـة لــدى اIـؤسـسـات

qذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة اجلامعات

التعدادالتعداد األسالكاألسالك
�رضو الصحة العمومية

مساعدو التمريض للصحة العمومية
اخملــــتــــصـــــون في حـــــفظ الــــصـــــحــــة لــــلـــــصــــحــــة

العمومية

1082

178

26

اIــادة اIــادة 2 :  : تـــتـــولي مـــصـــالح وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلـمـي ومـؤســســات الـتــعــلــيم الــعـالـي تـســيــيـر
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX اIـنتـمـX لألسالك اIـذكورة في
اIـادة األولى أعالهq  طـبـقـا لألحـكـام الـقـانـونـيــة األسـاسـيـة
اIــنــصـــوص عـلــيــهــا فـي اIــرسـوم الــتّــنــفــيــذي رقم 121-11
اIـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اIـوافق 20 مـارس

سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : يستفـيد اIوظفون اIوضوعون فــي حالــــة
الـقـيـام بـاخلــدمـةq من حق الـتــرقـيـة طـبـقــا ألحـكـام اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذي رقم 11-121 اIـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام

1432 اIوافق 20 مارس سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIاIـادة ادة 4 :  : تـكـون الـرتـبــة اIـشـغـولـة من طـرف اIـوظـف
الذي استفاد من ترقيةq محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اIاIـادة ادة 5 :  : يـلـغى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرّخ في
3 رجب عــام 1412 اIــوافق 8 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1992 واIـــذكــور

أعاله.

اIـادة اIـادة 6 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 27 شـــوال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
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وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اFستشفياتوإصالح اFستشفيات

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 27 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1434
8 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2013 يــعـــدل ويـــتـــمم اIـــلــحقq يــعـــدل ويـــتـــمم اIـــلــحق اIــوافق اIــوافق 
الـــثــاني لـــلـــقــرار الـــوزاري اIــشـــتـــرك اIــؤرخ في الـــثــاني لـــلـــقــرار الـــوزاري اIــشـــتـــرك اIــؤرخ في 21
الـذي صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اIــوافق  اIــوافق 15 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي 
يــحـــدد مــعــايـــيــر تـــصــنـــيف اIــؤســـســات الـــعــمـــومــيــةيــحـــدد مــعــايـــيــر تـــصــنـــيف اIــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة
االســـتــشــفــائــيــة واIـــؤســســات الــعــمــومـــيــة  لــلــصــحــةاالســـتــشــفــائــيــة واIـــؤســســات الــعــمــومـــيــة  لــلــصــحــة

اجلوارية وتصنيفها.اجلوارية وتصنيفها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qستشفياتIووزير الصحة و السكان و إصالح ا

qاليةIووزير ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن  تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اIؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 19 مايـو سنة 2007
واIــتـضــمن إنــشـاء اIــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واIــؤسـســات الـعــمـومـيــة  لـلــصـحــة اجلـواريــة  وتـنــظـيــمـهـا

qادة 23 منهIال سيما ا qتممIعدل واIا qوسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اIؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــــــــقـــــتـــــــضى الـــــقـــــــرار الــــــوزاري اIـــــشــــــــتــــرك
اIـــؤرخ في 21 صـــفــر عــام 1433 اIــوافق 15 يـــنـــايـــر ســـنـــة
2012 الذي يـحدد مـعايـيـر تصـنيف اIـؤسسـات العـمومـية

االسـتـشـفـائـيـة واIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
qوتصنيفها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـعــدل ويـتــمم اIـلــحق الـثــاني لــلـقـرار
الــــوزاري اIـــــشــــتــــــرك الـــــمـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عــــام 1433
اIــــوافق 15 يـــنــــايـــــر ســــنــــة 2012 واIـــذكـــور أعـالهq فـــيـــمـــا
يــخـص تــصــنــيف اIــؤسـسـات الـعـمـومـيــة االسـتـشـفـائـيـة

كما يأتي :

" اIلحق الثاني" اIلحق الثاني

أ - تصنيف اIؤسسات العمومية االستشفائيةأ - تصنيف اIؤسسات العمومية االستشفائية
1 - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــة - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــة

اIصنفة في الفئة " أ "اIصنفة في الفئة " أ "

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائية الوالياتالواليات

- الشلف الشلف

...........(بدون تغيير)...........

...........(بدون تغيير)...........

2 - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة  - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــةاالســتـــشــفــائــيــة
اIصنفة  اIصنفة  في الفئة " ب "في الفئة " ب "

بدون تغيير
- عX مليلة

أم البواقي

...........(بدون تغيير)...........

...........(بدون تغيير)...........

...........(بدون تغيير)...........

- سيدي بلعباس سيدي بلعباس

3 - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة  - قــائــمـــة اIــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــةاالســتـــشــفــائــيــة
اIصنفة في الفئة " ج "اIصنفة في الفئة " ج "

- مسكيانة
- عX الفكرون

أم البواقي

...........(بدون تغيير)...........

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

...........(بدون تغيير)...........

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائية الوالياتالواليات

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائية الوالياتالواليات
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اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1434 اIـــــوافق 8
مايو سنة 2013.

وزير الصحة و السكانوزير الصحة و السكان
و إصالح اIستشفياتو إصالح اIستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاريقـرار وزاريّ مــشــتـرك مــؤر مــشــتـرك مــؤرّخ في أول جـمــادى األولى عـامخ في أول جـمــادى األولى عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 3 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة q2014 يــــتــــمم الــــقـــرار يــــتــــمم الــــقـــرار

الوزاري اIـشتـرك اIؤرالوزاري اIـشتـرك اIؤرّخ في خ في 26 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1419 اIــوافق  اIــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة 1998 الــذي يــحــد الــذي يــحــدّد

معـايـيـر تصـنـيف الـقـطاعـات الـصمعـايـيـر تصـنـيف الـقـطاعـات الـصّـحـحّيـة واIـؤسيـة واIـؤسّـساتـسات
االستشفائية اIتخصاالستشفائية اIتخصّصة وتصنيفها.صة وتصنيفها.

ـــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتIإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
qاليّةIووزير ا

والـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيـــــر األولq اIـــــكـــــلّف بـــــاإلصالح
qاخلدمة العمومية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 97-465 اIؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اIـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

qتممIعدل واIا qتخصصة وتنظيمها وسيرهاIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولq اIـكلف

qبإصالح اخلدمة العمومية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
26 جـــمـــادى األولى عــام 1419 اIــوافق 17 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

1998 الـذي يـحـدد مـعـايــيـر تـصـنـيف الـقــطـاعـات الـصـحـيـة

qتممIا qتخصصة وتصنيفهاIؤسسات االستشفائية اIوا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــتـــمـم هـــذا الــــقـــرار اIـــلــــحق الــــثـــاني
اIــتــضـــمن تــصــنــيف الــقـــطــاعــات الــصــحــيــة واIــؤســســات
االســتـــشــفـــائـــيــة اIـــتــخـــصـــصــة اIـــرفق بـــالــقـــرار الــوزاري
اIـشــتـرك اIـؤرخ في 26 جــمـادى األولى عـام 1419 اIـوافق
17 ســبــتــمــبــر ســنـة 1998 الــذي يــحــدد مــعــايــيــر تـصــنــيف

الــــقـــطــــاعــــات الــــصــــحــــيــــة واIــــؤســــســــات االســــتــــشــــفــــائــــيـــة
اIتخـصصة وتـصنيفـهاq فيمـا يخص تصنـيف اIؤسسات
االستـشفـائية اIـتخـصصـة في الـفئات " أ " و" ب " و" ج "

كما يأتي :

الترتيبالترتيب الواليةالوالية اIؤسسة االستشفائية اIتخصصةاIؤسسة االستشفائية اIتخصصةاالختصاصاالختصاص

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

ج تيزي وزو عيادة جراحة القلب لألطفال ذراع بن خدةأمراض وجراحة القلب

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

ج الشلف مستشفى األمراض العقلية تنسطب األمراض العقلية

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

أ
أ

سطيف
باتنة

أمراض السرطان
مركز مكافحة السرطان
مركز مكافحة السرطان

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



طب النساء والتوليد 
طب األطفال

جراحة األطفال

مستشفى األم والطفل
مستشفى األم والطفل حاج عابد عتيقة

مستشفى األم والطفل جتاني هدام

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

ج
ج
ج

اجللفة
وهران
تيبازة

الترتيبالترتيب الواليةالوالية اIؤسسة االستشفائية اIتخصصةاIؤسسة االستشفائية اIتخصصةاالختصاصاالختصاص

وزير الصحة و السكانوزير الصحة و السكان
و إصالح اIستشفياتو إصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير لدى الوزير األولq اIكلعن الوزير لدى الوزير األولq اIكلّف باخلدمة العموميةف باخلدمة العمومية
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

حــــرر بــــاجلــــزائــــر فـي أول جــــمــــادى األولى عــــام 1435
اIوافق  3 مارس سنة 2014.

- و�ـــقــتــضى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ فـي أوّل
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431 اIـــــوافق 7 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2010
واIـــتــضـــمّن تـــعــيـــX رئــيس وأعـــضــاء الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

qللوقاية من الفساد ومكافحته

- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
13 ربـيع الـثـانـي عام 1434 اIـوافق 24 فـبـرايـر سـنـة 2013

واIــتــضـمّـن تــعـيــX الــسّــيــد حــمــيــد مـارونـيq نــائب مــديـر
مكلّـفا باIيزانـية واحملاسبـة بالهيئـة الوطنيـة للوقاية من

qالفساد ومكافحته

- و�ــقــتــضـى اIــقــرر اIــؤرّخ في 18 رجب عــام 1435
اIوافـق 18 مايـو سـنـة 2014 واIـتضـمّن تـفويض اإلمـضاء

qيزانية واحملاسبةIإلى نائب مدير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــعـدل أحــكــام اIــادة األولى من اIــقـرر
اIــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام 1435 اIــــوافـق 18 مــــايــــو ســــنـــــة

2014 واIذكور أعالهq كما يأتي :

qـادة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيــد حـمـيـد مـارونيIا "
نــائب اIـديـر اIـكـلـف بـاIـيـزانـيـة واحملــاسـبـةq اإلمـضــاء في
حـدود صالحـيـاتهq بـاسم رئـيس الـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
مـن الــفـــســـاد ومــكـــافـــحــتـهq عــلـى جــمـــيع الـــوثـــائق اإلداريــة
اIتعلقة بـالنفقات �ا في ذلك األوامر بـالصرف اIرتبطة

بتنفيذ ميزانية الهيئة ".

اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اIـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 9 رمــضــان عــام 1435 اIــوافـق 7
يوليو سنـة 2014.

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

مــقــرر مــؤرمــقــرر مــؤرّخ في خ في 9 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 7 يــولــيــو يــولــيــو
ســنـــة ســنـــة q2014 يـــعــدل اIــقــرر اIــؤرq يـــعــدل اIــقــرر اIــؤرّخ في خ في 18 رجب عــام رجب عــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 18 مـــــايـــــو ســـــنــــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــــة 2014 واIـــــتــــــضـــــم واIـــــتــــــضـــــمّن

تفويض اإلمضـاء إلى نائب اIدير اIكلف باIيزانيةتفويض اإلمضـاء إلى نائب اIدير اIكلف باIيزانية
واحملاسبة.واحملاسبة.

ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد

qومكافحتـه
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اIـؤرّخ
في أول ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اIــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنـة 2006 الـذي يحـدّد تـشكـيلـة الهـيئـة الـوطنـية لـلوقـاية
qمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اIـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واIـتـعـلّق بـسلـطـة الـتّـعـيـqX بـالـنسـبـة لـلـمـوظـفـX وأعوان
اإلدارة اIــــركـــزيـــة والـــواليــــات والـــبـــلـــديــــات واIـــؤســـســـات

qالعمومية ذات الطابع اإلداري

39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 3 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
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