
العدد العدد 05

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 18 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 205
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-381 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2014 يـتــضــمّن الــتــصــديق عــلى
بـروتـوكـول اتـفــاق بـY حـكـومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الــد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومــة جـمـهـوريـة الـصـY الـشـعـبـيـة
القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى اجلزائرr اHوقع باجلزائر في 7 مايو سنة 2014........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئـاسـي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عـام 1436 اHوافق أول فبراير سنة r2015 يتضـمن منح وسام برتبة
" أثير " من مصف االستحقاق الوطني...........................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-390 مـؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضــمـن نـقل اعــتــماد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-391 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران واHدينة.............................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-12 مـؤرّخ في 30 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق 21 يـنـايـر سـنة r2015 يـتـضـمن اHـوافـقــة r بـنـاء عـلى
طـلب اHـتعـاملr عـلـى سـحب رخصـة إقـامة شـبـكـة عمـومـية لـلـمواصالت الـشـخـصيـة الـنقـالـة العـاHـيـة عبــر الـسـواتل من
نـــوع GMPCS  واستغـــاللـها وتوفيـــر خدمات اHواصالت الالسـلكية لـلجمهــورr اHمنوحـة لشـركة "الثـريا لالتـصـاالت
الفضائيـة - اجلـزائـرr شركة ذات أسهم ".........................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-13 مـؤرّخ في أوّل ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 22 يـنــايـر ســنـة r2015 يــتـضــمن إنـشــاء الـقــطـاع
احملفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيY حدوده...................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-54 مـــؤرخ في 17 ربــيـع الــثــاني عــام 1436 اHـــوافق 7 فــبــرايــر ســنــة r2015 يــعـــدل ويــتــمم اHــرســوم
الــتــنــفــيــذي رقـم 06-349 اHــــؤرخ فـي 12 رمـــضــــان عـــام 1427 اHـــوافـق 5 أكــتـــوبــــر ســنــة 2006 واHــتــضــمـن الــتــصــريح
باHنفعة العمومية للعملية اHتعلقة بإجنـاز جامـع اجلزائـر.................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-58 مـؤرخ في 18 ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 8 فـبــرايـر ســنـة r2015 يـحــــدد شـروط وكــيـفــيـات
�ارسة نشـــــاط وكالء اHركبات اجلديدة.........................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

Yناصب العليا للموظفHيحدد عدد ا r2014 وافق 29 ديسمبر سنةHقرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع األول عـام 1436 ا
اHنتمY لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اجمللس الدستوري......................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 17 محـرّم عام 1436 اHوافق 10 نـوفمـبر سـنة r2014 يحـدد قائـمة شـهـادات ليـسانس الـتعـليم
الـعـالي وشــهـادات اHـاسـتـر وشـهـادات مـهـنـدس دولـة اHـطـلـوبـة لـلـمـشـاركـة في مـسـابـقـة االلـتـحـاق بـالـتـكـوين اHـتـخـصص
للتوظيف على أساس الشهادة بصفة مالزم أوّل للشرطة...................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 16 صـفـر عـام 1436 اHـوافـق 9 ديـسمـبـر سـنة r2014 يتـضـمّن تعـيـY مفـتشـY لألمن الـوطني
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة...................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 16 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق 7 يـنـايـر سـنة r2015 يـعـدل الـقرار اHـؤرخ في 24 رجب عـام 1434 اHـوافق 3
يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................
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وزارة وزارة العـدلالعـدل
قــرار مـؤرّخ في 26 ذي احلـجّــة عـام 1435 اHـوافق 20 أكـتــوبـر ســنـة r2014 يـتــضـمّن تــعـيـY أعـضــاء الـلـجــنـة الـوطــنـيـة لــلـقـانـون
الدولي اإلنساني........................................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في  6 مـحــرّم عـــام 1436 اHـوافــق 30 أكــتـوبـر سـنـة r2014 يـحــدّد الـكـيــفـيــات اخلـاصــة لـتـطــبـيق مــنع تـعــاطي تـبغ
التدخY في اHؤسسات واHرافق التابعة لقطاع العدالة...................................................................................
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1436 اHوافق 23 نوفمبر سنة r2014 يتضمّن تعيY أعضاء جلنة تكييف العقوبـات...............

وزارة اLاليةوزارة اLالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي احلجة عام 1435 اHوافق 11 أكتوبر سنة r2014 يعدل القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في
27 رمضـان عام 1433 اHوافق 15 غشـت سنة 2012 الـذي يحـدد عدد اHـناصب الـعلـيا لـلـموظـفY اHـنتـمY لألسالك اHـشتـركة

في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للخزينة.........
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4 صفـر عام 1436 اHوافق 27 نوفمـبر سنة r2014 يـعدل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرخ في
18 ربيع األول عام  1432 اHوافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد اخلاص

باألعوان الـعامـلY في نشـاطات احلـفظ أو الصيـانة أو اخلـدمات بعـنوان اHـصالح اHركـزية واخلـارجية لـلوكـالة الوطـنية
Hسح األراضي.............................................................................................................................................

وزارة اLوارد اLائيةوزارة اLوارد اLائية
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 3 صـفــر عــام 1436 اHـوافق 26 نــوفـمــبـر ســنـة r2014 يـتــضـمن وضع بــعض األسالك الــتـقــنـيـة
اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالفالحة في حالة القيام باخلدمة لدى اإلدارة اHكلفة باHوارد اHائية.....................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 28 جــمـــادى األولى عــام 1434 اHـــوافق 9 أبــريـل ســنــة r2013 يــحـــدد تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل
وتــصــنـيــفــهـا ومــدة الــعـقــد اخلــاص بـاألعــوان الــعـامــلــY في نــشـاطــات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلـدمــات بــعـنــوان اHــصـالح
اخلارجية واHؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة....................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ فـي 25  رمضـان عـام 1435 اHوافـق 23  يــولـيـو سـنة r2014 يـحدّد مـبلـغ مـكافـآت أعضـاء اللـجنة
اHـتـخـصــصـة في إعـانـة الــفـنـون واآلداب بـعـنــوان حـسـاب الـتــخـصـيص اخلـاص رقم 092-302 الـذي عـنــوانه "الـصـنـدوق
الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها"..................................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ فـي 25  رمـضـان عــام 1435 اHـوافق 23  يــولـيـو  سـنـة r2014  يـحـدّد قـائـمـة اإليـرادات والـنـفـقـات
حلـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم 141- 302 الـذي عـنـوانه "الـصنـدوق الـوطـني لـتحـضـيـر وتـنظـيم تـظـاهـرة قـسنـطـيـنة
عاصمـة الثقافة العربية 2015".....................................................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ فـي 26  رمـضــان عــام 1435 اHـوافق 24  يــولـيـو سـنـة r2014  يــحـدّد كـيــفـيـات مــتـابـعـــة وتــقـيـــيم
حـســاب الـتخـصيص اخلــاص رقم 141- 302 الـذي عنـوانه "الصـندوق الـوطني لـتحـضيـر وتنـظيم تـظاهـرة قسـنطـينة
عاصمـة الثقافة العربية 2015".....................................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 29  ذي احلجّـة عام 1435 اHوافق 23  أكتـوبر سنة r2014 يـحدّد الـتنظـيم الداخـلي Hركز الـتفـسير
ذي الطابع اHتحفي للباس اجلزائري التقليدي واHمارسات الشعبية في إطار إحياء األعياد واHناسبات اإلسالمية........
قــرار مؤرّخ في 18 رمـضـان عـام 1435 اHـوافق 16 يـولـيـو سـنة r2014 يـتـضـمن تـعـيY أعـضـاء مـجـلس إدارة الـديـوان الـوطني
حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.....................................................................................................................

وزارة وزارة االتصـالاالتصـال

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1436 اHوافـق 29 نوفمـبر سنة r 2014 يحدّد قائمـة صفقات الدراسات واخلدمات
اHعفاة من كفالة حسن التنفيذ.....................................................................................................................
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-381 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
يـــتـــضــمّن  rيـــتـــضــم r2014 ــوافق 30 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــةHــوافق  اH1436 ا

الــتـــصـــديق عــلـى بــروتـــوكـــول اتــفـــاق بـــY حــكـــومــةالــتـــصـــديق عــلـى بــروتـــوكـــول اتــفـــاق بـــY حــكـــومــة
اجلـــمــهــوريـــة اجلــزائــريـــة الــد{ــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيــةاجلـــمــهــوريـــة اجلــزائــريـــة الــد{ــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيــة
وحــكـــومــة جــمـــهــوريــة الـــصــY الــشـــعــبــيـــة الــقــاضيوحــكـــومــة جــمـــهــوريــة الـــصــY الــشـــعــبــيـــة الــقــاضي
بـإرسـال بعـثـة طـبـيـة صيـنـيـة إلى اجلـزائـرr  اHوقعبـإرسـال بعـثـة طـبـيـة صيـنـيـة إلى اجلـزائـرr  اHوقع

باجلزائر في باجلزائر في 7 مايو سنة  مايو سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـعـد االطّالع عـلى بـروتـوكـول اتـفـاق بـY حـكـومـة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد{ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
جـمهـورية الـصـY الشـعبـية الـقـاضي بإرسـال بـعثـة طبـية
صـــيــنـــيــة إلى اجلـــزائـــرr  اHـــوقــع بــاجلـــــزائــر في 7 مـــايـــو

r2014 سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yــادة األولـى : يـصـــدّق عـلى بــروتـوكـول اتــفـاق بـHــادة األولـى : اHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد{ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـكــومـة جــمـهــوريـة الــصـY الــشــعـبــيـة الــقـاضي بــإرسـال
بـعثـة طبـية صـينـية إلى اجلــزائرr  اHـوقـع باجلـزائر في 7
مـــــايــــو ســـــنــــة r2014 ويـــــنــــشــــــر فـي اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول اتفـاقبروتوكول اتفـاق
بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة جمهورية الصY الشعبيةوحكومة جمهورية الصY الشعبية

القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى اجلزائرالقاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى اجلزائر

رغــبــــة في تــطـــويـــر عالقــات الــصــداقـــة والــتــعــــاون
rشـعبي الـبـلـدين وتدعـيم الـتعـاون في مـجال الـصـحة Yبـ

اتـــفـــقت حـــكــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــة اجلـــزائـــريّـــة الــدّ{ـــقـــراطـــيّــة
الشّعبيّة (اHـشار إليها أدناه بالـطرف اجلزائري) وحكومة
جـمـهوريـة الـصـY الـشّعـبـيّـة (اHشـار إلـيـها أدنـاه بـالـطرف

الصيني) إثر محادثاتهما الودية على مـا يأتي :

اHادة األولىاHادة األولى

بـــــطـــــلـب من الـــــطــــــرف اجلـــــزائـــــريr يـــــرسل الـــــطـــــرف
الصـيني بـعثـة طـبيـة إلى اجلزائـر للـممـارسة في مـصالح
الــصــحــة الــعـمــومــيــة. يـحــدد عــدد األطــبــاء والـتــخــصــصـات
وأمــاكن تـــعــيــيـــنــهم بــاHـــلــحق اHـــرفق بــهـــذا الـــبــروتــوكــول
والذي يـعتبـر جزءا ال يـتجزأ مـنه. و{كن إجـراء تعديالت
علـى تشكيلة الـبعثات الطبـية الصينيـة وفقا الحتياجات
rYالــطـــرفــ Yالــطـــرف اجلــــزائـــري وبــعــــد مــشـــــاورات بــ
وفي حــــالـــة إجـــراء الــــتـــعـــديـالتr فـــإن الـــطــــرف اجلـــزائـــري
يقترحها قبل سنة (1) من االستخالف ويتم ذلك باالتفاق

مـع الطـرف الصيني.

اHادة اHادة 2

تــقــوم الــبـعــثــة الــطــبــيــة الــصـيــنــيــة بــضــمــان أعــمـال
نشـاطات تشـخيص األمـراض والعالج والـتكوين وتـطوير
تبادل اخلبرات وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة.

اHادة اHادة 3

التزامات الطرف الصيني هي :التزامات الطرف الصيني هي :
1 - ضـمــان نـوعـيـة اHــمـارسـات الــطـبـيــة والـتـجـارب
الــضــروريـة ألطــبــاء الــبـعــثــة الــطـبــيــة الـصــيــنــيـة ويــلــتـزم
YـســتـوفـHا YـرشــحـHبــتـقــد� لـلـطــرف اجلـزائــري قـائـمــة ا
شـروط االلتـحاق بـاHنـاصب اHـطلـوبة مـرفقـة �لف إداري

يحتوي على :
- نــســخـة مــصــادقــا عـلــيــهـا مـن الـشــهــادات اجلـامــعــيـة
مـرفقـة بتـرجمــة باللغــة الـفرنسيةr ومـصـادق عليهـا من
rYصالح الصينية اخملتصة وكذا سفارة اجلزائر بالصHا

rدنيةHالبطاقة العائلية للحالة ا -
- الـــســـيــرة اHـــهـــنـــيـــةr ال ســـيـــمـــا وصف مـــوجـــز آلخــر

rمنصب شغـل
- شـهادة طـبـيـة تـثبت أن اHـرشح قـادر عـلى �ـارسة

الوظائف التي يوجه إليها.
2 - تسـديـد أجـور أعضـاء الـبعـثـة الـطبـيـة الـصيـنـية
خالل فــتــرة تــواجــدهم بــاجلــزائــرr وتــســديــد الــتــعــويــضـات
لــلـــمــســـتــشــفـــيــات الــتي تـــرسل أعــضـــاء الــبــعـــثــة الــطـــبــيــة
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الصينية خالل تكـوينهم باللغة األجنـبية بالصY والعمل
بــاخلـارجr كـمــا يـتــكـفـل بـأجــورr مـصــاريف اإلقـامـة واألكـل
والنقـل والتكوين ألعـضاء البعثة الطـبية الصينية خالل

.Yفترة تكوينهم في اللغة األجنبية بالص
يتم التكوين باللغة العربية في حدود اإلمكان.

3 - التـكـفـل �ـصاريـف السـفـر الدولـي ذهابـا وإيـابا
Hـمارسة العـمـل باجلزائر وكـذا مصاريف العـبور ألعضاء

البعثة الطبية الصينية.
4 - تـــوفــيــر لــلــبــعــثــة الــطــبــيــة الــصــيــنــيــة ســيــارات
Yلالســــتـــعـــمــــال (�ـــا فــــيـــهـــا مــــصـــاريـف الـــوقـــود والــــتـــأمـــ
والـــــصــــيــــانــــة) والـــــتــــكــــفــل �ــــصــــاريـف اHــــاء والـــــكــــهــــربــــاء

واإلنترنت والتلفاز عبر األقمار الصناعية إلخ...
5 - ضــمـــان دورات تـــدريــبـــيـــة في الـــطب الـــصـــيــني
الـــتــقــلــيــدي وتــخــصــصــات الــوخــز بــاإلبــر لــفــائــدة مــهــنــيي
الـــصــــحـــة اجلــــزائـــريـــY الــــطـــبـــيــــY وشـــبـه الـــطـــبــــيـــY في
اHــؤســـســـات الــتـــكـــويــنـــيـــة في مـــجــال الـــصـــحــة بـــاجلـــزائــر

العاصمة وسطيف وعY الدفلى.
6 - إنــشـــاء مــركــز لـــلــطـب الــصــيـــني الـــتــقــلـــيــدي في
مؤسسة استشفائية جزائرية يحددها الطرف اجلزائري.

اHادة اHادة 4
التزامات الطرف اجلزائري هي :التزامات الطرف اجلزائري هي :

1 - ضـــمـــانr بـــصـــفـــة مـــجـــانـــيـــةr لـــكـل بـــعـــثـــة طـــبـــيـــة
صـينيةr شـقق مفروشة مـجهزة بكـل الـوسائل الضرورية
وكـذا صـيـانـتـهـا. وتـقـد� لـكـل بــعـثـة طـبـيـة في اHـسـتـشـفى
الـــذي يــشــتـــغــلــون فــيـه مــكــاتب مــجـــهــزة مالئــمـــة لــضــمــان

شروط العمـل الضرورية.
2 - ضمان النقـل لكـل بعثة طبية.

3 - تسهيل إجـراءات تأشيرة الدخـول ألفراد البعثة
الطبية الصينية وعائالتهم.

4 - الـــتـــكـــفــل بـــتـــذكـــرة ســـفــــر واحـــدة ذهـــابـــا وإيـــابـــا
اجلـــزائـــر - بـــكـــY (درجـــة اقـــتـــصـــاديـــة) بـــخـــصـــوص رحـــلــة
الـعـطـلــة ألفــراد الـبـعـثــة الـطبــيـة أو أحــد أفــراد عـائالتـهم

في حالة استحالة سفرهم.
5 - ضــــمــــان األمـن لــــكـل أفـــــراد الــــبــــعـــــثــــة الــــطـــــبــــيــــة

الصينية و�تلكاتهم أثناء إقامتهم باجلـزائر.
6 - دفع تعويض عن اHنـاوبة الطبية التي تقوم بها

فـرق البعثة الطبية الصينية.

اHادة اHادة 5

يسـتفـيد أعـضاء البـعثـة الطـبيـة الصـينيـة من نفس
أيـام الـعـطـل الــتي يـسـتـفـــيـد مـنـهــا األطــبــاء اجلــزائـريـون
من نفس اHستـوى والذين {ارسون نفس الوظائف وكذا
من الــعــطـل اHــدفــوعــة األجـر �ــنــاســبــة األعـيــاد الــرســمــيـة

الصـينـيـة (يوم في الـعـام اجلديـدr وثالثة (3) أيـام في عيد
rيوم في عـيـد العـمال rيوم في عـيـد تشـينـغـميـنغ rالـربـيع
يــوم في عـــيــد مـــركب الـــتــنـــrY ثالثــة (3) أيـــام في الـــعـــيـــد

الوطنيr يوم في عيد منتصف اخلريف).
يسـتفيد اHـستخـدمون الذين مـارسوا وظيـفتهم Hدة
أحـد عـشر (11) شـهرا مـتـتـالـيـة من احلق في عـطـلـة إدارية
تــقــدر بــشــهـر (1). و{ــكن لــهـؤالء اHــســتــخـدمــY االلــتــحـاق
بـــالــــصـــY أو بــــاســـتـــطــــاعـــة أحـــد أفــــراد عـــائـالتـــهم الــــقـــيـــام

بزيارتهم وباجلزائر.
اHادة اHادة 6

يـوضع كـل عـضـو من البـعـثة الـطـبيـة في عـطلـة عـند
اسـتـحـالة �ـارسـة وظـائـفه بـسـبب مـرض أو حـادث مـهني

أو أي عجـز آخـر.
يسـتفيد أعـضاء البـعثة الـصينيـة من العالج اجملاني

في اHؤسسات االستشفائية اجلـزائرية.
في حـالة وفاة عضـو من البعثـة الصينـية أثناء أداء
وظـائـفـهr تـطـبق الـقـوانــY واألنـظـمـة اجلـزائــريـة الـسـاريـة
اHـــفــــعــــول في هــــذا اجملــــالr ويــــتـــكــــفـل الــــطــــرف اجلــــزائـــري

.Yصاريف نقـل جثمان الفقيد إلى بك�
اHادة اHادة 7

r(2) Yتـقدر فـترة عمل أفـراد البـعثـة الطـبيـة بسـنت
ابتداء من تاريخ وصولهم إلى اجلـزائر.

(2) Yـــــدة ســــنـــــتــــH ــــضـي كـل �ـــــارس عــــقـــــد إذعــــان}
ويــدخـل هــذا الــعــقـــد حــيّــز الــتــنـــفــيــذr ابــتـــداء من الــتــاريخ

الفعلي لبداية �ارسة الوظيفـة.
اHادة اHادة 8

اتـفق الـطـرفـانr بـعـد اHشـاورات الـوديـة عـلى إنـشـاء
مــــركــــــز لــــلـــــطـب الــــصـــــيــــنـي الــــتـــــقــــلـــــيــــدي فـي مــــؤســـــســـــة
اســـتــشـــفـــائــــيـــة جــزائـــريـــة يـــحـــددهـــا الـــطــــرف اجلــــزائــري
وتـعـيY عـلى الـتوالـي مسـتـشفى لـتـأسيس عالقـة شـراكة.
وســيــتم تــوقــيع اتــفـاقــيــتــY مــشـتــركــتــY الحــقـا لــتــحــديـد

تفاصيل التعاون اHذكور.
اHادة اHادة 9

تـــتم تــســـويـــة أي خالف نـــاجم عن تـــطـــبــيـق مــحـــتــوى
.Yالطرف Yبالطرق الودية ب rبروتوكول االتفاق هذا

اHادة اHادة 10
يــــســـري بـــروتـــوكــــول االتـــفـــاق هـــذاr مـن يـــوم تـــبـــادل
اHـذكـرات بـY الـطــرفـY يـعـلن فـيــهـا عن إتـمـام اإلجـراءات
اHـــطــلــوبــــة ويــبــقى ســـاري اHــفــعـــول لــغــايــة يـــوم انــقــضـــاء
ســنـتـY (2) من عــمل الــبــعــثــة الـطــبــيــة الــصـيــنــيــةr يــجـدد
تــلـقـائـيــا مــرة واحــدةr مــا لم يــبــد أحــد الـطـرفـY رغـبـتـه
فـي إنـهــاء الــعـمــل بـه قـبــل ثالثــة (3) أشــهــر مـن انـقــضــاء

مدة صالحيته.
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وقع بــروتــوكـــول االتــفــاق هــذا بــاجلــزائــر في 7 مــايــو ســنــة 2014 في ثالث (3) نــسـخ بــالــلــغــات الــعــربــيــة والــصــيــنــيــة
والفرنسية وللنصوص الثالثة نفس احلجية القانونية.

عن حكومة اجلمهورية اجلزائرية عن حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
السيد سايحي عبد احلقالسيد سايحي عبد احلق

األمY العام لوزارة الصحة األمY العام لوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوالسكان وإصالح اHستشفيات

عن حكومة جمهورية عن حكومة جمهورية الصY الشعبيةالصY الشعبية
السيد ليو ايخاالسيد ليو ايخا

سعادة سفير جمهورية سعادة سفير جمهورية الصY الشعبية باجلزائرالصY الشعبية باجلزائر

اHلحقاHلحق
توزيع أعضاء البعثة الطبية الصينيةتوزيع أعضاء البعثة الطبية الصينية

اجملموعاجملموع

7

15

7

10

9

8

11

9

76

الطباخالطباخ

1

1

1

1

1

1

1

1

8

اHترجماHترجم

1

1

1

1

1

1

1

1

8

جراحةجراحة
احلروقاحلروق

2

2

جراحةجراحة
العظامالعظام

1

1

اجلراحةاجلراحة
العامةالعامة

1

1

طبطب
العيونالعيون

1

1

1

1

4

الوخزالوخز
باإلبرباإلبر

5

2

2

9

التخديرالتخدير

2

1

2

2

1

2

10

أمراضأمراض
النساءالنساء
والتوليدوالتوليد

4

4

4

4

4

7

6

33

الواليـةالواليـة

اجلزائراجلزائر
عY الدفلىعY الدفلى
معسكرمعسكر
سطيفسطيف
تيارتتيارت
خنشلةخنشلة
سعيدةسعيدة
باتنةباتنة
اجملموعاجملموع

أعضاء اHديرية العامة للبعثة الطبية الصينيةأعضاء اHديرية العامة للبعثة الطبية الصينية

اجملموعاجملموع

5

الطباخالطباخ

1

السائقالسائق

1

اHترجماHترجم

1

احملاسباحملاسب

1

اHدير العاماHدير العام

1

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-20 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
يـتـضمن عــام عــام 1436 اHـوافق اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة أول فـبـرايـر سـنـة r2015 يـتـضمن 
مـنح وســام بـرتـبــة " أثـيـر " مـن مـصف االسـتــحـقـاقمـنح وســام بـرتـبــة " أثـيـر " مـن مـصف االسـتــحـقـاق

الوطني.الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 77 (8 و12)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا

- و�قتضى اHرسوم رقم 84-87 اHؤرخ في 19 رجب
عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل سـنـة 1984 واHـتــضـمن تــنـظـيم
rتممHعدل واHا rمجلس مصف االستحقاق الوطني وعمله

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHادة األولى :اHادة األولى : {نح وسام بـرتبة " أثير " من مصف
rاالسـتحـقاق الـوطني لـفخـامة الـسيد تـوماس بـوني يايي

.Yرئيس جمهورية البن
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤر مؤرّخ خ في في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHوافق  اHوافق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r r2014 يتـضــمـن نقليتـضــمـن نقل

اعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــةاعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةHوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2014 الية لسنةHوجب قانون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يلـغــــى مــن مـيزانيـــة سـنـــة 2014
اعـتـمـــاد قـــدره مـليار ومائـتان وخمسة وثـالثون مليون
ديــــنــــار (235.000.000 .1 دج)  مــــقـــــيّـــــــد فــــي مــــيــــزانــــيـــــة
تــســيــيــــر  وزارة الــداخـلــيــــة واجلــمــاعـــات احملــلــيــــة وفــي
الباب رقم 44-02 "اإلدارة اHركزيـة - مساهمة في مراكز

الطمر التقني".

اHـادة اHـادة 2 : : يخــصـص Hـيزانيــة سـنـــة 2014 اعتـمــاد
قـــــدره مـليــار ومـائـتان وخـمـسـة وثالثـون ملـيـون ديـنـار
(235.000.000 .1 دج) يـقــيّـد في مـيزانـيـة تـسيـيـر  وزارة
الــداخــلــيـــة واجلــمــاعـــات احملــلــيــة  وفـــي الــبــاب رقم 10-37

"تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي".

rــالــيـــــة ووزيــــر الــدولــةHــادة 3 :  : يــكــلـّـف وزيــــــر اHــادة اHا
rكلّ فـيــــمـا يـخــصّــه rوزيـر الـداخـلــيـة واجلـمــاعـات احملـلــيـة
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اHـــرســــــوم الـــذي يــــنـــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-391 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r r2014 يـتـضـمن نـقليـتـضـمن نـقل

اعـــــتــــمـــــاد في مــــيــــزانــــيــــة تـــــســــيــــيــــر وزارة الــــســــكناعـــــتــــمـــــاد في مــــيــــزانــــيــــة تـــــســــيــــيــــر وزارة الــــســــكن
والعمران واHدينة.والعمران واHدينة.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اHـوافق  28 أبـريل سـنة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عـــــــام 1435 اHــــــــوافق 5  مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-46 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــسـكن
والعمـران واHدينـة من ميـزانية الـتسـيير �ـوجب قانون

r2014 الية لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 805
8 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانـيــــة ســنــة 2014
اعـــتـــمـــــاد قــــــدره ســبــعـــة وعــشــرون مــلـــيــونــا وثـــمــا¤ــائــة
وثمـانـيـة عـشـر ألف ديـنار (27.818.000 دج)  مــقـــيّــد فـي
ميـزانيـة تسييـر  وزارة السكن والعـمران واHدينة وفـي

الباب رقم 34-01 "اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات". 

اHــــــادة اHــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعــتــــمـــــاد قـــــدره ســبــعـــة وعــشـــرون مــلـــيــونـــا وثــمـــا¤ــائــة
وثـمــانــيـة عــشــر ألف ديــنـار (27.818.000 دج)  يـــقـــيّــد في
ميزانيـة تـسيير  وزارة السكن والـعمران واHدينة وفـي
الباب رقم 34-04 "اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة".

اHــادة اHــادة 3 : :  يـــكــلــف وزيـــــر اHــالـــيــــة ووزيــــر الـــســكن
والــعـمــران واHـديــنـةr كلّ فــيـــمــا يــخــصّــهr بــتـنــفـيـــذ هـــذا
اHــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤر مؤرّخ في خ في 30 ربيع األول عام ربيع األول عام
rوافقـةHوافقـةضمن اHيتيتـضمن ا r r2015 وافق 21 ين ينـاير سنة اير سنةHوافق  اH1436 ا

بـناء عـلى طـلب اHتـعـاملr بـناء عـلى طـلب اHتـعـاملr علـى سـحب رخـصة إقـامةعلـى سـحب رخـصة إقـامة
شــبــكـة عــمــومــيـة لــلــمــواصالت الـشــخــصــيـة الــنــقــالـةشــبــكـة عــمــومــيـة لــلــمــواصالت الـشــخــصــيـة الــنــقــالـة
GMPCS ــــــيــــــة عــــــبـــــــر الــــــســـــــواتـل من نـــــــــوعHــــــيــــــة عــــــبـــــــر الــــــســـــــواتـل من نـــــــــوع الــــــعــــــاHالــــــعــــــا
واســــــتـــــغــــاللــــــهــــــا وتـــــوفــــــيــــــــر خـــــدمــــــات اHــــــواصالتواســــــتـــــغــــاللــــــهــــــا وتـــــوفــــــيــــــــر خـــــدمــــــات اHــــــواصالت
الالســلـكــيــة لـلــجـمــهــورr اHــمـنــوحـة لــشــركــة "الـثــريـاالالســلـكــيــة لـلــجـمــهــورr اHــمـنــوحـة لــشــركــة "الـثــريـا
لـالتــــصــــاالت الــفـــضـــائـــيــــة - اجلــــزائــــرr شـــركــة ذاتلـالتــــصــــاالت الــفـــضـــائـــيــــة - اجلــــزائــــرr شـــركــة ذات

أسهم ".أسهم ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــــقـــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 123-01
اHـؤرخ في 15 صـفر عـام 1422 اHـوافق 9 مايـو سنة 2001
واHـــتــــعـــلق بـــنـــظـــام االســـتـــغالل اHـــطـــبق عـــلى كل نـــوع من
أنـواع الـشــبـكــات �ـا فـيــهـا الالســلـكـيــة الـكـهــربـائــيـة وعـلى
مخـتلف خـدمـات اHواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـيةr اHـعدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

 rالسلكية والالسلكية

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـــم 05-31 اHؤرخ
في 14 ذي احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2005
واHـتــضـمن اHــوافـقــة عــلى رخـصــة إقـامــة شـبــكـة عــمـومــيـة
لـلمواصالت الشخـصية النقـالة العاHيـة عبر السواتل من
نــوع GMPCS واســـتــغـاللــهـــا وتــوفــيـــر خــدمـــات اHــواصالت
الالسلكية للـجمهورr اHمنوحة لشركة "الثريا لالتصاالت

r"شركة ذات أسهم rالفضائية - اجلزائر

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- وبـــعـــد االطالع عـــلى مــقـــرر ســـلــطـــة ضــبـط الــبـــريــد
واHـــواصـالت الـــــســـلــــكــيــــة والـالســــلــــكــــيـــة والــــمـــتــضـــمن
اقـــــتــــــــراح ســـــحـب رخـــــصـــــة إقـــــامـــــة شـــــبـــــكـــــة عـــــمـــــومـــــيــــة
لـلمواصالت الشخـصية النقـالة العاHيـة عبر السواتل من
نــوع GMPCS اHـــمــــنـــوحـــة لــــشـــركـــة "الــــثـــريـــا لـالتـــصـــاالت
الـفـضائـيـة - اجلـزائـرr شـركـة ذات أسـهم"r بـنـاء عـلى طـلب

rهذه األخيرة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اHــــــــــادة األولى :اHــــــــــادة األولى :  يـــــــــهــــــــــدف هـــــــــــذا اHـــــــــرســــــــــوم إلــى
الـــــمـــــوافـــــقــــــة r بــــنــــــاء عــــلــى طــــــــلب اHــــتـــــعــــاملr عــــلــى
ســـــــــحـــب رخــــــــصــــــــة إقـــــــــامـــــــــة شــــــبـــــــكــــــــة عـــــــمــــــومـــــــيــــــــة
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لــلــمــــواصالت الــشـخــــــــــصــيــة الــنـقــالــة الــعـاHــيــــــــة عــبـر
الـســواتــل من نــوع GMPCS واسـتــغــــاللهـــا وتوفــــــيـر
rـــــــواصـــالت الالســـــلـــــكـــــــيـــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهــــــــورHخـــــدمــــــات ا
اHــمـنــــوحــــة لــشــــركـــة "الــثــريـــا لالتــصـــاالت الـفــضــائــيــة
"Thuraya Satellite Télécommunications Private Joint

Stock Compagny " اHتصرفــة باســم  وحلســـاب شــركـــة

"الـثـريــا لالتـصـــاالت الفـضـائـية - اجلـزائـــرr شـركــة ذات
أسـهم"r اHـوافق عـلـيـها بـاHـرسـوم الـتـنـفـــيذي رقـــم 31-05
اHـؤرخ فـي 14 ذي احلجة عام 1425 اHوافق 24 ينـاير سنة
2005 واHــذكــور أعـالهr وذلك ابــتــداء من 17 فـــبــرايــر ســنــة

.2013

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 30 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
21 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 15-13 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ربـيع الـثانيل ربـيع الـثاني
عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 22 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إنـشــاء الـقـطــاع احملـفـوظ لــلـمـديــنـة الـعــتـيـقــة لـسـيـديإنـشــاء الـقـطــاع احملـفـوظ لــلـمـديــنـة الـعــتـيـقــة لـسـيـدي

الهواري وتعيY حدوده.الهواري وتعيY حدوده.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بنـاء عـــلى التـقريـر اHـشتـرك بY وزيـرة الـثقـافة
ووزيـــر الـــدولـــةr  وزيــــر الـــداخـــلــــيـــة واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة
ووزيــرة الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة والــبــيــئــة ووزيــر الــســكن

 rدينةHوالعمران وا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rادة 42 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-104 اHؤرّخ
في 29 مــــحـــــرم عــــام 1422 اHـــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2001
واHــتـضـمن تـشـكــيل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة والـلــجـنـة الـوالئـيـة
لــلـمــمــتـلــكــات الــثـقــافــيـة وتــنــظــيـمــهــمـا وعــمــلــهـمــاr اHــعـدّل

rتمّمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اHؤرّخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHـتـضـمن �ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اHـتـعلـقـة بـاHـمـتـلـكات

rالثقافية العقارية احملمية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اHؤرّخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

rتمّمHعدّل واHا rالقطاعات احملفوظة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اHنـعقد في 13 يـونيو

 r2011 سنة

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHادة األولى  :اHادة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 42 من الـقانون
رقم 98-04 اHــــــؤرّخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهr يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
للمدينة الـعتيقة لسيـدي الهواريr بوالية وهرانr يسمى

"اHدينة العتيقة".
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2  :   : تمـثل "اHـدينـة الـعتـيـقة لـسـيدي الـهواري" اHادة اHادة 
اHركز التاريخي احلي r مـجمعا عقاريا حضريا متجانسا
يــتــمـيــز بـتــنــوع نـســيـجه اHــعــمـاري والــعـمــراني  وبــغـلــبـة
مـنطـقته الـسكـنيـةr ويكـتسي أهـميـة تاريـخيـة ومعـمارية
rوفـنـيـة وتـقـليـديـة فـريـدة وتراثـا ثـقـافـيـا غيـر مـادي غـنـيا
وهي ثـــمــرة تـــعــايـش عــدة حـــضــارات تـــعـــبــر عن مـــخـــتــلف

احلقب التاريخية التي عرفتها هذه اHدينة العتيقة.

اHــادة اHــادة 3  :   : تــعــY حــدود الــقــطــاع احملـــفــوظ "لــلــمــديــنــة
الـعـتـيـقـة لـسـيـدي الـهـواري" الـذي تـبـلغ مـسـاحـته سـبـعـون
(70) هــكـتــارا  وتــسـعــة وثالثـY (39) آراr وفــقــا لــلــمـخــطط

اHلحق بأصل هذا اHرسومr كما يأتي :

r(يناء العتيقHا) الشمال : ميناء وهران -
- الـــشــرق : وادي الــرويــنـــة ومــســرح الــهـــواء الــطــلق
r"وساحة أول نوفمبر 1954 وساحة بن داود "حي الدرب
- اجلـــنــــوب : ســـاحـــة بن داود "حي الـــدرب" وشـــعـــبـــة

rوحي سيدي الهواري وأرض احلاج حسن Yرأس الع
- الـغــرب : غـابــة اHـرجـاجــو وطـريـق سـنــديـد فــاطـمـة

وطريق باب احلمرة.

4 :  : حتـــدد اإلحــــداثـــيــــات اجلـــغـــرافــــيـــة لـــلــــقـــطـــاع اHــادة اHــادة 
احملـفوظ "للمديـنة العتـيقة لسـيدي الهواري" وفق اجلدول

اآلتي :

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

712069.3763 

712223.0661 

712350.4097 

712331.0386 

712251.6190 

712238.2970 

712480.0599 

712597.2793 

712688.9089 

713025.0323 

713155.3312 

713161.5997 

713112.4034 

712969.2719 

712914.6487 

712842.4898 

712810.1879 

712725.0973 

712700.0134 

712732.9012 

712683.7960 

712538.8437 

712430.1385 

712416.1299 

712477.2242 

3953956.1626 

3953939.8503 

3953900.4994 

3953862.2750 

3953875.4292 

3953810.2485 

3953755.8520 

3953756.3503 

3953725.1338 

3953860.9421 

3953856.9811 

3953802 .5890 

3953739.1342 

3953637.0487 

3953478. 5012 

3953407.3124 

3953326.8697 

3953347.6730 

3953263.5122 

3953252.2229 

3953074.8167

3952891.2966 

3952826.9716 

3952848.5050 

3952991.9650 

العرضالعرض الطولالطول النقاطالنقاط
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اHادةاHادة 5  :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 22 يناير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

712417.9771 

712296.3535 

712275.6538 

712201.8210 

712221.7136 

712069.3763 

712126.7427 

712138.6533 

712141.0420 

712023.7729 

712025.0113 

711960.4973 

711951.3680 

711909.4619 

711912.4758 

711892.5472 

711908.1269 

711906.0933 

712044.6077 

712037.7377 

712050.9154 

712030.5889 

712055.0918 

712114.3530 

712134.8451 

712116.4970 

712064.6645 

712050.4450 

712028.2767 

712011.1662 

711968.4907 

711954.9255 

711879.3224 

711853.9532 

711897.9991 

712049.6981 

3952989.6661 

3953024.1784 

3952996.6615 

3953064.1462 

3953103.6269 

3953141.9770 

3953161.1458 

3953163.7129 

3953185.6360 

3953251.1291 

3953260.9690 

3953280.8559 

3953265.2794 

3953280.1093 

3953295.1896 

3953309.9230 

3953324.3860 

3953347.6756 

3953372.7996 

3953444.1212 

3953479.0073 

3953517.8660 

3953525.2092 

3953523.4465 

3953543 .8171 

3953545 .5272 

3953599.7867 

3953619.5969 

3953628.2673 

3953623.0207 

3953638.7426 

3953614.3377 

3953615.9770 

3953668.8934 

3953753.3720 

3953901.5211 

العرضالعرض الطولالطول النقاطالنقاط
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مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 15-54 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة r r2015 يــــعـــــدليــــعـــــدل
ويـتمم اHـرسوم الـتنـفيذي رقـم ويـتمم اHـرسوم الـتنـفيذي رقـم 06-349 اHـؤرخ فـي اHـؤرخ فـي
12 رمـــضــــان عـــام  رمـــضــــان عـــام 1427 اHــوافـق  اHــوافـق 5 أكــتــــوبــــر ســـنــة أكــتــــوبــــر ســـنــة

2006 واHــتـــضــمن الــتـــصــريح بـــاHــنــفـــعــة الــعـــمــومــيــة واHــتـــضــمن الــتـــصــريح بـــاHــنــفـــعــة الــعـــمــومــيــة

للعملية اHتعلقة بإجنـاز جامـع اجلزائـر.للعملية اHتعلقة بإجنـاز جامـع اجلزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيــــر الــــســـكـن والــــعــــمـــران
rدينةHوا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
 r(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-137 اHؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1426 اHـوافق 24 أبـريل سـنة 2005
واHـتـضمن إنـشـاء الـوكالـة الـوطنـيـة إلجناز جـامع اجلـزائر

rتممHعدل واHا rوتسييره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-349 اHؤرخ
في 12 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHتضـمن التصريح باHـنفعة العـمومية للـعملية اHـتعلقة

rبإجناز جامع اجلزائر

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 06-349 اHــؤرخ في 12
رمضان عام 1427 اHوافق 5 أكتوبر سنة 2006 واHتضمن
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز

جامع اجلزائر.

2 : :   تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الـتـنــفـيـذي رقم 06-349 اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام 1427
الـــمـــوافـق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2006 واHــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :

" اHــادة 3 : تـــقـــــدر اHـــســـاحـــــة اإلجـــمـــالـــيــــة لألمــالك
العقــارية و/ أو احلقـــوق العينيــة العقـاريــة اHستعملــة
إلجنــاز الــعـمـلـيــــة بـسـبـعــــة وعـشــرين هـكــتـــارا وخـمـســـة
ســـبـــعــــY آرا وواحــــد وأربـــعــY ســنــتــيـارا (27 هــكــتــارا
rتــقع في إقــلــيم بــلـديــة احملــمــديـة r(و75 آرا و41 ســنـتــيــارا
واليــة اجلـزائـرr وحتـدد طـبـقــا لـلـمـخـطـط اHـلـحق بـأصل هـذا

اHرسوم".

اHـادة اHـادة 3 :   :  تــعـدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 4  من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 06-349 اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام 1427
الــمــوافق 5 أكـتــوبر ســنـة 2006 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHـادة 4 : قـوام األشـغـال اHـلـتـزم بـهـا بـعـنـوان إجناز
جامع اجلزائر تخص اHنشآت اآلتية :

rقاعة الصالة والساحة اخلارجية -

rنارةHا -

rسجد وحظيرة السياراتHساحة ا -

rدار القرآن -

rكتبةHا -

r ركز الثقافيHا -

rاحملطة التقنية -

rمقر اإلدارة -

rدنيةHراقبة اخلاص باحلماية اHمركز ا -

rالسكنات الوظيفية -

rYسكنات التقني -

rالبناية اخلاصة باألمن -

rمسالك العبور -

- اHساحات اخلضراء".

اHادة اHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 7 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-58 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2015 يــــحــــــددr يــــحــــــدد
شـروط وكـيفـيـات �ارسـة نـشـــــاط وكالء اHـركـباتشـروط وكـيفـيـات �ارسـة نـشـــــاط وكالء اHـركـبات

اجلديدة.اجلديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشتـرك بـY وزيـر الـصـنـاعة
rناجم  ووزير التجارةHوا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

 - و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ في  20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون  رقم 79-07 اHــؤرخ في  26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 rتممHعدل واHا rتعلق  بتطوير االستثمارHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق  19 يـولـيــو سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة  2004

rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

rعدلHا rتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر  عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9  رمـــضـــان عـــام 1417 اHــوافق 18 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

rتممHا rاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر ســنــة  2004
الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقr اHـــعــدل

r  تممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  458-05
اHـؤرخ في 28 شـوال عـام 1426 اHـوافق 30  نـوفـمـبـر سـنـة
2005 الــذي يــحــدد كــيــفــيــات �ــارســة نــشــاطــات اســتــيــراد

اHواد األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيع
rتممHعدل واHا rعلى حالتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق  31 مــــايــــو ســــنـــة
2006 الـــذي يـــضـــبـط الــتـــنـــظـــيم اHـــطـــبـق عــلـى اHـــؤســـســات

  rصنفة حلماية البيئةHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  144-07
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنة 2007 الذي يـحـدد قـائـمـة  اHـنـشآت اHـصـنـفـة  حلـمـاية

rالبيئة
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  390-07
اHــؤرخ في 3 ذي احلـــجـــة  عــام 1428 اHــوافق 12 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2007 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفـيـات �ــارسـة نـشـاط

rتسويق السيارات اجلديدة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  181-09
اHــؤرخ في 17 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنـة 2009 الـذي يـحـدد شـروط �ـارســة أنـشـطـة اسـتـيـراد
اHواد األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيع
عـلى حـالــتـهـا من طــرف الـشـركـات الــتـجـاريــة الـتي يـكـون

rعدلHا rساهمون  أجانبHفيها الشركاء أو ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
اHوضوع والتعاريفاHوضوع والتعاريف

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادتـY 24 و25  من
الــقـانـــون رقم 04-08 اHـؤرخ في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام
1425 اHـــــوافق  14 غـــــشت 2004 واHـــــذكــــور أعالهr وطـــــبــــقــــا

للـمـادتY 4 و5 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى حتــديــد شــروط

وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـقــصــد فـي مــفــهــوم أحــكـــام هـذا اHـرسـوم
�ا يأتي :

اHركبة اجلديدةr هي اHركبة :اHركبة اجلديدةr هي اHركبة :

- الـتـي لم تـكن مــوضـوع إجــراء تـرقــيم عـلى اإلطالق
 rفي أي بلد كان

- التي  يجب أالّ يتـجاوز الفارق بY تاريخ صنعها
rوتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا

- حيث يجب أالّ تتجـاوز اHسافة اHقـطوعة بهاr بأي
حال :

* مـائـة (100) كــلمr لـلـســيـارات اخلــاصـة والـشــاحـنـات
rالصغيرة

* ألف وخمـسمائة (1500) كلمr لـلشاحنات وحافالت
النقل في اHدينة وحافالت النقل خارج اHدينة.

الــــوكــــالــــةrالــــوكــــالــــةr عــــقــــد يــــتــــنــــازل �ــــوجــــبه الــــصــــانع مــــانح
اHركـبات اجلديـدة  للوكـيل عن حق تسـويق منتـجاته على

rدة معينةHالتراب الوطني و

نـــشـــاط الـــوكـــيلrنـــشـــاط الـــوكـــيلr  كل نـــشـــاط يـــقـــوم عـــلى اســـتـــيــراد
مـركبـات  جديـدة من أجل بيـعهـاr على أسـاس عقـد امتـياز

rيربط الوكيل بالصانع

اHـوزعr كـل نــشــاط لـبــيـع اHــركــبــات اجلــديـدة نــشــاط اHـوزعrنــشــاط 
rوزع بالوكيلHعلى أساس عقد يربط ا

نشاط مـعيـد البيعr نشاط مـعيـد البيعr  كل نشـاط إلعادة بيع اHـركبات
اجلديدة على أساس عـقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو

rوزعHبا

شـــبـــكــــة الـــتـــوزيعrشـــبـــكــــة الـــتـــوزيعr تـــتـــكــــون من الـــوكـــيـل ومـــوزعـــيه
rلهم Yومعيدي البيع التابع

مــركـبـةr مــركـبـةr كل وسـيــلـة نـقل بـري مــزودة �ـحـرك لـلـدفع
أو غـــيـــر مــزودة لـــذلكr تــســـيـــر عــلى الـــطــريـق بــوســـائــلـــهــا
اخلــــاصـــة أو  تــــدفع أو جتــــر: ســـيــــارة ومـــقــــطــــورة ونـــصف

مقطورة وآلة متحركة.

ســـيـــارةrســـيـــارةr كل مــــركـــبـــة مــــوجـــهـــة لـــنــــقل األشـــخـــاص أو
الــبـضـائع تــكـون مـزودة بــجـهـاز مــيـكـانـيــكي لـلـدفـع تـسـيـر
عــلى الـطـريـق: سـيـارة خــاصـة وشـاحــنـة صــغـيـرة وشــاحـنـة
وجـرار طــريق وحـافـلــة لـلـنــقل في اHـديــنـة وحــافـلـة لــلـنـقل

خارج اHدينة ودراجة متحركة.

مقطـورة ونصف مقطورةrمقطـورة ونصف مقطورةr كل مركـبة نقل البضائع
يكـون الـوزن اإلجمـالي بـاحلـمولـة  اHـسمـوح به يـساوي أو

يفوق 3500 كغr مرتبطة بجرار طريق.

آالت متـحـركة r آالت متـحـركة r كل آلة مـتـحركـة أو جتـهيـز صـناعي
{ـكن نــقــلـهــا أو حــمـلــهـاr ذات هــيــكل أم الr غـيــر مــخـصــصـة
لنقل األشخاص أو السلع في الطرقr مجهزة �حرك دفع
داخـــلي: كـل مـــركــــبـــة مـــســــتـــعــــمـــلــــة في الـــفـالحـــة والــــغـــابـــة
واألشـغال العمـومية والـنقل والتخـزين والرفع واألشغال
اHـائـيـة واحملـروقـات والـكـهـربـاء ومـركـبـات ذات اسـتـعـمـال

خاص.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : نـشـاط استـيـراد اHـركـبـات اجلديـدة لـبـيـعـها
عـلى حـالـتـهـاr مـفـتـوح لـلـوكالء اHـكـونـY في شـكل شـركـات
جتـاريـةr طبـقـا للـتـشريع اHـعـمول بهr واحلـائـزين  اعتـمادا

نهائيا يسلمه الوزير اHكلف بالصناعة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط �ارسة نشاط الوكيلشروط �ارسة نشاط الوكيل

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـجب أن يـكـون  عـقـد االمـتـياز الـذي يـربط
الــــوكــــيل بــــالــــصـــانـع اHـــانـح مـــطــــابــــقــــا ألحـــكــــام الــــتـــشــــريع
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والــتـــنــظــيـم اHــعــمـــول بــهــمـــاr وال ســيـــمــا األمــر رقم 03-03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهr وأحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : احلـصــول عـلى االعـتــمـاد الــنـهـائي Hــمـارسـة
نـشاط تـسويق اHـركبـات اجلـديدة مـشروط بـاالكتـتاب في
دفتر الشروط احملـدد بقرار من الوزير اHكـلف بالصناعة

واHتضمن أحكام هذا اHرسوم.

{ــكـن  حتــيــY دفــتــر الـــشــروط كل ســنــتــY (2) عـــنــد
احلاجة .

اHــاداHــادّة ة 6 : :  يـــتــعـــY عــلى طـــالب نـــشــاط الـــوكــيـل قــبل
قـيـده في الـسجل الـتـجـاريr احلصـول عـلى رخـصة مـؤقـتة

يسلّمها الوزير اHكلف بالصناعة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــتـــكــون اHـــلف اHـــطـــلـــوب لــلـــحـــصــول عـــلى
الرخصة اHؤقتة اHنصوص عليها في اHادة 6 أعاله من : 

rؤقتةHطلب احلصول على الرخصة ا -

- دفـتر الشـروط الذي تعده مـصالح الوزارة اHـكلفة
 rبالصناعة ويكتتبه الطالب

Yالـذي يب rنسـخة من الـقانـون األساسي لـلشـركة -
rرمز نشاط الوكيل

- عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

يـودع اHـلف لـدى اHـصـالـح اHـعـنـيـة بـالـوزارة اHـكـلـفـة
بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع.

8 : : تـسـمح الرخـصـة اHؤقـتـة للـمـتعـامل بـالقـيد اHاداHادّة ة 
فـي الــســـجل الـــتـــجــاري وال تـــعـــني الـــتــرخـــيص �ـــمـــارســة

النشاط.

حتــدد مــدة صـالحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــني
عشر (12) شهرا.

{كن تـمديـد هذه اHدةr اسـتثـناءr عـلى أساس وثائق
تبرر أسـباب عـدم احتـرام هذه اHدةr لـفتـرة ال تفـوق ستة

(6) أشهر.

وبــعـد هــذا األجلr تـبــلّغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
وزارة التجارة لسحب السجل التجاري من اHتعامل.

اHـاداHـادّة ة 9 : يـسـلّم الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـنـاعـة الـرخـصة
اHــؤقــتــة في أجل ال يــتــعــدى الـثـالثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة

لتاريخ تسليم وصل اإليداع.

يـجب أن يكـون كل رد سلبي مـبررا ويـجب أن يبلّغ
لــلــمــعـــني من طــرف اHــصـــالح اHــعــنــيــة بـــالــوزارة اHــكــلــفــة
بالـصـناعـة في أجل ال يتـعدى الـثالثY (30) يومـا اHوالـية

لتاريخ تسليم وصل اإليداع.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : يـــــودع  طـــــلب احلـــــصـــــول عـــــلى االعـــــتـــــمــــاد
الـنهائيr مـقابل استالم وصل إيـداعr لدى اHصـالح اHؤهلة
(30) Yـكـلـفــة بـالـصـنـاعــة الـتي لـهـا مــهـلـة ثالثـHبـالــوزارة ا
يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل اإليداع لتقد� ردها.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــكـــون اHــلف اHــطــلــوب لـــلــحــصــول عــلى
الرخصة النهائية  من  :

rطلب احلصول على الرخصة النهائية   -

rنسخة من  السجل التجاري -

rنسخة من بطاقة التعريف اجلبائية -

- نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكـــالــــة الـــذي يــــربط الــــوكـــيل
بالـصـانع اHـانحr تـعدّ طـبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهr وتـكون

rمدة صالحيته ثالث (3) سنوات على األقل

- الـــوثــائق الـــتي تــثـــبت وجــود مــنـــشــآت الـــتــخــزين
وخـدمـة مـا بـعـد الـبـيـع وقـطع الـغـيـار وكـذا أمـاكن الـعـرض

rوالبيع

YـــــســــــتـــــخـــــدمـــــHالـــــوثـــــائـق الـــــتـي تـــــثـــــبـت وجـــــود ا -
ومؤهالتهمr كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

ال {ــكن أن تــقل مــدة عــقــود تـوثــيق إيــجــار اHــنــشـآت
عن ثالث (3) سنوات.

اHاداHادّة ة 12 :  : يخضع إصدار االعـتماد النهائي لزيارات
تـــفــتــيش مــســبـــقــة تــقــوم بــهــا اHــصـــالح اHــؤهــلــة بــالــوزارة

اHكلفة بالصناعة.

اHــاداHــادّة ة 13 :: يـــعـــد االعـــتـــمـــاد الـــنـــهـــائيr الـــذي يـــســـلّـــمه
الوزير اHـكلف بالصناعةr في ست (6) نسخ أصلية توجه

إلى :

rعني باألمرHا  -

rوزارة التجارة  -

rوزارة النقل  -

-  وزارة اHــــالــــيــــة (اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمـــارك
r(ديرية العامة  للضرائبHوا

-  اHصلحة اHعنية للوزارة اHكلفة بالصناعة.



18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1605
8 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

rــــادّة ة 14 : : يـــجـب أن يــــكـــون كـل رد ســــلـــبـي مــــبـــرراHــــاداHا
ويـــجب أن يـــبـــلّـغ لـــلـــمـــعـــني مـن طـــرف اHـــصـــالح اHـــعـــنـــيـــة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات �ارسة نشاط الوكيلكيفيات �ارسة نشاط الوكيل

اHاداHادّة ة 15 :  : يجب أن تكـون لدى طالب �ـارسة نشاط
الـوكـيل اHـنــشـآت اHالئـمـة لــلـعـرض وخـدمـة مــا بـعـد الـبـيع
وقـطع الـغـيــار والـتـخـزينr حــيث حتـدد مـسـاحـاتــهـا الـدنـيـا

في دفتر الشروط اHذكور في اHادة 5 من هذا اHرسوم.

ويـــلـــزم وكـــيـل الـــســـيـــاراتr بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــدراجـــات
اHـتحـركة بـأن يكـون له مسـتودع حتت اHـراقبـة اجلمـركية
فــي أجل ال يــتـعــدى اثـني عــشـر (12) شـهــرا بــعـد احلــصـول

على االعتماد النهائي.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 16 :  :  يـــــــــلـــــــــزم الـــــــــوكـــــــــيـلr بــــــــــأن يــــــــكــــــــــون له
مـــســـتـــخــدمــــون يــتــمــتـــعــون بــاHــؤهـالت  اHــطــلــوبــة و/ أو

اخلبرة اHهنية الكافية في اجملال.

YـسـتـخـدمHويلـزم الـوكـيل بـضـمـان أعـمال تـكـوين ا
Yلــشــبــكــة تــوزيــعـه وجتــديــد مــعــارفــهم وحتــســ Yالــتــابـــعــ

مستواهم.

اHاداHادّة ة 17 : : يـلزم الوكيل بـتطويـر شبكة تـوزيعه عبر
الـــــتـــــراب الـــــوطـــــني الـــــتـي يـــــجب  أن تـــــغـــــطـي عـــــلى األقل
اHـنـاطق األربعr الـشرق والـغـرب واجلنـوب والـشـمالr في
أجل ال يــتـعـدى اثــني عـشـر (12) شـهـرا بــعـد احلــصـول عـلى

االعتماد النهائي.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـلـزم الـوكـيل فـيمـا يـخص شـبـكـة تـوزيعه
Yبأن تكون له  مـنشآته اخلاصة و/ أو الـلجوء إلى موزع
ومـــعـــيـــدي الــبـــيـع. وحتــدد مـــســـاحــات اHـــنـــشـــآت في دفـــتــر

الشروط اHذكور في اHادة 5 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 19 :  : يلزم الوكيـل بتوثيق العالقات التعاقدية
الـتي تـربطـه باHـوزعـY ومعـيـدي البـيع في شـبكـته. غـير
أن الـوكــيل يـبــقى مـســؤوالr إزاء الـزبــون الـنــهـائي عن أي

إخالل بالبنود اHنصوص عليها في دفتر الشروط.

اHاداHادّة ة 20 : : يلزم الوكيل بـاحترام األحكام التشريعية
والــتــنـــظــيــمــيــة اHـــطــبــقــة ال ســـيــمــاr في مــجـــال اHــنــافــســة
واHـــمــــارســــات الـــتــــجــــاريــــة وحـــمــــايــــة اHــــســـتــــهــــلك واألمن
Yوالـــنــــظـــافــــة والـــشــــروط الـــصــــحـــيــــة والـــعــــمل  والـــتــــأمـــ

والبيئة.

21 :  : ال يـــســــلّم الـــوكـــيـل إالّ اHـــركـــبـــات اجلـــديـــدة اHــاداHــادّة ة 
الــــتي كـــانـت مـــحـل فـــحص اHــــطـــابــــقـــة مـن طـــرف مــــصـــالح
اHـنــــاجمr طـبــقـا لـلــمـادتـY 7 و42 من الــقــانـون رقم 14-01
اHـؤرخ في29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19  غـشت

سنة 2001 واHذكور أعاله.

يــجب أن تــسـتــجــيب اHــركـبــات اجلــديـدة اHــســتـوردة
Hــقــايــيـس األمن وحــمــايــة الـــبــيــئــة اHــنــصـــوص عــلــيــهــا في
الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما أو أن تـسـتـجـيبr في
غـياب ذلكr أو في  غـيابـهاr للـمقـاييس اHـعمـول بهـا دوليا
دون أن تكون أقل من اHقـاييس اHطبقـة في البلد األصلي

للصانع.

يــــلــــزم  الــــوكــــيل بــــأن يــــضـع حتت تــــصــــرف مــــصــــالح
اHـــنــاجـم صــنف اHـــركــبـــة اHــوجـــهــة لـــلــســـوق وكل الـــوثــائق

التقنية اHتعلقة بها.

جتــري مــصــالح اHــنـاجـم عـمــلــيــات مــراقـبــة اHــطــابــقـة
أثناء عملـية استيراد اHركبـات اجلديدة في حصصr بأخذ
عـــيـــنـــات من اHـــركـــبـــات اHـــســـتــوردة عـــلـى ضـــوء الـــنـــشــرة
ª ـركبـة التيHالـوصفـية الـتي أعـدها الـصانع عـن صنف ا
تــسـلــيـمــهـا. وتـنــجـز هــذه اHـراقــبـة عــلى مـســتـوى مــنـشـآت

اHيناء وذلك قبل عملية التخليص اجلمركي.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : يــجب أن يــتـــوفــر لــدى  الــوكـــيل مــخــزون
كــاف من قــطع الــغـيــار والــلـوازم األصــلــيـة أو ذات نــوعــيـة
مـصادق عليهـا من طرف الصانع اHـانحr للتكـفل بالضمان

وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 52 من قـانـون اHــالـيـة
لسنة 2014 :

- ال يــرخـص لــوكالء الـــســـيــارات  بــبـــيع الـــســـيــارات
اHـــســـتــــوردة الـــتـي يـــجب أن تــــســـتــــجـــيب Hــــعـــايــــيـــر األمن
ª إال في إطـار شـبــكـة الـتـوزيع الـتي rـعـمـول بـهــا دولـيـاHا
عـلى أساسـها اعـتمـادهم قانـونا من طـرف اHصـالح اHؤهـلة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة. 

- {ــنع عــلى وكالء الــسـيــارات اسـتــيــراد الـســيـارات
حلـساب وكالء آخرين خـارج شبكـة توزيعـهمr التي ª على
أســاســهــا اعـــتــمــادهـم قــانــونــا مـن طــرف اHــصــالـح اHــؤهــلــة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : طـبـقـا لـلـمادة 52 من قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة
r2014 يـجب عـلى وكالء الــسـيـارات إنـشـاء نـشـاط صـنـاعي

و/أو شـبـه صـنــاعي أو أنـشــطـة أخــرى لـهـا عـالقـة مــبـاشـرة
بقطاع صناعة السيارات.
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يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في اإلنـتـاج عـنـد انـقـضاء
األجل احملدد في الـتشريع والـتنـظيم اHـعمـول بهـما سحب

االعتماد.

حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالصناعة.

25 :  : يـــــجب عـــــلى وكـــــيـل الـــــســــيـــــارات طـــــبـــــقــــا اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــتــشــريع اHــعــمــول بهr أن يــدرج في بــرنــامج اســتــيـراده
حصة من الـسيـارات التـي تـسيــر بـوقــود غـاز الـبـترول
اHــمــيعr كـــمــا هـــو مــحـدّد �ــوجب الــتـنـظــيمr حتت طــائـلـة

العقوبات اHنصوص عليها في القانون.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـجب حتــريـر فــواتـيــر اHـركــبـات اجلــديـدة
اHستوردة من طرف الصانع اHانح.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـلـزم وكيل اHـركـبـات اجلـديـدة بـأن يـتزود
لدى الـصـانع اHانح وبـأن يـتعـهـد بأالّ يـسـتورد إال  أصـناف

اHركبات الواردة في دفتر الشروط.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل

اHــاداHــادّة ة 28 :  : يـــجب أن يــكـــون عــقــد الـــبــيع الـــذي يــربط
الــوكـيل بـالــزبـون مـطـابــقـا ألحـكــام هـذا اHـرســوم و لـدفـتـر
الـشـروط وكــذا لـلـقـواعـد والــشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 29 :  : يــجب أن يــكــون ســـعــر الــبــيع اHــبــY فــي
سـند الـطلبـية اخلاص بـاHركبـة اجلديدة  ثـابتا وغـير قابل
لـلمراجعـة وال للتحـيY عند الزيـادة. ويجب أن يحرر مع
احـــتــســـاب كل الـــرســوم ويـــحــتـــويr عــنـــد االقـــتــضـــاءr عــلى
الــتــخـــفــيــضــات واالقــتـــطــاعــات  واHــزايــا اHـــمــنــوحــة وكــذا
االمــتــيـــازات اجلــبــائــيــة اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــتــشــريع

اHعمول  به. 

اHـاداHـادّة ة 30 :  : في حــالـة طــلب دفع تــسـبــيق عــنـد حتــريـر
الطلبيةr ال {كن أن تتجاوز قيمة اHبلغ  عشرة في اHائة
(10 %) من سعر بيع الـسيارة والقاطـرة ونصف القاطرة
وعـشــرين في اHــائـة (20 %) من ســعــر اآللـة اHــتــحــركـة مع

احتساب كل الرسوم.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــجب أال تـــتـــجـــاوز آجـــال الـــتـــســلـــيـم مــدة
خمـسة وأربـعY (45) يومـا بـالـنسـبـة  للـسـيارة والـقـاطرة

ونــصـف الــقــاطــرة وتــســعــY (90) يــومـــا بـــالــنـــســـبــة لـــآللــة
اHــــتـــحـــركــــة. غـــيـــر أنهr {ــــكن تـــمــــديـــد هـــذه اHــــدة بـــاتـــفـــاق

مشترك بY الطرفY على أساس وثيقة مكتوبة.

وفي حـــالــة الــدفع الــكـــلي لــســعــر اHـــركــبــةr فــإن عــلى
الوكيل أن يسلّمها في غضون السبعة (7) أيام اHوالية.

rـادّة ة 32 :  : فـي حـالــة عـدم احــتــرام شـروط الــطــلـبــيـةHـاداHا
{ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
رفض الزبون للـحل اHقترحr يجب عـلى الوكيلr أن يقوم
في غــضـون ثـمــانـيـة (8) أيـام بــإرجـاع مــبـلغ الــتـســبـيق أو
اHبـلغ اإلجمالي اHـدفوع  لـلزبون مع غـرامة قدرهـا عشرة

في اHائة  (10 %) من سعر اHركبة .

اHاداHادّة ة 33 :  : يلـزم الوكيل بـالقيـام بالفـحوص اHطـلوبة
قبل تـسلـيم اHـركبـة اجلديـدة للـزبـون وذلك بغـرض التـأكد

من مطابقة اHركبة اHسلمة  للطلبية اHقدمة.

اHــاداHــادّة ة 34 :  : يــلـــزم الــوكــيل عـــنــد تــســلــيـم اHــركــبــة بــأن
يــراعي بـدقـة اHـواصـفـات الـتــقـنـيـة واالخـتـيـارات  اخلـاصـة
باHركـبة اجلـديدة موضـوع الطـلبيـة والتي يـجب أن تكون
مــزودة بــكــمــيــة من الــوقـــود تــســمح لــهــا بــالــســيــر Hــســافــة
خـمــســY كــيـلــومــتـرا (50 كــلم) عــلى األقل. ويــلــزم الــوكــيل
بـتـسـلـيم اHـركـبـة اHـطـلـوبـة عـلى حـسـابهr بـواسـطـة وسـائل
النقل اHالئمة الـتي تضمن تسلـمها من طرف الزبون في

حالة جيدة ونظيفة.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يــلـــزم الــوكــيل بــاالمــتـــنــاع عن كل أشــكــال
اإلشـهــار الـتي من شــأنـهــا تـشــجـيع الــتـصــرفـات اخلــطـيـرة
لضمـان أمن مسـتعـملي الطـرقات. و{ـكنه أن يـبادر جتاه
الزبون بكل عمل مفـيد بغرض التحسيس والوقاية فيما

يتعلق بأمن الطرقات.

اHــــاداHــــادّة ة 36 :  : يــــتــــعــــهــــد الــــوكــــيل بــــالــــتـــــكــــفلr في إطــــار
الـضـمـانr باHـركـبـات الـتي تكـون فـيـهـا نقـائص الـتـصـنيع
والـعيـوب الظـاهرة أو اخلـفيـة وكذا اسـتبدال قـطع الـغيار

واللوازم غير الصاحلة لالستعمال.

اHــــاداHــــادّة ة 37 : : تــــســــاوي أو تــــفـــــوق اHــــســــافــــة احملــــددة في
الضمان :

Yمـائـة ألف (100.000 كـلم) في حـدود سـتـة وثالثـ  -
rتحركةHماعدا الدراجات ا r(36) شهرا للسيارات
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-  خـــمـــســـة آالف (5000 كـــلم) فـي حـــدود اثـــني عـــشـــر
(12) شهرا للدراجات اHتحركة.

يــطــبق الــضـــمــان الــذي يــقــره الــصــانـع فــيــمــا يــخص
اHــــقـــــطــــورات ونــــصـف اHــــقـــــطــــورات واآلالت اHــــتـــــحــــركــــة

اجلديدة.

اHاداHادّة ة 38 :  : يلـزم الوكـيل بضـمان تـأدية خـدمة مـا بعد
Yوذلك عن طـريق مـسـتـخـدمـ rـبـيـعـةHالـبـيـع لـلـمـركـبـات ا

يتمتعون باHؤهالت التقنية واHهنية اHطلوبة.

يـــــجب أن تـــــتـــــضــــمـن خــــدمـــــة مـــــا بــــعـــــد الــــبـــــيع عـــــلى
اخلصوص اخلدمات اآلتية :

rراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا  -

rالعناية والصيانة والتصليح  -

-  بــيع قــطع الـغــيـار والــلـوازم األصــلـيــة أو اHـصـادق
عليها من طرف الصانع.

اHــاداHــادّة ة 39 :   :  فـي حـــالـــة تـــوقف  الـــســـيـــارة اخلـــاصـــة أو
rـتـحـركـة بـغـرض الـتــصـلـيح في إطـار الـضـمـانHالــدراجـة ا
لفتـرة  تفوق سـبعة (7) أيامr يلـزم الوكيل  بـوضع سيارة
أو دراجــة اســتـــبــدال حتت تـــصــرف الــزبـــونr إال في حــالــة

أحكام تعاقدية بY الطرفY تنص على مدة أقل.

بالـنـسبـة لـلـمركـبـات من نـوع الشـاحـنـات الصـغـيرة
والــشــاحــنـات وحــافالت الــنــقل بــاHــديــنــة وحـافـالت الـنــقل
خارج اHـدينة وجـرار الطـريق والقاطـرة ونصف الـقاطرة
واآلالت اHـتحـركةr يـلزم الـوكـيل بتـعويض الـزبون فـقدان

الربح الناجم عن التوقفr ويكون مثبتا بوثائق.

اHاداHادّة ة 40 :  : يتعهـد  الوكيل بإدراج االلـتزامات احملددة
في دفــتـر الـشــروط ضـمـن الـعـقــود الـتي تــربـطه �ــوزعـيه

ومعيدي البيع التابعY له.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

العقوباتالعقوبات

41 :  : كـل مــــــخــــــالــــــفــــــة ألحــــــكــــــام هــــــذا اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
وااللـتـزامـات الـواردة فـي دفـتـر الـشـروطr يـتــرتب عـلـيـهـا
إعـداد تـقريـر من  مـصـالح اHـراقـبـة اHؤهـلـةr يـأمـر اخملالف
بـتسـوية وضعـيته في أجل تـسعY (90 ) يومـاr ابتداء من

تاريخ تبليغ اإلعذار للمعني.

اHاداHادّة ة 42 : : إذا لم يسـوّ اخملالـف وضعيـته بـعد انـقضاء
الـفـترة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 41 أعالهr يـصـدر قرار
ســـحـب االعـــتـــمـــاد الـــنـــهـــائي من طـــرف اHـــصـــالـح اHـــعـــنـــيــة
لــلــوزارة اHـــكــلــفــة بــالـــصــنــاعــةr الــتـي تــطــلب من الــوزارة

اHكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري.

Y43 :  : يـــجـب أن يــتـم إعالم مـــصـــالح الـــوزارتــ اHــاداHــادّة ة 
اHـكـلـفـتـY بالـتـجـارة واHـاليـة (اHـديـريـة الـعامـة لـلـجـمارك
واHـــديــريــة الــعــامــة  لــلــضــرائـب) بــصــفــة دائــمــة من طــرف
اHـصالح اHعـنيـة بالـوزارة اHكـلفة بـالصـناعـة  باإلجراءات

اHتخذة في إطار تنفيذ اHادتY 41 و42  أعاله.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادّة ة 44 : : يلـزم وكالء اHركـبات  اجلـديدة بـالتـصريح
لـدى اHصالح اHعنـية بالوزارة اHكـلفة بالصـناعةr بعنوان
كل شـبكة جديدة لـلتوزيع يتم وضـعهاr �نـشآت التخزين
ومصلـحة ما بـعد الـبيع وقطع الـغيـار وكذا نقـاط العرض

والبيع.

اHـاداHـادّة ة 45 :  : {ــنـح الـــوكـالء الــعـامــلــون فـــتـرة زمــنـــيـة
مدتــها اثنــا عـشر (12) شهرا ابـتـداء من تاريخ نـشر هذا
اHرسوم في اجلـريدة الرسـمية لـلتقـيد باألحـكام اHرتـبطة
بـالشـروط اجلـديدة اHـتـعلـقـة باHـنـشآت وااللـتـزام بالـتزود

بصفة حصرية  لدى الصانع اHانح .

اHــاداHــادّة ة 46 :  :  حتــدد أحــكــام هــذا اHــرســومr عــنــد احلــاجــة
وحـسب احلــالـةr بــقـرار من الـوزيــر اHـكــلف بـالـصــنـاعـة أو
بـقـرار مشـتـرك بـY الوزيـر اHـكـلف بـالصـنـاعـة والوزراء

.YعنيHا

47 :  : تـــلــغــى أحــكـــام الــمـــرسـوم الــتـنــفـيـذي الــمــادالــمــادّة ة 
رقم 07-390 اHـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام 1428 اHـوافق 12
ديسـمبر سنة 2007 الذي يحـدد شروط وكيفـيات �ارسة

نشاط تسويق السيارات اجلديدة.

48 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 7 ربـيع األول عــام  ربـيع األول عــام 1436
29  ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة r2014 يحـدد عدد اHـناصبr يحـدد عدد اHـناصب اHوافق اHوافق 
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـY اHـنـتـمـY لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـY اHـنـتـمـY لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســســـات واإلدارات الــعــمــومــيـــة بــعــنــوان اجملــلساHــؤســســـات واإلدارات الــعــمــومــيـــة بــعــنــوان اجملــلس

الدستوري.الدستوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rورئيس اجمللس الدستوري
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 89-143 اHـؤرخ
في 5 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اHــــــوافق 7 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واHـتــضـمـن قـواعــد تـنــظـيـم اجملـلس الــدسـتــوري والـقــانـون

rتممHعدل واHا rاألساسي اخلاص ببعض موظفيه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14-145  اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةHـشتـركـة في اHلألسـالك ا

rواد 76 و98 و133 منهHال سيما ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11 مـحـرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا
يـحدد عـدد اHنـاصب العـليـا ذات الطـابع الوظـيفي بـعنوان

اجمللس الدستوريr كما يأتي :

الـعـددالـعـددالـمـنـاصـب الـعـلـيـاالـمـنـاصـب الـعـلـيـاالشـعـبالشـعـب

اإلدارة العامة

الترجمة والترجمة الفورية
اإلعالم اآللي

- مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
- ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

- مساعد بالديوان
- مكلف باالستقبال والتوجيه

- مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية
- مسؤول الشبكة
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1
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اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 7 ربيع األول عام 1436 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2014.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 17 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 10 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2014 يــــحــــدد قــــائــــمــــةr يــــحــــدد قــــائــــمــــة
شهادات ليسـانس التعليم العالي وشهادات اHاسترشهادات ليسـانس التعليم العالي وشهادات اHاستر
وشـهــادات مــهــنــدس دولــة اHــطـلــوبــة لــلــمــشـاركــة فيوشـهــادات مــهــنــدس دولــة اHــطـلــوبــة لــلــمــشـاركــة في
مـسـابقـة االلتـحـاق بالـتكـوين اHـتخـصص لـلتـوظيفمـسـابقـة االلتـحـاق بالـتكـوين اHـتخـصص لـلتـوظيف

على أساس الشهادة بصفة مالزم أوعلى أساس الشهادة بصفة مالزم أوّل للشرطة.ل للشرطة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-322 اHؤرخ
في 16  مــحــرّم عـام 1432 اHـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة باألمن الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبــريل ســنـة
2012 الذي يحدّد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5  رمضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

بقرران ما يأتي :بقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 92 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 10-322 اHــؤرخ في 16  مــحــرّم عــام 1432
اHوافق 22 ديسـمبر سنة 2010 واHذكـور أعالهr يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد قـــائــمــة شـــهــادات لــيــســـانس الــتـــعــلــيم
الــــعـــالـي وشـــهــــادات اHــــاســـتــــر وشـــهــــادات مــــهـــنــــدس دولـــة
اHـطــلــوبــة لـلــمــشـاركــة في مــســابــقـة االلــتــحـاق بــالــتــكـوين
اHـتـخصص لـلـتـوظـيف عـلى أسـاس الشـهـادة بـصـفة مالزم

أوّل للشرطة.

2 :  : حتــدّد قــائــمــة شــهــادات لــيــســانس الــتــعــلــيم اHـادة اHـادة 
الــــعـــالـي وشـــهــــادات اHــــاســـتــــر وشـــهــــادات مــــهـــنــــدس دولـــة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله كاآلتي :

I. شهادة ليسانس التعليم العالي :. شهادة ليسانس التعليم العالي :

ميدان : القانون والعلوم السياسية :ميدان : القانون والعلوم السياسية :
r1. احلقوق

2. العلوم السياسية.

ميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعية :ميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعية :
r1. علم االجتماع
r2. علم النفس

r3. علوم اإلعالم واالتصال
r4. التاريخ

5. اآلثار.

مـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــةمـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
والرياضية :والرياضية :

1. الرياضة.

مــيـــدان : الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديــة وعـــلـــوم الـــتـــســـيـــيــرمــيـــدان : الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديــة وعـــلـــوم الـــتـــســـيـــيــر
والعلوم التجارية :والعلوم التجارية :

r1. العلوم التجارية
rاليةH2. العلوم ا

r3. العلوم االقتصادية
4. علوم التسيير.

ميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي :ميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي :
r1. الرياضيات
2. اإلعالم اآللي.

ميدان : العلوم والتكنولوجيا :ميدان : العلوم والتكنولوجيا :
rدنيةH1. الهندسة ا
r2. هندسة الطرائق

r3. هندسة ميكانيكية
r4. اإللكتروتقني

r5. اإللكتروميكانيك
r6. اإللكترونيك

7. علم الطيران.
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ميدان : علوم اHادة :ميدان : علوم اHادة :
1. الكيمياء.

ميدان : علوم الطبيعة واحلياة :ميدان : علوم الطبيعة واحلياة :

r1. البيوكيمياء

r2. البيولوجيا

rيكروبيولوجياH3. ا

4. علم الوراثة.
ميدان : اآلداب واللغات األجنبية :ميدان : اآلداب واللغات األجنبية :

r1. اللغة الفرنسية

r2. اللغة اإلجنليزية

rانيةH3. الللغة األ

r4. اللغة اإلسبانية

r5. اللغة اإليطالية

r6. اللغة الروسية

7. اللغة الصينية.

ميدان : اللغة واألدب العربي :ميدان : اللغة واألدب العربي :

1. اللغة العربية.
II. شهادات اHاستر :. شهادات اHاستر :

ميدان : العلوم والتكنولوجيا :ميدان : العلوم والتكنولوجيا :

rدنيةH1. الهندسة ا

r2. هندسة الطرائق

r3. الهندسة الكهربائية

rيكانيكيةH4. الهندسة ا

r5. اآللية

r6. اإللكتروميكانيك

r7. اإللكترونيك

r8. اإللكتروتقني

r9. هندسة الصيانة

r10. النظافة واألمن

rعمارية والعمرانH11. الهندسة ا

rوادH12. هندسة ا

rعماريةH13. الهندسة ا

r14. علوم اخملاطر

r15. األمن الصناعي

rيكانيكH16. ا

r17. األنظمة الكهربائية واآللية

r18. االتصاالت السلكية والالسلكية

19. البصريات وميكانيك الضبط.

ميدان : علوم اHادة :ميدان : علوم اHادة :

r1. الكيمياء

r2. الفيزياء

rوادH3. علوم ا

rكوّناتHواد واH4. ا

5. الفيزياء النظرية.

ميدان : علوم األرض والكون :ميدان : علوم األرض والكون :

r1. احمليط

r2. تهيئة اإلقليم

3. تسيير التقنيات احلضرية.

ميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي :ميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي :

r1. الرياضيات

2. اإلعالم اآللي.

ميدان : علوم الطبيعة واحلياة :ميدان : علوم الطبيعة واحلياة :

r1. البيولوجيا

r2. البيوكيمياء

r3. البيوتكنولوجيا

r4. اإليكولوجيا

rيكروبيولوجياH5. ا

r6. العلوم الزراعية

rاء واحمليطH7. موارد التربة وا

r8. علوم التسممات األساسية والتطبيقية

r9. التغذية وعلوم الغذاء
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10. الـعلـوم الـبـيطـريـة : الـنظـافـة واHراقـبـة ومـناهج

rالتحليل

r11. احمليط

r12. علم الوراثة

III. شهادات مهندس دولة :. شهادات مهندس دولة :

rدنيةH1. الهندسة ا

r2. الهندسة الكهربائية واإللكترونية

r3. هندسة الطرائق

rيكانيكيةH4. الهندسة ا

r5. هندسة الصيانة

rيكانيكH6. ا

r7. إلكتروميكانيك

r8. تسيير التقنيات احلضرية

r9. تهيئة اإلقليم

r10. األشغال العمومية

r11. علم اخلرائط واجليوديزية

r12. الري

r13. األرصاد اجلوية

r14. احمليط

r15. اإلعالم األلي

r16. اإللكتروتقني

r17. اإللكترونيك

r18. علم الطيران

r19. علوم األرض

r20. اجلغرافيا

r21. الطبوغرافيا

r22. علم القياس

r23. التجهيز

r24. اآلالت

r25. الصيانة الصناعية

rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

rعن الوزير األولrعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 16 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
Yـن تــعــيــYيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2014 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة اHــوافـق اHــوافـق 
مـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الــــدولــــةr وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات
rاحمللّية

rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةr اHعدّل واHتـمّمr ال سيّما اHادّة

r15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

rهام ضابط الشرطة القضائيةH YترشحHا

r26. االتصاالت السلكية والالسلكية

r27. البيولوجيا

r28. التخطيط

29. اإلحصاء.

rـــســابـــقــةHـــتــضـــمن فـــتح اHــادة 3 : : يـــحـــدد الــقـــرار اHــادة اHا
قـائمـة الـتـخـصصـات اHـطـلوبـة في الـشـعب اHـذكورة أعاله
وفـق احـــــتـــــيــــــاجـــــات مـــــصــــالح اHـــــديــــريــــة الـــــعــــامـــــة لألمن

الوطني.

اHــادة اHــادة 4 : : يــنـــشــر هــذا الــقــرا في اجلــريــدة الــرســمــيــة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 17 مــحــرّم عـام  1436 اHـوافق 10
نوفمبر سنة 2014.
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................................................................... "
- �ثال الوزير اHكلف بالتجارة :

- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد رحمة منيرr مستخلفا.

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

وزارة وزارة العـدلالعـدل
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 26 ذي احلـــــــج ذي احلـــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1435 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 20
أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة r2014 يـتضمr يـتضمّن تـعيY أعـضاء اللـجنةن تـعيY أعـضاء اللـجنة

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 26 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1435
اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنـة r2014 تـعـيّـن الـسّـيـدات والـسّـادة
اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهـمr تـــطــــبــــيـــــقــــا ألحـــــكـــــام الــــمـــادّة 5 من
الـــــــــمـــــــــرســــــــوم الـــــــرّئــــــــاسـيّ رقــم 08-163 اHــــــــؤرّخ فـي 29
جـــمـــــادى األولى عـــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة 2008
واHـتـضـمّن إحــداث الـلـجـنــة الــوطـنــيـة لــلـقـــانـون الــدولي
اإلنســانيr أعضــاء في الـلجـنة الـوطنـيـة للـقانـون الدولي

اإلنساني :

rثل وزارة الدفاع الوطني� rزماري محمد -

- مــــــصــــــطــــــفــــــاي نــــــبــــــيلr �ــــــثـل وزارة الـــــداخــــــلــــــيـــــة
rواجلماعات احمللـية

- مـــــــحـــــــمـــــــد األمــــــــY بـن الــــــشــــــــريـفr �ـــــــثـل وزارة
rالشؤون اخلـارجـية

rثل وزارة العدل� rمروك نصر الدين -

rاليةHثلة وزارة ا� rبن صفا حسيبة -

rثلة وزارة الطاقة� rرحاش تماني نوال -

rائيةHوارد اHثلة وزارة ا� rعثماني نسيمة - 

- ســـــبـــــقـــــاق عـــــبــــد الـــــرزاقr �ـــــثـل وزارة الـــــشــــؤون
rالدينـية واألوقـاف

- حــــــفـــــــيـص مــــــحــــــمـــــــدr �ــــــثــل وزارة الــــــتــــــهــــــيــــــئـــــــة
rالعمـرانـية والبيئـة

rثل وزارة التربية الوطنية� rالعلمي سليم -

- فالق بــشـــيــرةr �ـــثــلـــة وزارة الــتـــضــامن الـــوطــني
rرأةHواألسرة وقضايا ا

rثلة وزارة الثقافة� rبورصاص نادية -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rعدلHا rاحمللّية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
rحافظ األختام r2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

rعدّلHا rبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبـــعــد االطالع عـــلى احملــضـــر اHــؤرّخ في 28 يــنــايــر
سنة 2014 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

rهام ضابط الشرطة القضائيةH YرشحHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائيـة مفـتشــو األمـن الـوطـني الواردة أسـماؤهم في

القائمة اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 16 صــــفــــر عـــام 1436 اHــــوافـق 9
ديسمبر سنة 2014.

 وزير الدولةr وزير الداخلية  وزير الدولةr وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 16 ربيع األول عـام  ربيع األول عـام 1436 اHوافق  اHوافق 7  ينايريناير
ســنــة ســنــة r2015 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 24 رجب عــام رجب عــام
1434 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2013 الـــــذي يـــــحـــــدد الـــــذي يـــــحـــــدد

تــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارةتــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عـــام 1436
اHـوافــق 7 ينـاير ســنة r2015 يعـدل القـرار اHؤرخ في 24
رجب عـام 1434 اHـوافق 3 يــونـيــو ســنـة 2013 الــذي يــحـدد
تـشــكـيـلـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احملليةr كما يأتي :
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- بــــوكـــــرا ادريسr �ــــثـل وزارة الــــتــــعـــــلــــيم الـــــعــــالي
rوالبحث العلمي

- ســـــــمــــــــــان وردةr �ــــــــثـــــــلـــــــــــة وزارة الـــــــتـــــــكــــــــــويـن
rYهنيHوالتعلــيم ا

- لـــــعــــــجــــــانـي عـــــبــــــد الــــــكــــــر�r �ــــــثل وزارة الــــــعــــــمل
rوالتشغيل والضمان االجتماعي

- حـاج عــلي شـريفr �ـثل وزارة الـصـحـة والـسـكـان
rستشفياتHوإصالح ا

rثل وزارة الشباب� rمهماه بوزيان -
rثل وزارة الرياضة� rشبيلي مختار -

rناجمHثلة وزارة الصناعة وا� rتواهمي هجيرة -
rثلة وزارة االتصال� rبن جازية شفيقة -

- تــــودرت صالح الــــدينr �ــــثـل اHــــديـــريـــــة الـــعــــامــــة
rلألمن الـوطني

rثل قيادة الدرك الوطني� rحدبي خالد -
rثلة الهالل األحمر اجلزائري� rمرزلقاد كهينة -

- سي يـــوسـف أحـــمـــدr �ــــثل الـــكــــشـــافـــة اإلسـالمـــيـــة
rاجلـزائريـة

- مــرجــانــة عــبــد الـــوهــابr �ــثل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في  6 مـحر مـحرّم عــام م عــام 1436 اHوافــق اHوافــق 30 أكـتوبر أكـتوبر
سـنة سـنة r2014 يـحدr يـحدّد الـكيـفـيات اخلـاصة لـتـطبـيق منعد الـكيـفـيات اخلـاصة لـتـطبـيق منع
تــــعـــاطي تـــبغ الـــتـــدخــــY في اHـــؤســـســـات واHـــرافقتــــعـــاطي تـــبغ الـــتـــدخــــY في اHـــؤســـســـات واHـــرافق

التابعة لقطاع العدالة.التابعة لقطاع العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدّل واHا rتعلّق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-285 اHؤرّخ
في 6 رجب عـــام 1422 اHــوافق 24 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2001
الــذي يـحــدّد األمـاكـن الـعــمـومــيــة الـتي {ــنع فــيـهــا تــعـاطي
rادّة 12 منهHال سيما ا rنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 12 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 01 -285 اHــــؤرّخ في 6 رجـب عـــام 1422
اHوافق 24 سبتمبر سنة 2001 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الــقـــــرار إلى حتـــديـــد الـكــيــفــيــات اخلـاصــة لــتــطــبـيـق مـنع
تــعــاطي تــبغ الــتـدخــY في اHــؤســســات واHـرافـق الـتــابــعـة

لقطـاع العدالـة.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : فــــــضال عـن أحـــــكـــــام اHـــــادّة 4 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 01 -285 اHــــؤرّخ في 6 رجـب عـــام 1422
rــــذكـــــــور أعالهHــــرافـق 24 ســــبـــــتــــمــــبـــــــر ســــنـــــة 2001 واHا
تـــعـــتـــبـــــر " أمـــاكن مـــغـــلـــقـــــة " ومـــخـــصـــصــــة لالســـتـــعـــمـــال
اجلمـاعي في اHؤسسات واHرافق التابعة لقطاع العدالة:

rقاعات اجللسات للجهات القضائية -

- مــــحالت االحــــتـــبــــاس اجلـــمــــاعــــيـــة فـي اHـــؤســــســـات
rالعقـابــية

- األجــــنــــحــــة اخملــــصــــصــــة لـألحــــداث في اHــــؤســــســــات
rالعقـابــية

rمراكز إعادة تربية وإدماج األحداث -

- جميع األماكن األخـرى اHغلقة وأروقتهاr اخملصصة
لالستعمال اجلماعي.

{ــنـــع تــعـــــاطي الــتــدخـــــY في األمـاكــــن اHـبــيــنـــة
في الفقـرة أعاله.

يــطـــبق مــنع تــعـــاطي الــتــدخــY اHـــذكــور في الــفــقــرة
الــســـابــقـــــة بــالـــنــســـبــــة لــلـــمــحـــبــوســـــY وفــقـــــا لــلـــنــظــــام
الــداخــلي لـلــمـؤســسـة الـعــقـابــيـة أو Hــركـز إعـــادة الـتــربـيـة

وإدمـاج األحـداث.

Yتــوضــع إشــــارات ظـــاهـــرة تـذكّــــر �ــنــع الــتــدخـــ
في األماكن اHذكورة في هذه اHادّة.

YــدخــنــHــادة 3 :  : تـــوضــع أمـــاكــن حتت تــصـــــرف اHــادة اHا
في أمـــاكن الــعــمـل الــتــابـــعــة لــقـــطــاع الــعــدالـــةr إذا لم تــكـن

حتتوي على ساحات أو فضاءات خارجية.

تـــــوضع إشـــــارات لإلرشـــــاد إلى األمــــاكـن اخملــــصـــــصــــة
.Yلتعـاطي تبغ التدخ
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اHــــــادة اHــــــادة 4 :  : يـــــــقــــــوم مــــــســـــــؤول اHــــــؤســــــســـــــة أو اجلــــــهــــــة
الـقضـائيـةr بـعد اسـتـشارة �ـثلي اHـسـتخـدمـY والطـبيب
ومـــســؤول األمـنr بــتــعـــيــY األمـــاكن اHــذكـــورة في اHــادّة 3
أعالهr مع مراعـاة الشـروط احملددة في الـفقـرة الثـانية من
اHادّة 5 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 01 -285 اHؤرّخ في 6
رجب عــــــام 1422 اHــــــرافـق 24 ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــر ســــــنـــــة 2001

واHذكــور أعاله.

يـــجـب أن تـــــراعي الـــتـــدابـــــيـــر اHـــتـــخـــذة تـــطـــبـــيـــقــــا
لــــلـــفـــقــــرة الـــســــابـــقــــةr في كــل احلــــاالتr ضـــــرورة ضـــمـــان

.YدخنHحمايـة غير ا

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرّم عـــام 1436 اHــوافق 30
أكتوبر سنة 2014.

الطيب لوحالطيب لوح
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 30 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنـة سـنـة r2014 يـتـضــمr يـتـضــمّن تـعـيــY أعـضـاء جلـنــة تـكـيـيفن تـعـيــY أعـضـاء جلـنــة تـكـيـيف

العقوبـات.العقوبـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 30 مـــــــحـــــــرّم عـــــــام 1436
اHـوافق 23 أكـتـوبـر سـنة r2014 تعـيّن الـسّـيـدتـان والـسّادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمr تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 4 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 05-181 اHـؤرّخ فـي 8 ربــيع الــثــانـي عــام
1426 اHوافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحـدّد تشكيلة جلنة

تـكيـيف الـعقـوبات وتـنـظيـمهـا وسـيرهـاr أعـضاء في جلـنة
تكييف العقوبات :

rرئيسا rقاض باحملكمة العليا rميم عيسى -
- عــــدة بـــشــــيـــرr �ــــثل عـن اHـــديــــريـــة الــــعـــامـــة إلدارة

rعضوا rالسجون وإعادة اإلدماج االجتماعي
- بـــــوذراع اجلــــمـــــعيr �ـــــثل عـن اHـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة

rعضوا rللشؤون القضائية والقانونية
rعضوا rمدير مؤسسة عقابية rبوذريع محمد -

rعضوة rطبيبة عامة rمعاش شهيرة -
rـدرسة العـليا لـلقضاءHأسـتاذة با rمطالوي عـائشة -

rعضوة
rأســتـاذ جــامــعي في احلــقـوق rلـنــوار عــبـد الــرحــيم -

عضوا.

وزارة اLاليةوزارة اLالية
قــقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في رار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 17 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1435
اHـــــوافق اHـــــوافق 11 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r2014 يـــــعـــــدل الـــــقــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 27 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1433
اHــــــوافق اHــــــوافق 15 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة 2012 الــــــذي يــــــحــــــدد عـــــدد الــــــذي يــــــحــــــدد عـــــدد
اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــY اHـــنـــتـــمـــY لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــY اHـــنـــتـــمـــY لألسالك
اHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة
بـــــعــــنــــوان اإلدارة اHـــــركــــزيــــة لـــــلــــمـــــديــــريــــة الـــــعــــامــــةبـــــعــــنــــوان اإلدارة اHـــــركــــزيــــة لـــــلــــمـــــديــــريــــة الـــــعــــامــــة

للمحاسبة واHديرية العامة للخزينة.للمحاسبة واHديرية العامة للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
rــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةHـشتـركـة في اHلألسـالك ا

rواد 76 و98 و133 و172 و197 منهHال سيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
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- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في 27 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 15 غــشت ســنـة 2012 الــذي يــحـدد
تعداد مناصب العليا للـموظفY اHنتمY لألسالك اHشتركة في اHؤسـسات واإلدارات العموميةr بعنوان اإلدارة اHركزية

rديرية العامة للخزينةHللمديرية العامة للمحاسبة وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدل اHــادة األولى من الـقــرار الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في 27 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 15 غـشت
سنة 2012 واHذكور أعالهr و حترر كما يأتي :

" اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133 و172 و197 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-04 اHــؤرخ في 11
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـذكـور أعالهr يـحـدد عـدد اHـنـاصب الـعــلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـعـنـوان

اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للخزينةr كما يأتي :

اHناصب العليااHناصب العليا

توزيع اHناصب العلياتوزيع اHناصب العليا

الوكالة اHركزيةالوكالة اHركزية
احملاسبية للخزينةاحملاسبية للخزينة

اHديرية العامةاHديرية العامة
للمحاسبةللمحاسبة

اإلدارة العامة

الترجمة والترجمة
الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الوثائق واحملفوظات

الشعبالشعب

..........(بدون تغيير)..........

مكلف باالستقبال والتوجيه

..........(بدون تغيير)..........

..........(بدون تغيير)..........

..........(بدون تغيير)..........

..........(بدون تغيير)..........

..........(بدون تغيير)..........

..........(بدون تغيير)..........

اHديرية العامةاHديرية العامة
للخزينةللخزينة

...(بدون تغيير)...

1

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

-

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

1

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)...

...(بدون تغيير)..."

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 17 ذي احلجة عام 1435 اHوافق 11 أكتوبر سنة 2014.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 21 فــبـــرايــر ســـنــة 2011

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعنـوان اHصالح اHـركزية واخلـارجية لـلوكالة

rعدلHا rسح األراضيH الوطنية

يقريقرّران ران ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـعدل أحـكـام اHـادة األولى مـن الـقرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 18 ربـــيع األول عــام 1432
اHوافق 21 فبراير سنة 2011 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكـذا مـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـY عـلى مـسـتـوى
اHــصــالـح اHــركــزيــة واخلــارجــيــة لــلـــوكــالــة الــوطــنــيــة Hــسح

األراضيr حسب اجلداول اHبينة أدناه :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-

13

15

5

1

13

47

-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

12

-
-
-
-
12

1

15

5

1

13

35

200

219

240

288

1

2

3

5

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

1 - جدول خاص باHصالح اHركزية - جدول خاص باHصالح اHركزية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام  صفر عام 1436 اHوافق اHوافق
27 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2014 يـــعـــدل الــــقـــرار الـــوزاريr يـــعـــدل الــــقـــرار الـــوزاري

اHــــــشـــــــتــــــرك اHـــــــؤرخ في اHــــــشـــــــتــــــرك اHـــــــؤرخ في 18 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 21 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة 2011 الــذي يـــحــدد تـــعــداد الــذي يـــحــدد تـــعــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـدمــات بـعــنـوان اHــصـالـح اHـركــزيـة واخلــارجـيـةأو اخلـدمــات بـعــنـوان اHــصـالـح اHـركــزيـة واخلــارجـيـة

للوكالة الوطنية Hسح األراضي.للوكالة الوطنية Hسح األراضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظــــيف األعــــوان اHـــتــــعــــاقـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهــمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 145
اHؤرّخ في 28 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 28 أبريل

rالوزير األول Yتضمّن تعيHسنة 2014  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 234
اHـــــــــؤرّخ في 21 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1410 اHـــــــــوافق 19
ديسـمبـر سنة 1989 واHتـضمّن إنـشاء وكـالة وطـنيـة Hسح

rتمّمHعدّل واHا rاألراضي
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2 - جدول خاص باHديريات اجلهوية - جدول خاص باHديريات اجلهوية

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18

8

19

35

2

27

109

22

8

13

26

22

91

24

10

23

33

1

32

123

6

6

16

22

14

64

11

6

8

22

12

59

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
-
-
26

26

-
-
-
-
22

22

-
-
-
-
-
32

32

-
-
-
-
14

14

-
-
-
-
12

12

18

8

19

35

2

1

83

22

8

13

26

-
69

24

10

23

33

1

-
91

6

6

16

22

-
50

11

6

8

22

-
47

288

240

219

200

288

200

288

240

219

200

200

288

240

219

200

288

200

288

240

219

200

200

288

240

219

200

200

5

3

2

1

5

1

5

3

2

1

1

5

3

2

1

5

1

5

3

2

1

1

5

3

2

1

1

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)
اHديرياتاHديريات
اجلهويةاجلهوية

اHديرية
اجلهوية
للجزائر

اHديرية
اجلهوية
لوهران

اHديرية
اجلهوية
لقسنطينة

اHديرية
اجلهوية
لورقلة

اHديرية
اجلهوية
لبشار
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16

6

14

16

16

68

15

7

3

20

33

15

1

94

9

5

11

19

11

55

663

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
-
16

16

-
-
-
-
-
15

-
15

-
-
-
-
11

11

148

16

6

14

16

-
52

15

7

3

20

33

-
1

79

9

5

11

19

-
44

515

288

240

219

200

200

288

240

240

219

200

200

200

288

240

219

200

200

"

5

3

2

1

1

5

3

3

2

1

1

1

5

3

2

1

1

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

2 - اجلدول اخلاص باHديريات اجلهوية ( تابع ) - اجلدول اخلاص باHديريات اجلهوية ( تابع )

اHديرياتاHديريات
اجلهويةاجلهوية

اHديرية
اجلهوية
للشلف

اHديرية
اجلهوية
لسطيف

اHديرية
اجلهوية
لبسكرة

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
اجملموع العاماجملموع العام

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 صفر عام 1436 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2014.

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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وزارة اLوارد اLائيةوزارة اLوارد اLائية
قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 3 صـــــفــــــر عــــــام  صـــــفــــــر عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 26 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2014 يتـضمن وضع بعضr يتـضمن وضع بعض
األسالك الـتـقـنـيـة اخلـاصــة بـاإلدارة اHـكـلـفـة بـالـفالحـةاألسالك الـتـقـنـيـة اخلـاصــة بـاإلدارة اHـكـلـفـة بـالـفالحـة
في حالة القيـام باخلدمة لدى اإلدارة اHـكلفة باHواردفي حالة القيـام باخلدمة لدى اإلدارة اHـكلفة باHوارد

اHائية.اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 08-286 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اHوافق 17 سبـتمبر سنة 2008 واHذكور أعالهr يوضع في
rائـيةHـوارد اHـكلـفة بـاHحـالـة القـيام بـاخلـدمة لـدى اإلدارة ا
وفـي حــدود الــتــعــداد اHــذكــور في هــذا الــقــرارr اHــوظــفــون

اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

األســـاســيـــة احملـــددة في اHـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 286-08
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـقيام باخلدمـة من حق الترقيةr طـبقا لألحكام الـقانونية
األســـاســيــة  احملــددة فـي اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 286-08
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاHـادة ادة 4 : : تـكـون الـرتـبـة اHـشـغـولـة  من طـرف اHـوظف
الذي استفاد من ترقيةr محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 26
نوفمبر سنة 2014.

الـتـعــدادالـتـعــدادالـسـلـكالـسـلـك

اHهندسون في الزراعة

التقنيون في الفالحة

103

50

اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــتــــولـى مــــصــــالـح وزارة اHــــوارد اHــــائــــيــــة
تــســـيــيــر اHـــســار اHـــهــني لـــلــمـــوظــفــY اHـــنــتـــمــY لألسالك
اHـذكورة في اHـادة األولى أعالهr طـبقـا لألحـكام الـقـانونـية

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
حسY نسيبحسY نسيب

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434  اHـــــوافق اHـــــوافق 9 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة r2013 يـــــحــــدد تـــــعــــداد يـــــحــــدد تـــــعــــداد

مــنــاصب مــنــاصب الـشــغل و تــصــنــيـفــهــا و مــدة الـعــقــد اخلـاصالـشــغل و تــصــنــيـفــهــا و مــدة الـعــقــد اخلـاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلدمـات بعـنوان اHـصالح اخلـارجيـة واHؤسـساتأو اخلدمـات بعـنوان اHـصالح اخلـارجيـة واHؤسـسات

العمومية التابعة لوزارة الثقافة.العمومية التابعة لوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yإن األم
rاليةHو وزير ا

rو وزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضان عام 1428 اHوافـق 29 سبـتمبـر سنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهم و واجـــبــاتــهـم والــعـــنــاصــر اHـــشــكـــلــة لــرواتـــبــهم
والـقـواعــد اHـتــعـلـقــة بـتـســيـيــرهم و كـذا الـنــظـام الــتـأديـبي

rادة 8 منهHوالسيما ا rطبق عليهمHا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اHـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rتضمن تعييــن أعضاء احلكومــةHوا
- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافـق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
 - و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في  17 مــحــرم عــام 1426 اHــوافـق 26 فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحـدد صالحيات وزير الثقافـة
ربـيع -و�ــقــتــضى اHــرســوم الـرئــاسي اHــؤرخ في 7 
الـــثــاني 1423 اHــوافـق 18 يــونـــيــو ســـنــة 2002 واHــتــضــمن

rالعام للحكومة Yاألم Yتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الــمــادة األولـى :الــمــادة األولـى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام الــمــادة 8 مــن
الــــــــــمـــــــــرســــــــــوم الـــــــرئــــــــاسـي رقم 07-308 اHــــــــؤرخ في 17
رمــــضـــان 1428 الـــمـــوافــق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2007
الـــــمــــذكـــــور أعــالهr يــــحـــدد هـــذا الـــقـــرار تــــعـــداد مـــنـــاصب
الـــــشــــغـل اHـــطـــابـــقـــة لـــنـــشـــاطـــات احلــفـظ أو الـــصـــيـــانــة أو
الـــــخــــدمــــات وتـــــصــــنــــيـــــفــــهـــا وكـــــذا مـــدة الـــعــــقـــد اخلـــاص
بـــــاألعـــــوان الـــــعـــــامـــــلــــY  بـــــعـــــنـــــوان اHـــــصـــــالـح اخلـــــارجـــــيــــة
واHــؤسـسـات الـعــمـومـيـة الــتـابـعـة لــوزارة الـثـقـافــةr طـبـقـا

للجدول اآلتي :

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

219

240

263

288

315

348

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

1080

160

1150

144

36

103

2

-
39

434

2

1

57

3208

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

744

160

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

904

336

-
1150

144

36

103

2

-
39

434

2

1

57

2304

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثالث
- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عامل مهني من اHستوى الرابع
- عون وقاية من اHستوى الثاني
الـمـجـمـوع  الـعـامالـمـجـمـوع  الـعـام

اHـادة اHـادة 2 : يـتـم تـوزيـع اHـنــاصـب اHـالـيــة اخلـاصــة �ــديــريــات الـثـقـافــة واHـؤسـســات الـعـمـومـيــة ذات الـطـابع اإلداري
التابعة لوزارة الثقافـةr وفقـا للجـداول اHلحقـة بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 28 جمادى األولى عام 1434 اHوافق 9 أبريل سنة 2013.

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزيـر اHـاليــةعن وزيـر اHـاليــة
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمY العام للحكومة عن األمY العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ فـي خ فـي 25  رمــضـان عــام   رمــضـان عــام 1435
اHــــوافـق اHــــوافـق 23  يـــــولــــيـــــو ســــنــــة   يـــــولــــيـــــو ســــنــــة r r2014 يــــحــــديــــحــــدّد مــــبــــلـغد مــــبــــلـغ
مــكــافــآت أعــضــاء الـــلــجــنــة اHــتــخــصــصــة في إعــانــةمــكــافــآت أعــضــاء الـــلــجــنــة اHــتــخــصــصــة في إعــانــة
الــــفـــنـــون واآلداب بـــعــــنـــوان حـــســـاب الــــتـــخـــصـــيصالــــفـــنـــون واآلداب بـــعــــنـــوان حـــســـاب الــــتـــخـــصـــيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 092-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق

الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-115 اHؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 11 مـــارس ســـنـــة
2012 واHـتــعـلّق بــالـلــجــنـة اHــتـخــصـصــة في إعـانــة الـفــنـون

واآلداب بعنـوان حساب التـخصيص اخلاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

rادّة 8 منـهHال سيما ا r"وتطويرها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـتّـنـفــيذيّ رقم 12-115 اHـؤرّخ فـي 18 ربـيع الـثـانـي عـام
1433 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2012 واHذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا الــقــرار إلى حتــديـــد مــبــلغ مـــكــافــآت أعــضـــاء الــلــجــنــة
اHـتــخــصـصــة في إعـانــة الــفـنــون واآلداب بـعــنـوان حــسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 092-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"

التي تدعى أدناه "اللجنة".

اHادة اHادة 2 :  : يستفيد أعـضاء اللجنة من مكافآت مبلغها
عشرة آالف دينار (10.000 دج) عن كل جلسة.

rزيـــــادة عــــلـى ذلــك rيــســتــفـــــيــد رئـــيس الــلــجـــنـــــة
مــن تـــعـــويـض جــــزافي قــــدره ألف ديـــنـــار (1.000 دج) عن

كـل جلسـة.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 25 رمـضان عام 1435 اHـوافق 23
يوليو سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ فـي خ فـي 25  رمـضـان عـام   رمـضـان عـام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 23  يـــولـــيــــو  ســـنـــة   يـــولـــيــــو  ســـنـــة r2014  يـــحـــدr  يـــحـــدّد قــــائـــمـــةد قــــائـــمـــة
اإليـرادات والـنـفـقـات حلـســاب الـتـخـصـيص اخلـاصاإليـرادات والـنـفـقـات حلـســاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم رقم 141- 302 الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني
لــتـحـضـيــر وتـنـظـيـم تـظـاهـرة قــسـنـطـيــنـة عـاصـمــةلــتـحـضـيــر وتـنـظـيـم تـظـاهـرة قــسـنـطـيــنـة عـاصـمــة

الثقافة العربية الثقافة العربية 2015".".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةHووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 90-21 اHـــــؤرّخ في 24
مــحـرّم عــام 1411 اHـوافـق 15 غــشت سـنــة 1990 واHــتـعـلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمــــضــــان عــــام 1420 اHــــوافـق 23 ديــــســــمـــبــــر ســــنــــة 1999
rتمّـمHعـدّل واHا r2000 ـالــيـة لسـنـةHتـضمّـن قــانـون اHوا

ال سيما اHادّة 89 منـه

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـــــفــــــر عــــــام 1435 اHـــــوافـق 30 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنــــــة 2013
واHـتـضـمّـن قـــانــون اHـالـــيـة لـسـنــة r2014 ال سـيـمـا اHـادّة

r89 منـه

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئاسيّ رقم 14-154 اHؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHــــــــوافـق 5 مــــــــايـــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-105 اHؤرّخ
في 10 جــــــمـــــــادى األولى عــــــــام 1435 اHــــــوافــق 12 مـــــــارس
ســــنــــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات تـــــســــيــــيــــر حــــســــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 141-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة

r"2015 قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 14 - 105 اHــؤرّخ فـي 10 جـــمــادى األولى
rــذكــور أعالهHـوافق 12 مــارس ســنـة 2014 واHعــام 1435  ا
يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد قــائــمــة إيــرادات ونــفــقـات
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 141-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015".

اHـادة اHـادة 2 : : حتــدّد قـائـمــة االيـرادات والــنـفـقــات حلـسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 141-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية r"2015 كما يأتي :

في باب االيرادات :في باب االيرادات :
rمخصصات ميزانية الدولة -

rساهمات احملتملة من اجلماعات احملليةHا -
rنظمات الوطنيةHمساهمات ا -

rالهبات والوصايا -
- جــــمـــــيع اإليــــرادات األخــــرى اHــــتــــصـــــلــــة بــــتــــنــــظــــيم

rالتظاهرة وسيرهـا
rاسترداد التسبيقات -

- غيـرهـا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
الــنـفــقـات اHــتـصــلـة بــتـحـضــيـر تــظـاهــرة قـســنـطــيـنـة
عـاصـمـــة الـثـقــافــة الـعــربــيـة 2015 وتـنـظـيـمـهــا وسـيـرهــا

هي كما يأتي :

1 - نفقات التسيير : - نفقات التسيير :
- نـفـقـات اHـوظـفـY (دفع أجــور مـسـتـخـدمي الـلـجـنـة
الـتنـفـيـذيةr كـمـا هـو محـدّد في الـقـرار الوزاري اHـشـترك
اHــتـعــلّــق بــتــنـظــــيم الــلـجــنــــة الــتـنــفــيـذيــــة لــلـتــظـــاهــــرة

r(ودفــع أجـورهـا
- تـــســـديـــد الـــنـــفـــقـــات : نـــفـــقـــات اHـــهـــمـــات ونـــفـــقــات

rاالستقبال

rاقتناء األجهزة واألثاث -
rمصاريف صيانة األجهزة -

- الــــلـــــوازم اHــــكـــــتـــــبــــيـــــة واألوســــمـــــة واHـــــيــــدالـــــيــــات
rوالدبابيس والرايات

- األعـبـاء اHلـحـقـة (اHـاء والـكهـربـاء والـغـاز والـهاتف
r(...ساحاتHواتفاقيات احلراسة وصيانة ا

- حــظـــيــرة الـــســيـــارات : نــفـــقــات الـــصــيـــانــة وشــراء
rإطارات العجالت وقطع الغيار والوقود

rبانيHتهيئة ا -
rنفقات النشر واإلشهار واالتصال -

rنتدياتHلتقيات والندوات واHنفقات تنظيم ا -
rYنازعات وأتعاب احملامHنفقات ا -

- كـراء اHسـاحـات ونـفـقات اإليـواء والـنـقل واإلطـعام
rمتلكات الثقافيةHاألشخاص وا Yوتأم

- نـفـقـــات تـسـيــــيـر اHـنـشـآت الـثــقـــافـــيـة اHـنـجـــزة
في إطـــــار تـــظـــاهـــــرة "قـــســــنـــطـــيـــنــــة عـــاصــــمــــة الـــثـــقـــافــــة
الـــعــــربــــيــة 2015" (احلــراســـة واألمن وصـــيــانـــة الـــبــنـــايــات
واHــســاحــات اخلــضــراء واألعــبـــاء اHــلــحــقــــة) في انــتــظـــار
إعــداد النـصوص اHـتضمـنة إنـشاء اHؤسـسات الـتي تقوم
بـــتــــســـيــــــيـــر اHــــنـــشـــآت الــــثـــقــــــافـــــيــــة اHـــنــــجــــــزة ووضــع

ميزانــية التسيـير.

2 - مـخـصـصــات لـلـمـؤسـسـات حتت الـوصـايـة �ـقـر - مـخـصـصــات لـلـمـؤسـسـات حتت الـوصـايـة �ـقـرّر
من الـوزيـر اHـكــلمن الـوزيـر اHـكــلّف بـالـثـقـافــة بـعـنـوان الـنـفــقـات اHـتـصـلـةف بـالـثـقـافــة بـعـنـوان الـنـفــقـات اHـتـصـلـة
بـالـعـمـلــيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا ونـفـقــات الـتـسـيـيـر اHـرتـبـطـةبـالـعـمـلــيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا ونـفـقــات الـتـسـيـيـر اHـرتـبـطـة

بتنفيذ هذه العمليات :بتنفيذ هذه العمليات :
rمراسيم االفتتاح واالختتام -

rؤلفاتHنشر الكتب وا -
rنشاطات مسرحية وكوريغرافية -

rنشاطات سينمائية وسمعية بصرية -
- تــــنــــظــــيـم اHــــلــــتــــقــــيـــــات والــــنــــدوات واHــــنــــتــــديــــات

rواحملاضرات
- تظاهرات ثقافية متنوعة :

rمعارض ثقافية متنوعة *
rجوالت وعروض موسيقية *

rأسابيع وأيام ثقافية *
r....معارض : التراث والكتاب والفنون *
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

* أوســـمـــة شـــرفـــيـــة وجـــوائـــز خـــاصـــة بـــاألدب والـــفن
r.....سح والكوريغرافيا والسينماHرئي واHا

rتغطية إعالمية وإشهارية ونشر اجملالت -

- كراء الـفضـاءات ونفـقات اإليـواء والنـقل واإلطعام
rمتلكات الثقافيةHاألشخاص وا Yوتأم

- نـفـقـــات الـتـسـيـيـر اHــتـصـلـــة بـاألعـبـــاء الـنـاجـمـــة
عـن تــســـيــيـــر الــعـــمـــلــيـــات بــنـــســبـــة حتــدّد بـ 6% من مـــبــلغ

التخصيص :

rYوظفHنفقات ا *

rمصاريف اللوازم *

r(محافظة احلسابات) نفقات احملاسبة *

* اHصاريف اHرتبطة باألعباء العامة.

3 - نـــفــقــات األشـــغــال والـــتــأهــيـل والــتــرمـــيم وإعــادة - نـــفــقــات األشـــغــال والـــتــأهــيـل والــتــرمـــيم وإعــادة
االعــتـــبــار وجتـــهــيـــز اHــســـاحــات اخملـــصــصـــة Hــهـــام الــلـــجــنــةاالعــتـــبــار وجتـــهــيـــز اHــســـاحــات اخملـــصــصـــة Hــهـــام الــلـــجــنــة

التنفيذية وسيرها.التنفيذية وسيرها.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 23
يوليو سنة 2014.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمــــضــــان عـــــام 1420 اHــــوافـق 23 ديـــــســــمــــبــــر ســــنـــــة 1999
rـتمّـمHعـدّل واHا r2000 الـــيـة لسـنـةHتـضمّـن قــانــون اHوا

rادّة 89 منـهHال سيما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صــــــفــــــر عـــــــام 1435 اHــــــوافـق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2013
واHتضمّـن قــانـون اHالــية لسنـة r2014 ال سيـما اHادّة 89

rمنـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHــــــــوافـق 5 مــــــــايــــــــو ســــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-105 اHؤرّخ
في 10 جــــــمـــــــادى األولى عــــــــام 1435 اHــــــوافــق 12 مـــــــارس
ســــنــــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات تـــــســــيــــيــــر حــــســــاب
الــــتــــخــــصــــيص رقم 141-302 الــــذي عــــنـــوانـه "الــــصــــنـــدوق
الـوطـني لـتـحضـيـر وتـنـظـيم تـظـاهـرة قسـنـطـيـنـة عـاصـمة

r"2015 الثقافة العربية

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الـــــذي يـــــحـــــدّد قـــــائـــــمـــــة اإليـــــرادات والـــــنـــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 141-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة

r"2015 قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 14 - 105 اHــؤرّخ فـي 10 جـــمــادى األولى
rــذكــور أعالهHـوافق 12 مــارس ســنـة 2014 واHعــام 1435  ا
يــهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد كــيـفـيــات مـتـابــعـة وتــقـيـيم
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 141-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ".

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ فـي خ فـي 26  رمــضـان عــام   رمــضـان عــام 1435
اHــوافق اHــوافق 24  يــولـــيــو ســـنــة   يــولـــيــو ســـنــة r r2014  يـــحــد يـــحــدّد كـــيــفـــيــاتد كـــيــفـــيــات
مـتــابــعـــة وتــقــيـــيـم حـســــاب الــتـخــصــيص اخلـــاصمـتــابــعـــة وتــقــيـــيـم حـســــاب الــتـخــصــيص اخلـــاص
رقم رقم 141- 302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـتـحــضـيــر وتـنـظــيم تـظــاهـرة قـســنـطــيـنـة عــاصـمــةلـتـحــضـيــر وتـنـظــيم تـظــاهـرة قـســنـطــيـنـة عــاصـمــة

الثقافة العربية الثقافة العربية 2015".".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةHووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اHـــــؤرّخ في 24
مــحـرّم عــام 1411 اHـوافـق 15 غــشت سـنــة 1990 واHــتـعـلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية
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اHادة اHادة 2 : : ينفـذ النفـقات اHتـعلقـة بالتـسييـرr كما هو
مــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة r2 اHـــطـــة األولى من الـــقــرار
الــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرّخ في 25 رمــــضـــــان عــــام 1435
اHوافق 23 يولـيو سـنة 2014 الذي يـحدّد قائـمة اإليرادات
والــنــفــقــــات حلــســــاب الــتــخــصــيص اخلـــاص رقم 302-141
الــذي عــنــوانه "الــصـــنــدوق الــوطــني لــتــحــضــيــر وتــنــظــيم
r"2015 تــظـاهـرة قـســنـطـيـنـــة عـاصـمـة الــثـقــافــة الــعــربــيـة
اآلمر بـالصـرف حلسـاب التـخصـيص اخلاص رقم 302-141
الــذي عــنــوانه "الــصـــنــدوق الــوطــني لــتــحــضــيــر وتــنــظــيم
r"2015 تـظـاهــرة قـسـنـطـيـنــة عـاصـمـــة الـثـقــافــة الـعــربــيـة

طبقا للتنظيم اHعمول به.

وتـــكـــــون مـــحـــل وضـــعـــيــــات فـــصـــلـــــيــــة يـــتـم فـــيـــهــــا
تـدقــيق جـمـيع الـنـفـقـات اHـنجـزة لـلـفـتـرة اHـعـنـيـة. ترسـل
هذه الـوضعيــات للـوزيــر اHكلّـف بـاHالـيةr خـالل اخلمسـة

عشـر (15) يوما التي تلي نهاية الفصـل.

ترسل حصيلة شاملــة عن نفقـات التسيـير للـوزيـر
اHكلّـف باHاليّة في أجـل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

3 : : تــمــنح اخملــصــصــات اHــوجــهــة لــلــمــؤســســات اHـادة اHـادة 
حتــت الــوصـــايــةr كـــمــا هـــو مــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادّة 2
(اHـــطــة 2) من الـــقـــرار الــوزاري اHـــشـــتـــرك اHــؤرّخ في 25
رمـضـان عام 1435 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2014 واHـذكور
أعـالهr �ـوجب مــقـرّر من الــوزيـر اHــكـلّف بــالـثـقــافـة وذلك

بغرض إجناز العمليات اHوكلة لها.

ترفق هذه اHقرّرات باتفاقيات متعلقة بها.

وتـكون هذه اخملصـصات محـل وضـعيات فصـلية يتم
فــــيـــــهـــــا حتــــديـــــد حـــــالــــة اســـــتــــهـالك الــــقـــــروض اHـــــمــــنـــــوحــــة

للمؤسسات.

تــرسل اHــؤســســة هــذه الـوضــعــيــات لــلــوزيــر اHـكــلّف
بالثقافة.

ترسل حصـيلة شـاملـة عن النفـقات اHـنجزة بـعنوان
اخملــصــصــات الــتي يــثــبــتــهــا مــحــافظ احلــســابــاتr لــلــوزيــر

اHكلّف باHاليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

rـكـلّـف بـالـثـقـافـةHـؤسـسـة لــلـوزيـر اHـادة 4 : : تــقـدم اHـادة اHا
عــنــد نـهــايـة كـل عـمــلـيــة وفي الــثالثـة (3) أشـهــر الــتي تـلي
اخـتتام الـتظـاهرةr حصـيلـة ماليـة مفـصلـة عن كل منصب

من النفقات.

يرسل الوزير اHكـلّف بالثقافةr نـسخة من احلصيلة
للوزير اHكلّف باHالية.

5 : : تــــعـــد اHـــؤســــســـةr عـــنــــد اخـــتـــتــــام تـــظـــاهـــرة اHــادة اHــادة 
"قـســنــطـيــنـة عــاصــمـة الــثــقـافــة الــعــربــيـة r"2015 حـصــيــلـة
مــعـنـويــة ومــالــيـة شـامــلــة عن جـمــيـع الـعـمـلــيـات اHـوكـلــة
لــهـــاr يــثــبــتــهــا مــحــافظ احلــســـابـــاتr وتــرســلــهـــا لــلـــوزيــر

اHكلّف باHالـية.

يــرسـل الــوزيــر اHـــكــلّف بـــالــثــقـــافــة نــســـخــة من هــذه
احلصيلة للوزير اHكلّف باHالية.

6 : : ينـفـذ نفـقـات األشـغال والـتـأهيل والـتـرميم اHادة اHادة 
وإعــادة الـتــرمـيم والـتـجـهــيـزr كـمـا هــو مـنـصــوص عـلـيـهـا
في اHادّة 2 (اHطة 3) من القرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ
في 25 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة 2014
واHـــذكـــور أعالهr اآلمـــر بــالـــصـــرف حلـــســـاب الـــتـــخــصـــيص
اخلــاص رقم 141-302 الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني
لـتحـضـير وتـنـظيم تـظـاهرة قـسـنطـينــة عـاصمـة الـثقــافـة

العـربـية r"2015 طبقا للتنظيم اHعمول به.

ترسل حـصـيـلـة شامـلـة عن الـنـفـقات لـلـوزيـر اHـكلّف
باHـاليّة عـند اختـتام تـظاهرة "قـسنـطينـة عاصـمة الثـقافة

العربية 2015".

7 : : يـــعــد الــوزيــر اHــكــلّف بـــالــثــقــافــةr حــصــيــلــة اHـادة اHـادة 
شـامـلـة عن الـنـفـقـات اHـتــعـلـقـة بـتـحـضـيـر وتـنـظـيم وسـيـر
r"2015 تـظــاهــرة "قــسـنــطــيــنـة عــاصــمــة الـثــقــافــة الـعــربــيـة
وتــرسل لــلــوزيــر اHــكــلّف بــاHــالــيــةr خالل الــسـداسـي الـذي
يـلي اخـتــتـام الـعـمـلـيـات اHــرتـبـطـة بـتـظـاهــرة "قـسـنـطـيـنـة

عاصمة الثقافة العربية 2015".

8 : : تـــراقـب أجـــهـــزة الــــدولـــة اHــــؤهـــلـــة نــــفـــقـــات اHــادة اHــادة 
حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلــاص رقم 141-302 الــذي عــنـوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة
قــســنــطــيــنـــة عــاصــمــة الــثــقـــافـــة الــعـــربـــيــة r"2015 طــبــقـا

لإلجراءات التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 24
يوليو سنة 2014.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

نادية لعبيدينادية لعبيدي

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب
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اHــوافق 4 غـــشت ســـنــة 2012 واHــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هــذا
القـرار إلى حتـديـد الـتنـظـيم الـداخـلي Hـركز الـتـفـسـير ذي
الـــــطــــابــع الـــــمـــــتــــحــــفي لــــلــــبــــاس اجلــــزائــــري الــــتــــقــــلــــيـــدي
واHـــــمـــــارســـــات  الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة فـي إطـــــار إحـــــيـــــاء األعـــــيـــــاد

واHناسبات اإلسالمية.

اHادة اHادة 2 : : يضم الـتنـظيم الداخـلي Hركـز التفـسير ذي
الـطابع اHـتحفـي للبـاس اجلزائـري التـقلـيدي واHـمارسات
rنـاسـبات اإلسالمـيةHالشـعـبيـة في إطار إحـيـاء األعيـاد وا

حتت سلطة اHديرr مـا يأتي :

- قـــسم الـــدراســـات والـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــتـــقـــنـــيــات
rالتعليمـية

rقسم التوثيق والتنشيط واالتصال -

- مصلحة إدارة الوسائل.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــتــولى قــسـم الــدراســات والــبـــيــداغــوجــيــة
والتقنيات التعليميةr اHهام اآلتـية :

- اHـــبــادرة بــالــدراســـات الــعــلــمـــيــة والــتــقـــنــيــة حــول
الـــلــبـــاس اجلـــزائـــري الــتـــقـــلــيـــديr وكـــذا حــول اHـــمـــارســات
والــتـــعـــابــيـــر الـــشــعـــبـــيــة خـــاصـــة في إطـــار إحــيـــاء األعـــيــاد

rمارسات اإلسالمية ومباشرتهاHوا

- دراسـة األساليب التقـنية والتـعليمـية اHتاحة في
قــراءة وتــفــســـيــر اHــعــارف واخلــبــرات في مــجــال الــلــبــاس
اجلزائري التقليدي واHمارسات الشعبية في إطار إحياء

rناسبات اإلسالمية وتطويرهاHاألعياد وا

- اHـبــادرة بــوضع ورشـات بــيـداغــوجــيـة وتــعـلــيـمــيـة
تكـرس Hـواضـيع الـتـفسـيـر والـقـراءات اHتـصـلـة �ـوضوعه

rوفتحها للجمهور خاصة من فئة الشباب

- اHـــبـــــادرة بــــإجـــــراءات حــــمـــايـــــة جــــمـــــيع عــــنــــاصـــر
Yالـلـبـاس اجلــزائـري الـتـقـلـــيـدي بـالـتـنـسـيق مـع احلـرفـي

rللعمـل على دمغـه

- مــــسـك اجلـــــرد وإعــــداد بـــــطـــــاقـــــات مــــوضـــــوعـــــاتـــــيــــة
وكــــتـــالـــوجــــات خـــاصــــة بـــالـــلــــبـــاس اجلـــزائــــري الـــتـــقــــلـــيـــدي
واHمـارسات والـتعـابـير الـشعـبيـة في إطار إحـياء األعـياد

rناسبات اإلسالميةHوا

- إعداد بـرامج اقتـناء الـدعائم اHـستـعملـة في عرض
وتفسير اHواضيع ذات الصلة بهدفه واستغاللها.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 29  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عام ـة عام 1435
اHــوافق اHــوافق 23  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة r2014 يــحــدr يــحــدّد الــتـــنــظــيمد الــتـــنــظــيم
الـــداخـــلي Hـــركـــز الــتـــفـــســـيــر ذي الـــطـــابع اHـــتــحـــفيالـــداخـــلي Hـــركـــز الــتـــفـــســـيــر ذي الـــطـــابع اHـــتــحـــفي
للـباس اجلـزائري الـتـقلـيدي واHـمارسـات الشـعبـيةللـباس اجلـزائري الـتـقلـيدي واHـمارسـات الشـعبـية

في إطار إحياء األعياد واHناسبات اإلسالمية.في إطار إحياء األعياد واHناسبات اإلسالمية.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rووزيرة الثقافة

rاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1435 اHــــوافـق 28 أبــــريــل

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-352 اHؤرّخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف

rتحفيHومراكز التفسير ذات الطابع ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-301 اHؤرّخ
في 16 رمــــضـــــان عــــام 1433 اHــــوافق 4 غــــشت ســــنــــة 2012
الـذي يتـضمّن إنشـاء مركـز التـفسـير ذي الـطابع اHـتحفي
لـلـبــاس اجلـــزائــري الـتــقـلـــيـدي واHـمـارســـات الـشـعـبـــيـة
في إطــار إحــيــاء األعــيــاد واHــنــاســبــات اإلسالمــيــة ويــحــدّد

rادة 8 منـهHال سيما ا rتنظيمه وسيره

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـتّـنـفــيـذيّ رقم 12-301 اHـؤرّخ في 16 رمــضـان عـام 1433
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يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :

- مصلحة دراسات التفسيرr - مصلحة دراسات التفسيرr وتكلّف �ا يأتي :

- تــنــفــيــذ بـــرنــامج الــدراســات الــتي ســتــنــجــز حــول
الــــلــــبــــاس اجلــــــزائــــري الــــتـــــقــــلـــــيــــديr وكــــــذا اHــــمــــارســـــات
والــتـعــابــيـر الــشــعـبــيــةr ال سـيــمــا في إطــار إحـيــاء األعــيـاد

rناسبات اإلسالمـيةHوا

- تنـظـيم التـظـاهرات الـعـلمـيـة والثـقـافيـة الـوطنـية
rشاركة فيهاHوالدولية ذات الصلة بهدفه وا

rمـصـلــحـة الـتـقـنــيـات الـبـيـداغــوجـيـة والـتـعــلـيـمـيـة -rمـصـلــحـة الـتـقـنــيـات الـبـيـداغــوجـيـة والـتـعــلـيـمـيـة -
وتكلّف �ا يأتي :

- وضـــــع ورشــــــــات بـــــيــــــداغــــــوجــــــــيــــــة وفــــــضـــــــاءات
تـــعـــلـــيـــمـــــيـــة ذات صـــلــــة بــهـــدفـــه والـــســـهــــر عـــلـى ضـــمـــان

rنشاطهـا وتطورهـا

- اقـــتـــنـــاء الــدعـــائـم اHـــاديـــة اHـــســتـــعـــمـــلـــة فـي عــرض
rواضيع ذات الصلة بهدفه وصيانتها وحفظهاHوتفسير ا

- الــــــــســــــــهــــــــر عــــــــلـى االســــــــتــــــــغالل اHـالئـم لــــــــلــــــــدعــــــــائم
البيداغوجية والتعليمية.

rمــــصــــلــــحـــــــة اجلـــــــرد وإجنــــــــاز الــــكــــتــــــالـــــوجـــــات -rمــــصــــلــــحـــــــة اجلـــــــرد وإجنــــــــاز الــــكــــتــــــالـــــوجـــــات -
وتكـلّـف �ـا يأتي :

- إعـــداد بـــطـــاقـــات جـــــرد مـــوضـــوعـــاتــــيـــة ذات صـــلــــة
rبهدفـه مع ضمان حتيينها

- إجنـــــاز فــــــهـــــارس (كـــــتــــــالـــــوجــــــات) حـــــول دراســـــات
التفسيرات اHنجزة في مجاالت تخصص اHركز.

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يـــــتــــــولى قـــــسـم الـــــتـــــوثــــــيق والـــــتــــــنـــــشـــــيط
واالتصال اHهام اآلتـية :

- ضـــمــــان تــــســــيـــيــــر ورقــــمـــنــــة وصــــيــــانـــة الــــرصــــيـــد
rكتبةHالوثائقي والسمعي البصري واألرشيف وا

- وضــع رصـــيــد اHـكــتــبــــة الـــوثــــائــقي وأرشـيــفــهـــا
rفـي متناول اجلمهور

rإعداد برامج التنشيط وتنفيذها -

rرتبط بهدفهHإعداد برنامج التبادالت ا -

rعارضHوضع سينوغرافيا ا -

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
rركزHصحفية حول جميع نشاطات ا

- إصدار وبث اHـعـلومـات اHـتعـلـقة بـهدفـه وأنشـطته
rعلى مختلف الدعائم اإلعالمية وضمان تثمينها

rوقع اإللكتروني للمركزHضمان تمديد ا -

- البحث عن شركاء من خالل تطوير الرعاية.

:(2) Yيضم هذا القسم مصلحت

مصلحة التوثيقr مصلحة التوثيقr وتكلّف �ا يأتي :

- تــسـيــيـر اHــكـتــبـة والــرصـيــد الـوثــائــقي والـســمـعي
rركزHالبصري وكذا أرشيف ا

- الـــــقــــيـــــــام بـــــرقـــــمـــــنــــــة الــــــرصـــــــيـــــد الــــــوثـــــــائـــــقي
rركــزHوأرشــيف ا

- حــــفظ وصــــيــــانــــة الــــرصـــيــــد الــــوثــــائـــقـي الــــســـمــــعي
البصري وكذا أرشيف اHركـز.

مصلحة التنشيط واالتصالr مصلحة التنشيط واالتصالr وتكلّف �ا يأتي :

- تـــنــــفـــيـــذ بــــرامج الـــتــــنـــشـــيـط ذات الـــصـــلــــة بـــهـــدفه
كـــــاحملــــــاضـــــرات واHـــــلـــــتــــقـــــيـــــــات واHـــــعــــــارض اHـــــوجـــــهـــــــة

rللجمهــور العـريض

- تـــــنـــــفــــــيـــــذ بــــــرامـج الـــــتــــــبــــــادالت والـــــتــــــعــــــاون مـع
rماثلـةHؤسسـات اHا

rركـزHرشدة داخـل اHتنظيم الزيارات ا -

Yخـــلـق فــضـــاءات لـإلعالم واالتـــصــال بـــغـــيـــة تـــثـــمــ -
الـلـبـاس اجلـــزائــري الــتـقـلـــيـدي واHـمــارســات الـشـعـبـــيـة

rناسبات اإلسالميةHفي إطار إحياء األعياد وا

- إجنــاز مـــجالت ومــنـــاشــيــر ودعـــائم اإلعالم األخــرى
التي تتعلّق بنشاطات اHركز.

اHــــادة اHــــادة 5 : : تـــــتـــــــولـى مــــصــــلـــــحـــــــة إدارة الــــــوســــائـــل
اHهـــام اآلتـية :

rوارد البشريةHإعداد مخططات تسيير ا -

- إعــــــداد اخملــــطط الــــســـــنــــوي واHــــتــــعــــدد الــــســــنــــوات
لـــتــــكـــوين اHــــســـتــــخـــدمـــY وحتــــســـY مــــســـتـــواهـم وجتـــديـــد

rمعـارفهم وتنفيذه
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rركـزHإعداد مشروع ميزانية ا --

rركـزHمسك محاسبة ا -

rضمان التزويد بالوسائل العامة -

- ضــمــان تـســيــيــر اHـمــتــلــكـات اHــنــقــولـة والــعــقــاريـة
rللمركـز وصيانتها

- السهر على أمن اHركـز ونظافتـه.

وتضم هذه اHصلحة ثالثة (3) فروع :
rوالتكوين YستخدمH1 - فرع ا

rيزانية واحملاسبةH2 - فرع ا
3 - فرع الوسائل العامة واألمن والنظافة.

.اHـادة اHـادة 6 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجّــة عــام 1435 اHــوافق
23 أكتوبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

يـولـيو قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اHـوافق  اHـوافق 16 يـولـيو 
ســنــة ســنــة r2014 يــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارةr يــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارة

الديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.الديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــــرار مــــــؤرّخ في 18 رمــــــضــــــان عــــــام 1435
اHــــوافق 16 يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 05-356 اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1426 اHــوافق 21
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسي
لــــلــــديــــوان الــــوطــــني حلـــــقــــوق اHــــؤلف واحلــــقــــوق اجملــــاورة
وتـــنـــظـــيـــمه وســـيـــرهr اHـــعـــدل واHـــتـــممr في مـــجـــلس إدارة

الديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة :

- الـــســــيــــد حــــســـY أرحــــابr �ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
rرئيسا rبالثقافة

- الــســيـدة لــيـنــدة حـمــراويr �ــثـلــة وزيـر الــداخـلــيـة
rواجلماعات احمللية

- الــسـيــدة ابــتـهــال بــثـيــنـة مــخــلـوفr �ــثــلـة الــوزيـر
rاليةHكلف باHا

- الــــســــيــــد أحــــمـــد  بــــلــــديــــةr �ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلف
rبالتجارة

- الــســيــد عــبــد الــقــادر عــروةr �ــثل الــوزيــر اHـكــلف
rبالشؤون اخلارجية

- الـــســـيـــد عـــبـــد الـــقــــادر حـــاسيr مـــؤلف Hـــصـــنـــفـــات
rموسيقية

- الــــســــيـــــد عــــبــــد الــــله طــــمـــــوحr مــــؤلف Hــــصــــنــــفــــات
rموسيقية

- الـســيــد عــبــد الــقـادر مــيــمــونيr مــؤلف Hــصــنــفـات
rأدبية

rصنفات أدبيةH مؤلف rالسيد جودي أتومي -

- الــســـيــد مــحــمــد عـــبــد الــفــضــيـل حــازورليr مــؤلف
rصنفات سمعية بصريةH

- الـسيد غـوتي بن ددوشr مؤلف Hصـنفات سـمعية
rبصرية

- الــســيــد أحــمـــد يــوســفيr مــؤلف Hــصــنــفــات فــنــون
rتشكيلية

rصنفات دارميةH مؤلف rالسيد محمد جرالفية -

rفنان أداء rالسيد عبد العزيز بن زينة -

rفنان أداء rالسيد براهيم رزوق -

rثل للعمال� rالسيد محمد ديلمي -

- السيد جمال طبالr �ثل للعمال.

يـــلـــغى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1431
اHـوافق 18 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واHـتـضـمن تــعـيـY أعـضـاء
مـجــلس إدارة الـديــوان الـوطــني حلـقــوق اHـؤلـف واحلـقـوق

اجملاورة.



وزارة وزارة االتصـالاالتصـال
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1436
29 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r 2014 يــحـــد r يــحـــدّد قـــائـــمــةد قـــائـــمــة اHــوافـق اHــوافـق 
صــفــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من كــفــالـةصــفــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من كــفــالـة

حسن التنفيذ.حسن التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير االتصال

rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعـدّل واHا rتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةHوا

rادّتان 97 و99 منـهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو  ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمـضـان عـام 1415 اHـوافـق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-216 اHؤرّخ
في 10 رجب عام 1432 اHوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

rيحدّد صالحيات وزير االتصال

يقـرران مــا يأتي :يقـرران مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 97 من اHـرسوم
الــــرئـــــاسي رقـم 10-236 اHــــؤرّخ في 28 شــــوّال عـــــام 1431
اHـوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واHـذكـور أعالهr يـعـفي وزير
االتـصال «الـشركاء اHـتعـاقدين» من كـفالـة حسن الـتنـفيذ
بــالــنــســبــة لــبــعض أنــواع صــفــقــات الــدراســات واخلــدمــات

اHبيّنـة في اHادّة 2 أدنـاه.

اHادة اHادة 2 : : حتدّد صـفقـات الدراسـات واخلدمـات اHعـفاة
من كفالة حسن التنفيذr كما يأتي :

- صـفــقـات الــدراسـات واخلــدمـات اHــتـعــلـقــة بـتــأجـيـر
rالقدرات أو الترددات الساتيلية
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- صــفــقــات الـــدراســات واخلــدمــات اHــتــعــلــقــة بــالــبث
rDTH باشر بواسطة الساتلHا

- الـصـفــقـات اHـتـعــلـقـة بـاخلــدمـات اHـرتـبــطـة بـتـبـادل
rالبرامج بواسطة الساتل

- صـفــقـات اخلـدمـات اHـتـعـلـقـة بـالـتـوزيع واHـسـاهـمـة
rعبر الساتل

- صـــفـــقـــات اخلــــدمـــات اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــبـث بـــواســـطـــة
rوجات القصيرةHا

- صـفــقــات اخلـدمــات اHـتـعـلـقــة بـالـتـكــوينr ال سـيـمـا
rفي تقنيات الرقمنة

Yتـعلـقـة بالـتحـيHصفـقات الـدراسـات واخلدمـات ا -
rــــضــــادة لـــــفــــيـــــروس اإلعالم اآلليHالــــدائم لـــــلــــتـــــراخــــيـص ا

rؤسسات حتت الوصايةHالتابعة للوزارات وا
- صـفـقــات الـدراسـات واخلـدمــات اHـتـعــلـقـة بــصـيـانـة
r(شبكة اإلنترانت) ودعم أمن شبكة اإلعالم اآللي للقطاع
- صــفــقــات اخلــدمــات اHــتــعــلــقــة بــتــجــديــد االشــتــراك
(ADSL) الـسـنـوي في نـظـــام الـتـدفــق الـعـــالي لإلنـتـرنت
و(SHDSL) لـلـربط بـ «الـشـبـكـة الـداخـلـيـة» و«اإلنـتـرانت»

rفي الوزارة
- صـفـقــات الـدراسـات واخلـدمــات اHـتـعـلـقــة بـتـطـويـر

البرمجيات لتلبية االحتياجات اخلاصة.

اHــــادة اHــــادة 3 : : {ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطـــاعـــات حـــسن الــــتـــنـــفـــيـــذr فـــيـــمـــا يـــخص صـــفـــقـــات
الــدراسـات واخلــدمــات اHــذكــورة فـي اHـادّة 2 أعاله عــنــدمـا
يـنص دفـتـر شـروط اHـنـاقــصـة عـلى ذلكr طـبـقـا لـلـمـادّة 99
من اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHــؤرّخ في 28 شـوّال

عام 1431 اHوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــــزائـــر في 6 صـــفـــر عـــام 1436 اHــــوافق 29
نوفمبر سنة 2014.

39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
8 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م


