
العدد العدد 17
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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

األربعاء األربعاء 7 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 16 مارس سنة مارس سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16- 100 مـؤرخ في 5 جـمـادي الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 14 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة
اHركزية لوزارة اجملاهدين.............................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 14 مارس سنة s2016 يحدد قائمة اHناصب العليا
فـي اHـصـالح اخلــارجـيــة لــوزارة الـتـضـــامن الـوطــني واألسـرة وقـضــايــا اHــرأة وشـــروط االلـتـحــاق بـهـذه اHــنـاصب وكـذا
الزيادة االستداللية اHرتبطة بها....................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Yيـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيـسي مجـلس s2016 وافق 28  فـبـراير سـنةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1437 ا
....................................................................................................................................................Yقضائي

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام نـواب
عامY لدى مجالس قضائية..........................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّـنـان إنهـاء مـهـام رؤساء
محاكم إدارية.............................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 تتضمّن إنهاء مهام قضـاة...............

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبـراير سنة s2016 تـتضمّن إنهـاء مهام مديـرين للصحة
والسكان في الواليات..................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبــرايــر ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام نـائــبــة مــديـر
بوزارة االتصال..........................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّنـان تعـيY نـائبي مـدير
بوزارة العدل..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتــضـمّن الـتّــعـيـY بــعـنـوان مــحـكـمـة
التنازع......................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـــوافق 28  فــبــرايــر ســنــة s2016 يــتــضــمّن تــعــيــY رؤســاء مــجــالس
قضائية......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبــرايــر ســنـة s2016 يـتـضــمّن تـعــيـY نـواب عــامـY لـدى
مجالس قضائية..........................................................................................................................................

Yـجلـس� Yيتـضـمّنـان التّـعـي s2016 ـوافق 28  فـبـراير سـنةHمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 ا
....................................................................................................................................................Yقضائي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 يتضمّن تعيY رؤساء محاكم إدارية...

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY رئـيس ديـوان وزيـر
النّقـل........................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 يتضمّن تعيY مدير التربية في والية
سوق أهراس..............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 تـتـضـمّن تـعـيـY مـديـرين لـلـصـحـة
والسكان في الواليات..................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 يتضمّن تعيY مديرة دراسات بوزارة
االتصـال.....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبــرايــر ســنــة s2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــرة الــتــعـاون
والتكوين بوزارة االتصال............................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قرار مؤرخ في 7 ربيع األول عام 1437 اHوافق 19 ديسمـبر سنة s2015 يـحدد �اذج التصـريح بالنزاهة والـتصريح بالترشح
والتصريح باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح باHناول.................................................................................

قــرار مـؤرخ في 7 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 19 ديــسـمــبـر ســنـة s2015 يـحــدد كــيـفــيـات الــتــسـجــيل والــسـحب  مـن  قـائــمـة
الـمتعاملY االقتصاديY اHمنوعY من الـمشاركة في الصفقات العمومية..........................................................

قـرار مؤرخ في 7 ربـيع األول عام 1437 اHوافق 19 ديسمـبر سنة s2015 يـحدد كيـفيـات اإلقصاء من الــمشـاركة في الصـفقات
العمومية...................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 2 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق 12 يـنـاير سـنة s2016 يـتضـمن تـعـيY أعـضـاء اللـجـنة الـقـطـاعيـة لـلصـفـقات
لوزارة اHالية.............................................................................................................................................

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة

قـــــرار وزاري مــشــتـــــرك مــؤرّخ في 25  جــمـــــادى األولى عـــام 1437 اHـــوافـق 5 مــارس ســـنــة s 2016 يـــحــدّد مـــعــايـــيــر تـــأســيس
االحتادية الرياضية الوطنية........................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نظـام رقـم 16-01 مـؤرخ في 26 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 6  مارس سـنة s2016 يعدل ويـتمم النظام رقم 07-01 اHؤرخ
في 15 مـحـرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبـرايـر سـنـة 2007  واHـتـعــلق بـالـقـواعــد اHـطـبـقــة عـلى اHـعــامالت اجلـاريـة مع اخلـارج
واحلسابات بالعملة الصعبة..........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقـم 16- 100 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 5 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــوافق 14 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437  ا
يتضمن تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين.يتضمن تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورs ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 99 -4 
sو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 125-15
اHـــــؤرخ في 25 رجــب عـــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�ــــقـــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 188-90
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

sفي الوزارات
- و�ـــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 295-91
اHـــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1412 اHـــوافق 24 غـــشت ســـنـــة
1991 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اجملــــاهـــديـنs اHــــعـــدل

sتممHوا
- و�قـتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 94-239 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واHــتـــضــمن إنــشـاء مــفــتــشــيــة عــامـة فـي وزارة اجملـاهــدين

sعدلHا sوحتديد تنظيمها ومهامها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-264 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
1994 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

 sاجملاهدين

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تــــشـــتــــمـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة لـــوزارة
اجملاهدينs حتت سلطة الوزيرs على ما يأتي :

- األمـY العام األمـY العامs ويـساعـده مديـر دراساتs ويـلحق به
اHــــــكـــــتـب الـــــوزاري لـألمن الــــــداخــــــلي ومــــــكـــــتـب الـــــبــــــريـــــد

واالتصال.

Yويــســاعــده خــمــســة (5) مـكــلــفـ sرئــيس الــديــوان رئــيس الــديــوان  -
بالدراسات والتلخيصs يكلفون �ا يأتي : 

- حتــضــيــر اHــلـفــات اHــتــعــلـقــة �ــشــاركــة الــوزيـر في
الــــنـــشــــاطـــات احلــــكـــومــــيـــة وتــــلك اخلــــاصـــة بــــالـــعـالقـــات مع

sان وتنظيمهاHالبر

- حتـضـيـر  نـشـاطـات الـوزيـر وتـنـظـيـمـهـا في مـجال
sالعالقات العامة

- تـــــــنــــــظـــــــيم عـالقــــــات الـــــــوزيــــــر مـع أجــــــهـــــــزة اإلعالم
sومتابعتها

- تـنــظــيم عالقــات الـوزيــر مع مــخــتـلف اHــؤســسـات
 sنظمات واجلمعياتHالعمومية وا

- الــتـــكــفل بــالــتــشــريــفــات واHــراسم وحــفالت إســداء
sالتكر�ات

-  حتـضيـر احلصـائل والبـرامج اHـرتبـطة بـنشـاطات
القطاع.

- اHـــفــــتــــــشــيــــة الـــعـــــامــة- اHـــفــــتــــــشــيــــة الـــعـــــامــةs الـــتي يـــحـــدد تـــنــظـــيـــمـــهــا
وسيرها �وجب مرسوم تنفيذي. 

- الهيـاكـل اآلتيـة : - الهيـاكـل اآلتيـة : 

sمديرية التراث التاريخي والثقافي -

 sنحHمديرية ا -

sمديرية احلماية االجتماعية -

sعلوماتيةHمديرية التنظيم والبطاقية وا -

- مديرية إدارة الوسائل.

sــادة 2 : مــديـــريــة الـــتــراث الـــتــاريـــخي والــثـــقــافي : مــديـــريــة الـــتــراث الـــتــاريـــخي والــثـــقــافيHــادة اHا
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

-  احملـــافـــظــــة عـــلى الـــذاكـــرة الـــوطــــنـــيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا
sوصونها

- حـمـايــة مـآثـر ورمـوز اHــقـاومـة الـشـعــبـيـة واحلـركـة
sالوطنية وثورة التحرير الوطني

- إعــداد الــبــطــاقــيــة الــتــاريــخــيــة لألعــيــاد الــوطــنــيــة
 sوالتواريخ اخمللدة ألحداث ثورة التحرير الوطني

- ضمان متابـعة نشاطات اHؤسسات حتت الوصاية
اHـكـلـفة بـتـنـفـيـذ البـرامج ذات الـصـلـة بـاHـقاومـة الـشـعـبـية

sواحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني
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- إعــداد ومــتــابــعــة الــبــرامج والــفــعــالــيــات اHــتــعــلــقـة
بــتـخــلــيـد وإحــيــاء األيـام واألعــيــاد الــوطـنــيــة واHـنــاســبـات

sالتاريخية وإعداد حصائل نشاطها

- إعـداد وضــبط رزنــامــة الـلــجــنــة الـوطــنــيــة اHـكــلــفـة
بتـحـضـيـر حـفالت إحـيـاء األيام واألعـيـاد الـوطـنـيـة ومسك

sسجالت محاضر جلساتها

- مـسك بطاقيـة تسميـة أو إعادة تسمـية اHؤسسات
واألمـــاكـن واHـــبـــانـي الـــعــــمـــومـــيــــة بـــأســــمـــاء الــــشـــهـــداء  أو
اجملـــاهــــدين اHــــتــــوفــــY أو بـــأحــــداث أو تــــواريخ مــــتـــعــــلــــقـــة
بـاHـقـاومــة الـشـعـبـيـة واحلــركـة الـوطـنـيــة وثـورة الـتـحـريـر

sالوطني

- ضمان متابعـة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان
sالوالئية للتسمية وإعادة التسمية

- ضـمــان مـتـابـعـة أشـغــال الـلـجـان اHـتـعــلـقـة بـاحلـفـاظ
على التراث التاريخي والثقافي.

ج ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـحث الـتـاريـخي ومـتـابـعة ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـحث الـتـاريـخي ومـتـابـعة
النشاطات اHتحفيةالنشاطات اHتحفيةs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  :

- ضــمــان مــتــابــعــة األشــغــال والــنــشــاطــات الــعــلــمــيـة
والــبــحــوث الــتــاريــخــيــة اHــرتــبــطــة بــاHــقــاومــة الــشــعــبــيـة

sواحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني

-  اإلشـــراف عــــلى تـــنــــظـــيـم الـــنـــدوات واHــــلـــتــــقـــيـــات
واأليــام الــدراسـيــة اخلــاصـة بــالــتــاريخ اHــرتـبـط بـاHــقــاومـة

sالشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني

- اإلشراف على تنظـيم مسابقة جـائزة أول نوفمبر
1954 وكـــذا اHـــســـابــــقـــات ذات الـــصــــلـــة بـــحـــمــــايـــة الـــتـــراث

sالتاريخي والثقافي

- العـمل عـلى عصـرنة اHـؤسـسات اHـتحـفـية وضـمان
متابعة مهامها وتطويرها.

د ) اHـديرية الفـرعية للـدراسات والتوثـيق السمعي ) اHـديرية الفـرعية للـدراسات والتوثـيق السمعي
البصريالبصريs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  :

- تــشــجــيع الــدراســات اHــتــعــلــقــة بــتــرقــيــة اHــوروث
 sالتاريخي وتثمينه

- ضــــمــــان مـــــتــــابــــعـــــة طــــبع وإعـــــادة طــــبع وتـــــرجــــمــــة
اإلصــدارات واHـــؤلــفـــات اHــتـــعــلـــقـــة بــاHـــقــاومـــة الــشـــعــبـــيــة

  sواحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني

- اإلشـراف عــلى جـمع الــشـهــادات احلـيّـة وتــسـجـيــلـهـا
YــؤرخـHوا Yوتــصــنـيــفــهــا وجـعــلــهـا في مــتــنـاول الــبــاحـثــ

sوالطلبة

- تشـجيع الـدراسات الـتاريـخيـة واألشخـاص الذين
بــإمـــكــانــهـم تــقــد  مـــســاهــمـــتــهم في مـــجــال احملــافـــظــة عــلى

sالذاكرة الوطنية
- ضــمـان مـتــابـعـة وتــرقـيــة اإلنـتـاج الــفـني الــسـمـعي
البصري واHكتـوب ذي الصلة باHقاومة الشعبية واحلركة

sالوطنية وثورة التحرير الوطني
- تـعـريف األجـيـال الـصـاعــدة بـتـاريخ ومـبـاد¢ وقـيم
اHــقـاومــة الـشــعـبــيــة واحلـركــة الـوطــنـيــة وثـورة الــتـحــريـر

s الوطني
- اHـــبــــادرة بـــكل األعــــمـــال الــــرامـــيـــة إلـى الـــتـــعــــبـــئـــة
والــتـــوعـــيـــة حــول أهـــمـــيــة اHـــقـــاومـــة الــشـــعـــبــيـــة واحلـــركــة

sالوطنية وثورة التحرير الوطني
- الــــســــهــــر عــــلـى تــــنــــظـــــيم اHــــعــــارض واHـــــلــــتــــقــــيــــات
واHــنــتــديـات واأليــام الــوطــنــيــة حــول اHـقــاومــة الــشــعــبــيـة

sواحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني
- اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــهــادفــة إلى عــصــرنــة الــنــشــاط
اHـــــتــــــحـــــفـي وتـــــرقــــــيـــــتـه من خـالل اســـــتــــــخـــــدام الــــــوســـــائل
التكنولوجيـة احلديثة وفقا للمعايير اHعمول بها في هذا

اجملال.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية  :

أ) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة حلــــمــــايــــة الــــرمــــوز واHــــآثـــرأ) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة حلــــمــــايــــة الــــرمــــوز واHــــآثـــر
التاريخيةالتاريخيةs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي: 

- الــســهــر عــلى حـــمــايــة اHــآثــر الــتـــاريــخــيــة واHــعــالم
اHـــتـــعـــلـــقــة بـــثـــورة الـــتـــحـــريــر الـــوطـــني مـن خالل جـــردهــا

sوتصنيفها واحملافظة عليها
- مــتــابـعــة عــمــلــيــة إقــامــة مــقــابــر الــشــهـداء واHــعــالم

sالتاريخية والتذكارية وصيانتها ومسك بطاقيتها
- تـكـر  الـشـهــداء واجملـاهـدين وتـشـريـفـهم بـاألوسـمـة

sرتبطة بهاHراسم اHوالتكفل با Yوالنياش
- اإلشــراف عـلى نـقل جـثــامـY اجملـاهـدين من اخلـارج

sالواليات ودفنهم Yوما ب
- اإلشــــراف عــــلى عــــمــــلــــيــــة نــــقل وإعــــادة دفـن رفـــات

sالشهداء �قابر الشهداء
- الــتــكــفل �ــراسم دفـن وإعــادة دفن رفــات الــشــهـداء

sومجاهدي ثورة التحرير الوطني
- تــــشــــجــــيع اجلــــمــــعــــيـــات ذات الــــطــــابـع الـــتــــاريــــخي

والثقافي ومرافقتها في نشاطاتها.

ب ) اHـديرية الفـرعية لـلتوجيه والـتنشيط) اHـديرية الفـرعية لـلتوجيه والـتنشيطs وتكلف
على اخلصوص �ا يأتي  :
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- اإلشـــراف عـــلى ضــــبط وجـــرد وتـــوزيع اإلصـــدارات
واHــطـبــوعــات واHـلــصــقـات وكــذا اHــقــتـنــيــات الـفــنــيـة ذات
الـــصــلــة بــاHــقــاومــة الــشــعــبــيــة واحلــركــة الــوطــنــيــة وثــورة

 sالتحرير الوطني
-  اإلشراف على جمع وتـسجيل اHصادر الـتاريخية
اHـتـعلـقـة بـسـيـر رمـوز ثـورة التـحـريـر الـوطـني وأحـداثـها

sباستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- ضمـان متـابـعة اإلنـتاج الـسمـعي الـبصـري اHتـعلق
بـاHـقـاومــة الـشـعـبـيـة واحلــركـة الـوطـنـيــة وثـورة الـتـحـريـر

sالوطني وترقيته
- مـسك الـبـطـاقـيـة الـتاريـخـيـة لـلـشـهـداء واجملـاهدين
والـرمــوز وكـذا األحــداث الـتــاريـخــيـة اHــتـعــلـقــة بـاHــقـاومـة

الشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.

اHـادة اHـادة 3 : مـديـــريــة اHــنح : مـديـــريــة اHــنحs وتـــكــلــف عــلى اخلــصـوص
�ا يأتي : 

sنحHدراسة ملفات مختلف ا -
- ضـــمـــان مـــتــــابـــعـــة تـــطــــبـــيق اإلجـــراءات اHــــتـــعـــلـــقـــة

 sنحHبتسيير ا
- حتضير التقـديرات اHالية اHتعلقة باHنح وضمان

sYالبطاقية الوطنية للممنوح Yحتي
- ضـمــان مـتـابــعـة ومــراقـبـة الــعـمـلــيـات الالمــركـزيـة

sنحHخملتلف أصناف ا
- تـنـســيق نـشـاطـاتـهــا مع اHـصـالح اخملــتـصـة لـضـمـان

sنح وصرفهاHتسيير مختلف ا
- الـــــدراســــــة والـــــفـــــصـل فـي الـــــطـــــعــــــون اHـــــتـــــعــــــلـــــقـــــة

sوذوي احلقوق YعطوبHبا
- إعداد الرزنـامة الوطـنية اHـتعلـقة بأشـغال اللـجنة

sركزية للمراقبة الطبيةHا
- إعداد احلصيلة الـسنوية اHتعلقة �ختلف أصناف

sنحHا
- ضــــمــــان مــــتــــابــــعـــــة عــــمــــلــــيــــة مــــنح رخص اقــــتــــنــــاء

السيارات ومراقبتها.

:  Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ) اHـديريـة الفـرعيـة للـمعـطوبـY والطـعونأ) اHـديريـة الفـرعيـة للـمعـطوبـY والطـعونs وتـكلف
على اخلصوص �ا يأتي  :

sYعطوبHتصفية مختلف منح ا  -
-  إرســـال الــبـــطـــاقـــيـــات احملــاســـبـــيـــة لـــلـــدفع إلى كل

sاخلزائن الوالئية وضمان متابعتها

Yدراســة وتـســويــة حــاالت اإلزدواجــيــة واجلـمـع بـ  -
sنحHا

-  دراسـة مـلـفات الـطـعـون اHـتـعـلـقـة بـنـسـبـة العـطب
وكذا مقررات تخصيص أو رفض اHنح.

ب) اHـديــريــة الـفــرعــيـة لــذوي احلــقـوقب) اHـديــريــة الـفــرعــيـة لــذوي احلــقـوقs وتـكـلف عـلى
اخلصوص �ا يأتي :

- دراسـة وتصـفـية مـلفـات منـح ذوي حقـوق الشـهداء
واجملـــاهــــديـن وكـــذا مــــلــــفـــات ضــــحــــايـــا األلــــغــــام اHـــتــــفــــجـــرة

sYدنيHوالضحايا ا
- دراســة وتـصـفـيـة اHـنح احملـولــة وضـمـان تـقـسـيـمـهـا

sلفائدة ذوي احلقوق
- ضـمان مـراقبـة وحتيـY قاعـدة اHعـطيـات اHركـزية

اHتعلقة �ختلف اHنح.

4 : مديـرية احلـمـاية االجـتـماعـية : مديـرية احلـمـاية االجـتـماعـيةs وتـكلـف على اHادةاHادة  
اخلصوص �ا يأتي: 

- ضمان متابعـة وترقية تقد  اخلدمات االجتماعية
sلفائدة اجملاهدين وذوي احلقوق

- بــرمــجــة فــتــرات الــراحــة لـفــائــدة اجملــاهــدين وذوي
sاحلقوق في مراكز الراحة

- ضـمان اHـتابـعـة والتـكفل الـطـبي باجملـاهدين وذوي
احلـقوق عـلى مستـوى مؤسـسات وهـياكل الـصحـة التـابعة

sللدولة
- ضـمـان مـتــابـعـة تـسـيـيــر اHـراكـز اHـكـلــفـة بـاحلـمـايـة

sاالجتماعية التابعة للقطاع
- ضمـان مـتابـعـة وتـنشـيط الـلـجان الـوالئـيـة اHكـلـفة
بـــاحلــمـــايـــة والــتـــرقــيـــة االجـــتــمـــاعـــيــة لـــلــمـــجـــاهــدين وذوي

sاحلقوق
- الـــــســــهــــر عــــلـى تــــزويــــد اجملــــاهـــــدين وذوي احلــــقــــوق
اHــعــوقـY بــاألجــهــزة والــلــواحق الــضــروريــة والــعــمل عــلى

 sحتسينها والبحث على تطويرها
- اســتـغالل ومـراقـبــة الـبـيـانـات والــفـواتـيـر اخلـاصـة
بـــاجملــاهـــدين وذوي احلـــقــوق فـي مــجـــال الــعـالج والــضـــمــان

االجتماعي والنقل.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية  :

أ) اHديـريـة الفـرعيـة لـلحـمايـة الـطبـيةأ) اHديـريـة الفـرعيـة لـلحـمايـة الـطبـيةs وتـكلف على
اخلصوص �ا يأتي :

-  ضـمان اHتابـعة والتـكفل الطـبي باجملاهدين وذوي
احلـقوق عـلى مستـوى مؤسـسات وهـياكل الـصحـة التـابعة

sللدولة
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- ضـمــان مـتــابـعــة الـقــضـايــا الـقــانـونــيـة واHــنـازعـات
sالتي تكون الوزارة طرفا فيها

- اتخاذ كل التـدابير الراميـة إلى تنظيم األرشيف
والــتــوثــيـق اخلــاص بــالـــوزارة وتــصــنــيـــفه وحــفــظـه طــبــقــا

sعمول بهHللتنظيم ا

- ضــمـــان مــتــابــعـــة ومــراقــبــة الـــبــطــاقــيـــة الــوطــنــيــة
للشهداء واجملـاهدين وذوي احلقوق بالـتنسيق مع اHصالح

sمركزةHغير ا

- اتخاذ كل التـدابير واألعمال الرامية إلى عصرنة
اإلدارة اHـــكـــلـــفــــة بـــاجملـــاهـــديـن وتـــطـــويـــر شــــبـــكـــات تـــبـــادل
اHــعــلـــومــات وتــشــجــيع اســتــعـــمــال تــكــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال في القطاع

- اسـتـغالل اHـعـطـيـات اHـتـعـلقـة بـالـقـطـاع ومـعـاجلـتـها
 sيدانHعمول بها في هذا اHعايير اHوتثمينها وفق ا

- تـرقـيـة اHـنـظـومـة اإلحـصـائـيـة لـلـقـطـاع بـالتـنـسـيق
مع اHصالح اHعنية والسهر على حتيينها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

sديرية الفـرعية للتنظيم والتوثيق واألرشيفHديرية الفـرعية للتنظيم والتوثيق واألرشيف) اHأ) ا
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــــــداد مـــــــشــــــاريـع الــــــنــــــصــــــوص الــــــتـــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة
والـتــنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـالـقــطـاع بـالـتـنـسـيق مع اHـصـالح

sعنيةHا

- إبـــــداء اآلراء واHالحـــــظـــــات اHــــتـــــعــــلـــــقـــــة �ــــشـــــاريع
sالنصوص التي تبادر بها القطاعات األخرى

- الـسهـر علـى حتسـY اHنـظـومة الـقـانونـية اHـتـعلـقة
sبالقطاع وحتيينها

- دراســـة  مـــلــفـــات الـــشـــؤون الــقـــانـــونــيـــة اHـــتــعـــلـــقــة
sبالقطاع ومتابعتها

sنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيهاHمعاجلة ا -

- دراسة عـرائض اHواطـنY وتـوجيـههـا إلى اHصالح
sعنية للتكفل بهاHا

sضمان تسيير مكتبة الوزارة -

sإعداد النشرة الرسمية للقطاع -

sضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع وحفظه -

- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.

-  ضمان الـتنـسيق مع مخـتلف هـيئات الـتأمـينات
sاالجتماعية

-  استـغـالل ومراقـبـة الـبـيـانـات والـفـواتـيـر اخلـاصة
sاالجتماعي للمجاهدين وذوي احلقوق Yبالعالج والتأم

-  الـسهر على احلمـاية الصحـية للمعـطوبY واتخاذ
كل التدابير والصيغ التي تضمن راحتهم.

ب)  اHـديرية الفـرعية للـترقية االجـتماعيةب)  اHـديرية الفـرعية للـترقية االجـتماعيةs وتكلف
على اخلصوص �ا يأتي  :

- دراسـة تـقـاريـر اللـجـان الـوالئـيـة اHـكلـفـة بـاحلـمـاية
والــــتـــرقـــيــــة االجـــتـــمــــاعـــيــــة لـــلـــمــــجـــاهـــديـن وذوي احلـــقـــوق

sوتقييمها
- ضــمـــان مــتـــابــعــة مـــلــفــات تـــقــاعـــد اجملــاهــدين وذوي
احلــقـــوق بـــالــتـــنــســـيق مع الـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــلـــتــقـــاعــد

sوالصندوق الوطني اخلاص بغير األجراء
- ضــمــان مـــتــابــعـــة مــلف الـــنــقل اخلــاص بـــاجملــاهــدين

sوذوي احلقوق
- الـســهـر عـلـى ضـبط عـمــلـيـة مــنح مـخــتـلف الـرخص
اHــــتــــعــــلـــقــــة بــــســــيــــارات األجــــرة واHــــقــــاهي ومــــحالت بــــيع

اHشروبات ومحالت بيع التبغ.

ج) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــتـــابــعـــة نــشـــاطــات اHـــراكــزج) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــتـــابــعـــة نــشـــاطــات اHـــراكــز
اHـكـلـفـة بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـيةاHـكـلـفـة بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـيةs وتـــكـــلــف عـلى اخلـصوص

�ا يأتي: 
- ضمـان برمـجة اجملـاهدين وذوي احلـقوق لالسـتفادة

sمن خدمات مراكز الراحة للمجاهدين
- الـــســـهـــر عـــلى الـــســـيـــر احلـــسن لـــلـــمـــراكـــز اHـــكـــلـــفــة
بـاحلمـايـة االجتـمـاعيـة من خالل مـتابـعـة ومراقـبة وتـقـييم

sنشاطاتها
- الــسـهــر عــلى تـنــظـيم مــراكــز الـراحــة لـلــمـجــاهـدين
لـلنـشـاطـات الـتـاريـخـيـة والـثـقافـيـة والـتـرفـيـهـيـة وضـمان

sمتابعتها
- مـتـابـعـة نـشاطـات تـزويـد اجملـاهـدين وذوي احلـقوق
YــعـطــوبـHـكــلف بــتـجــهـيــز اHــركــز اHمـن طـرف ا YـعــوقـHا

�ختلف أجهزة العطب ولواحقها .

sعلوماتيةHعلوماتية : مديرية التنـظيم والبطاقيـة واHادة 5 : مديرية التنـظيم والبطاقيـة واHادة اHا
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  :

- إعــــــداد مــــــشــــــاريـع الــــــنــــــصــــــوص الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة
والــتـنــظـيـمــيـة اخلــاصـة بــالـقــطـاع بـالــتـنــسـيق مع اHــصـالح
اHعنـية اخملتـصة والعمل عـلى حتسY اHنـظومة القـانونية

sالتي تسير نشاطات القطاع
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- الــســهــر عــلى مـطــابــقــة إجــراءات إبـرام الــصــفــقـات
العمومية.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية  :

أ) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـســتـخــدمـY) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـســتـخــدمـsY وتــكـلـف عـلى
اخلصوص �ا يأتي  :

- إعـداد مـخـطط تـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـريـة وتـنـفـيـذه
sوضمان متابعته

- تــــنــــظــــيم عــــمــــلــــيــــات الــــتـــوظــــيـف واالمــــتــــحــــانـــات
واHسابقات اHتـعلقة �ستخدمي الـقطاع واإلشراف عليها

s وضمان حسن سيرها
- تـــقــــيــــيم االحــــتـــيــــاجــــات من الــــوســـائـل الــــبـــشــــريـــة
الــــضـــــروريـــــة  لإلدارة اHـــــركـــــزيــــة واHـــــصـــــالح اخلـــــارجـــــيــــة

sؤسسات حتت الوصايةHوا
- ضـمـان تـسـيــيـر اHـسـار اHـهـني Hـسـتـخـدمي اإلدارة
sؤسسات حتت الوصايةHصالح اخلارجية واHركزية واHا

- ضـــمـــان الــتـــكـــوين اHـــســتـــمـــر لــتـــحـــســY مـــســـتــوى
مـــــســـــتــــخـــــدمـي اإلدارة اHــــركـــــزيـــــة واHــــصـــــالح اخلـــــارجـــــيــــة

sؤسسات حتت الوصايةHوا
- اHــــــســــــاهــــــمــــــة في إعــــــداد الــــــقـــــوانــــــY األســــــاســــــيـــــة
والـنصـوص القـانونـيـة اHتـعلـقة بـتـثمـY اHوارد الـبشـرية

وضمان متابعة تنفيذها.

ب) اHديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبة) اHديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةs وتـكلف
على اخلصوص �ا يأتي  :

sالية السنوية للقطاعHتقدير االحتياجات ا  -
-  إعــداد وتـنــفـيـذ الــعـمــلـيـات اHــرتـبـطــة �ـيــزانـيـتي

sالتجهيز والتسيير للقطاع
-  مــسك احملـاســبــة اHـتــعــلـقــة �ــيــزانـيــتي الــتـجــهــيـز

sركزيةHوالتسيير لإلدارة ا
-  إعــــداد احلــــســـــاب اإلداري لــــلــــوزارة وفـق األحــــكــــام

sعمول بهاHالقانونية والتنظيمية ا
- اسـتــغالل الــتـقــاريـر الـصــادرة عن أجــهـزة الــرقـابـة

وإعداد الرد بشأنها.

ج) اHـديرية الـفرعيـة للوسـائل العامة) اHـديرية الـفرعيـة للوسـائل العامةs وتـكلف    على
اخلصوص �ا يأتي  :

-  تقدير احتـياجات القطاع من الـتجهيزات وإعداد
بـرامج االسـتثـمـار السـنـوية واHـتـعددة الـسـنوات وضـمان

sمتابعتها وتنفيذها

ب) اHــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــبــطـــاقـــيــة) اHــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــبــطـــاقـــيــةs وتـــكــلـف عــلى
اخلصوص �ا يأتي  :

- ضــمـان اHـراقـبـة اإلداريـة لـلـمــلـفـات اخلـاصـة بـصـفـة
الـعضـويـة في جيـش التـحـرير الـوطـني واHنـظـمة اHـدنـية

sجلبهة التحرير الوطني

- ضـمـان تـســيـيـر الـبـطـاقـيــة اHـركـزيـة والالمـركـزيـة
sللشهداء واجملاهدين وذوي احلقوق وحتيينها

- مــعــاجلـة مــلــفــات طـلــبــات الـتــعــديل اHــادي لـبــطــاقـة
الـعضـويـة في جيـش التـحـرير الـوطـني واHنـظـمة اHـدنـية

جلبهة التحرير الوطني.

sــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــمــعــلــومـــاتــيــة واإلحــصــاءHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــمــعــلــومـــاتــيــة واإلحــصــاء)  اHج)  ا
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  :

- ضــمـان تــســيـيــر بــنك اHـعــطــيـات اخلــاص بــالـقــطـاع
sوحتيينه

- وضـع الــشــبـــكــة اHــعـــلــومـــاتــيــة الـــداخــلـــيــة لــلـــقــطــاع
والــســـهــر عــلى تـــســيــيــرهـــا وتــطــويــرهـــا وفــقــا لــلـــمــعــايــيــر

sعمول بهاHا

sوقع الرسمي للوزارة وحتيينهHضمان تسيير ا -

- وضـع اHــــنــــظــــومــــة اإلعـالمــــيــــة وجــــمـع اHــــعــــطــــيــــات
اإلحصائية والدراسـات اHرتبطة بنشـاط القطاع والسهر

على حتيينها واستغاللها وتوزيعها.

اHــادة اHــادة 6 : مــديــــريـــة إدارة الـــوســــائـل : مــديــــريـــة إدارة الـــوســــائـلs وتـــكــلـف عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

sضمان تسيير مستخدمي القطاع -

- حتــديــد وتــوفـيــر كـل الـوســائل الــبــشــريــة واHــالــيـة
واHــاديـة الـضـروريـة لــتـسـيـيـر اإلدارة اHــركـزيـة واHـصـالح

sؤسسات حتت الوصايةHاخلارجية وا

- إعــداد وتـنــفــيــذ مــخـطــطــات الــتــسـيــيــر والــتــكـوين
sمـــســتــواهم Yلـــفــائــدة مـــســتــخــدمـي الــقــطــاع قـــصــد حتــســ

sوجتديد معارفهم

- إعــداد مـيــزانـيــتي الـتــســيـيــر والـتــجـهــيـز وضــمـان
sتنفيذهما

- مـــسك احملــاســـبــة اHـــتــعــلـــقــة بـــااللــتــزامـــات اخلــاصــة
sصاريف التسيير والتجهيز�

- ضـــــمـــــان تــــســـــيـــــيــــر وحـــــمـــــايــــة األمـالك اHــــنـــــقـــــولــــة
والـعـقـاريـة الـتـابـعـة لإلدارة اHـركـزيـة واHـصـالح اخلـارجـية

sؤسسات حتت الوصاية وصيانتهاHوا
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- وبـــنــــاء عــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اHـــادتـــان 4-99
sو143 (الفقـرة 2  ) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- 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

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15-  125 اHؤرخ
في  25 رجب عــــــام  1436 اHــــــوافق 14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

sعــدّلHا sتضمن تعييـن أعضـاء احلكومـةHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 99-76 اHـؤرخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1419 اHــوافق 11 أبــريل ســنــة 1999
الذي يحدد قائمة اHناصب العليا في اHصالح الالمركزية
لإلدارة اHـكلـفـة بـالـشـؤون االجـتمـاعـيـة وشـروط االلـتـحاق

sبها وتصنيفها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اHؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

sاالجتماعي للوالية

يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى حتديـد قائمة
اHـنـاصب العـلـيـا في اHـصـالح اخلـارجيـة لـوزارة الـتـضامن
الوطـني واألسـرة وقـضـايا اHـرأة وشـروط االلـتحـاق بـهذه

اHناصب وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

الفصــل األولالفصــل األول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : حتــــــــدد قــــائــــمــــة اHــــنـــــاصب الــــعـــــلــــيــــا فــي
اHصالح اخلارجـية لــوزارة التـضـامن الوطنــي واألســرة

وقضــايا اHرأةs كما يأتي :
sرئيس مصلحة -

- رئيس مكتب.

-  اقـــــتــــنـــــاء وجـــــرد وتـــــســـــيـــــيـــــر األمـالك اHـــــنـــــقـــــولــــة
sوالعقارية التابعة للقطاع وضمان صيانتها

-  إعـــــداد مـــــخـــــتـــــلـف دفــــاتـــــر الـــــشـــــروط ومـــــشـــــاريع
Yالـصـفـقـات وضـمـان مـتـابـعـتـهـا وتـنـفـيـذهـا طـبـقـا لـلـقـوان

sعمول بهاHوالتنظيمات ا
-  ضــمـان اHـتـابــعـة اHـنــتـظـمــة لـلـمـشــاريع واألشـغـال

sالتابعة للقطاع
-  ضـــمــــان الــــتـــنــــظــــيم الــــلـــوجــــســــتي لــــلــــتـــظــــاهـــرات

sوالتنقالت التي تتم في إطار العمل
-  إعـداد تقارير دوريـة عن تقدم اHـشاريع وتبلـيغها

للوزير.

7 : : يـــحــــدد تـــنـــظـــيـم اإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــوزارة اHــادة اHــادة 
اجملاهدين في مكـاتب بقرار مشتـرك بY وزير اجملاهدين
ووزيـر اHالـية والـسلـطـة اHكـلفـة بالـوظيـفـة العـمومـية في
حـدود مــكـتـبــY اثـنـY (2)  إلـى أربــعـة (4) مــكــاتب في كل

مديرية فرعية.

اHــادة اHــادة 8 : : تـــمــارس هــيــاكـل اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة
sكـل فــيـــمـــا يـــخــصه sاجملـــاهـــدين عـــلى مـــؤســـســات الـــقـــطــاع
الـــصالحـــيـــات واHـــهـــام اHــســـنـــدة إلـــيـــهـــا في إطـــار األحـــكــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـــلــغـى أحــكــام اHـرســـوم الــتــنـــفــيـذي رقم
94 - 264 اHــــؤرخ في 29 ربــــيـع األول عـــام 1415 اHــــوافق 6

سـبـتـمـبـر سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة
في وزارة اجملاهدين.

اHادة اHادة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437
اHوافق 14 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في  مؤرخ في 5 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1437  اHوافق اHوافق 14 مـارس سنة  مـارس سنة s2016 يحـدد قائمةs يحـدد قائمة
اHـــنــاصـب الــعـــلـــيـــا في اHـــصـــالح اخلـــارجـــيــــة لــوزارةاHـــنــاصـب الــعـــلـــيـــا في اHـــصـــالح اخلـــارجـــيــــة لــوزارة
الـــــتـــــضــــــامـن الـــــوطــــنـي واألســـــرة وقـــــضـــــايــــــا اHـــــرأةالـــــتـــــضــــــامـن الـــــوطــــنـي واألســـــرة وقـــــضـــــايــــــا اHـــــرأة
وشــــروط االلــتـــحـــاق بـــهــذه اHـــنـــاصب وكـــذا الـــزيــادةوشــــروط االلــتـــحـــاق بـــهــذه اHـــنـــاصب وكـــذا الـــزيــادة

االستداللية اHرتبطة بها.االستداللية اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيــر األول
- بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريــــر وزيــــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
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الفصــل الثانيالفصــل الثاني
Yشروط التعيYشروط التعي

اHــادة اHــادة 3 : : يعY رؤساء اHصالح :

1)  بـعـنـوان مـصـلـحــة اإلدارة الـعـامـة والـوسـائل)  بـعـنـوان مـصـلـحــة اإلدارة الـعـامـة والـوسـائلs من

: Yب
- اHتـصـرفـY الرئـيـسـيY اHـرسـمـsY على األقلs أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةs الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

sاألقدمية بصفة موظف
YـتصرفHقـتصدين واHوا Yقـتصدين الـرئيسـيHا -
أو رتـبــة مـعــادلـةs الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Yمن ب sصالح األخرىHصالح األخرى)  بعنوان اH2)  بعنوان ا
- الـــنــفـــســـانــيـــY الـــعــيـــاديـــY أو الــتـــربـــويــY أو في
تـصــحـيح الـنـطق والـتــعـبـيـر الـلـغـوي مـن الـدرجـة الـثـانـيـة
واHهـندسـY الرئـيسـيY في اإلعالم اآلليs اHـرسمـY على
األقلs أو رتـبـة مـعادلـةs الـذين يـثـبـتون ثالث (3) سـنوات

sمن األقدمية بصفة موظف
- الـــنــفـــســـانــيـــY الـــعــيـــاديـــY أو الــتـــربـــويــY أو في
تـصــحــيح الــنــطق والــتــعـبــيــر الــلــغــوي من الــدرجـة األولى
وأســاتـــذة الـــتـــعـــلـــيم اHـــتـــخــصـص الــرئـــيـــســـيـــY وأســـاتــذة
الـتعليم اHتـخصص ومعلـمي التعليم اHـتخصص الرؤساء
أو الــرئــيــســيــY واHــســاعــدين االجــتــمــاعــيــY الــرؤســاء أو
الــــرئـــيــــســــيـــY والــــوســــطـــاء االجــــتـــمــــاعــــيـــY الــــرؤســـاء أو
الـرئـيـسـيـY ومـهـنـدسي الـدولـة في اإلعالم اآللي أو رتـبـة
مــعــادلــةs الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

sالفعلية بهذه الصفة
- اHــــربــــY اHـــــتــــخــــصـــــصــــY الــــرؤســــاء ومـــــهــــنــــدسي
الــــتــــطـــــبــــيق فـي اإلعالم اآللـي أو رتــــبـــــة مــــعــــادلـــــةs الــــذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

اHــادة اHــادة 4 :  : يعY رؤساء اHكاتب :

1)  بـــــعـــــنــــوان مـــــكـــــاتـب مــــصـــــلـــــحـــــة اإلدارة الـــــعـــــامــــة)  بـــــعـــــنــــوان مـــــكـــــاتـب مــــصـــــلـــــحـــــة اإلدارة الـــــعـــــامــــة

: Yمن ب sوالوسائلوالوسائل
- اHتـصـرفـY الرئـيـسـيY اHـرسـمـsY على األقلs أو

sرتبة معادلة
- اHــقــتـصــديــن الــرئـــيــســيــيــن أو اHــقــتـصــديــن
أو اHـتـصـرفY أو رتـبـة مـعـادلـةs الـذين يـثـبـتون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاHناصب العليااHناصب العليا

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

195

145

8

7

: Yمن ب sكاتب األخرىHكاتب األخرى)  بعنوان اH2)  بعنوان ا
- الـــنــفـــســـانــيـــY الـــعــيـــاديـــY أو الــتـــربـــويــY أو في
تـصــحـيح الـنـطق والـتــعـبـيـر الـلـغـوي مـن الـدرجـة الـثـانـيـة
واHهـندسـY الرئـيسـيY في اإلعالم اآلليs اHـرسمـY على

 sأو رتبة معادلة sاألقل
- الـــنــفـــســـانــيـــY الـــعــيـــاديـــY أو الــتـــربـــويــY أو في
sتـصــحـيـح الـنــطق والـتــعـبــيــر الـلــغـوي من الــدرجـة األولى
وأســاتـــذة الــتـــعـــلــيم اHـــتـــخــصص الـــرئـــيــســـيــsY وأســـاتــذة
التعليم اHتخصصs ومعلمي التعليم اHتخصص الرؤساء
أو الــرئــيـســيــsY واHــسـاعــدين االجــتــمـاعــيــY الــرؤسـاء أو
الــــرئـــيـــســــيـــsY والـــوســــطـــاء االجـــتــــمـــاعـــيــــY الـــرؤســـاء أو
الــــرئـــيـــســـيــــsY ومـــهـــنـــدسـي الـــدولـــــة في اإلعالم اآللي أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةs الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

sاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اHــــربــــY اHـــــتــــخــــصـــــصــــY الــــرؤســــاء ومـــــهــــنــــدسي
الــــتــــطـــــبــــيق فـي اإلعالم اآللـي أو رتــــبـــــة مــــعــــادلـــــةs الــــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الـفصـل الثالثالـفصـل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

5 : : حتـــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللـــيــــة اHـــرتــــبـــطـــة اHــــادة اHــــادة 
بـاHـنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة فـي اHـادتY 3 و 4 أعالهs وفـقـا

للجدول اآلتي :

الفصل الرابعالفصل الرابع
Yإجراءات التعيYإجراءات التعي

Yالـــعــالـــيــ YـــنــصـــبــHفي ا Y6 : : يـــتم الــتـــعــيـــ اHــــادة اHــــادة 
لـرئـيس مـصـلـحـة ورئيـس مكـتبs اHـنـصـوص عـلـيـهـما في
هـــذا اHـــرســـومs بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــتـــضـــامن
الـوطــني واألســرة وقــضـايــا اHــرأةs بـنــاء عــلى اقــتـراح من

مدير النشاط االجتماعي والتضامن للوالية.

اHـــــــادة اHـــــــادة  7 :  : يـــــجب أن يـــــنـــــتـــــمـي اHـــــوظـــــفـــــون الـــــذين
يـشــغـلـون مـنــاصب عـلـيـا إلى رتـب تـكـون مـهـامــهـا مـوافـقـة

لصالحيات الهياكل اHعنية.
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بصفة قانونـية في أحد اHنصبY العاليY اHذكورين في
اHــادة 2 أعالهs �ــنــاصـــبــهم في حــالـــة تــرقــيــتـــهم إلى رتــبــة

أعلى.

اHــــــادة اHــــــادة 10 : : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
اHـــرســومs ال ســيـــمـــا أحـــكــام اHـرســوم الـتـنـفـيـــذي رقـم
99-76 اHـــــــؤرخ فـي 25 ذي احلــــجـــــة عــــام 1419 اHـــــوافق 11

أبريل سنة 1999 واHذكور أعاله.

اHـــــــادة اHـــــــادة 11 : :   يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437
اHوافق 14 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــــادة اHــــادة 8 :  : يـــســتـــفـــيـــد اHــوظـــفـــون اHــعـــيـــنــون بـــصـــفــة
قـانــونـيــة في اHـنــاصب الــعـلـيــا اHـذكــورة في اHـادة 2 أعاله
عند تاريخ صـدور اHرسوم التـنفيذي رقم 10-128 اHؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــذكــــــور أعالهs والــــــذين ال يــــــســــــتـــــوفــــــون شـــــروط

الـتعـيY اجلـديـدةs من الزيـادة االستـداللـية احملـددة �وجب
هـذا اHـرسـوم إلى غـاية إنـهـاء مـهامـهم في اHـنـصب الـعالي

اHشغول.

اHـــادة اHـــادة 9  : مع مـراعـاة الـسـلـطـة الـتـقـديـريـة لـلـسـلـطـة
الـتي لـها صـالحيـة الـتـعـيـsY يـحتـفظ اHـوظـفـون اHـعـيـنون

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :

- محمد شمالل.
مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- عبد احلميد رويني.
مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :

- عبد القادر فارس.
مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :
- محمد مصمودي.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- مختار مهيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
Yعـام Yمـهـام السّـيـدين اآلتي اسـمـاهمـا بـصـفتـهـمـا نائـبـ

: Yاآلتي Yالقضائي Yلدى اجمللس

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :

- محمد حمادو.

مجلس قضاء اجلـزائر :مجلس قضاء اجلـزائر :

- بلقاسم زغماتي.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Yقضائي Yرئيسي مجلسYقضائي Yرئيسي مجلس
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهام السّـيدة والـسّـيد اآلتي اسـماهـما بـصفتـهمـا رئيسي

: Yاآلتي Yالقضائي Yاجمللس

مجلس قضاء جيجل :مجلس قضاء جيجل :

- هاجر شكيري.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- نصر الدين عمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 28  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة s2016 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام نواب عامY لدى مجالس قضائية.إنهاء مهام نواب عامY لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهـام الـسّـادة اآلتـية أسـمـاؤهم بـصـفـتهم نـوابـا عـامـY لدى

اجملالس القضائية اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام الــسّـيــد رشــيـد بــومـلــطــةs بــصــفـته قــاضــيـا �ــحـكــمـة

سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
sــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة 2016 تـــنــهىHاألولى عــام 1437 ا
sمـهام الـسّـيد عـابـد نوار s2015 ابـتداء من 30 يونـيو سـنة

بصفته قاضيا في محكمة سيدي عليs بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـد مـنـيـر حـسـsY بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـتـعاون

والعالقات الدولية بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

مديرين للصحة والسكان في الواليات.مديرين للصحة والسكان في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهام السّيدين اآلتي اسـماهما بصفتهما مديرين للصحة
والـســكـان فـي الـواليــتـY اآلتــيــتـsY لــتــكـلــيف كـل مــنـهــمـا

بوظيفة أخـرى :
sفي والية تيزي وزو sمصطفى ڤاصب -
- عبد الناصر بودعةs في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الــسّـيـد عـبـد الـرحـيم يـعـلـىs بـصـفـته مـديـرا لـلـصـحـة

والسكان في والية اجلزائرs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّــيـــد عــزوز عـــســاسيs بــصـــفــته مـــديــرا لــلـــصــحــة

والسكان في والية قسنطينة.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 28  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة s2016 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية.إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهــام الــسّــادة اآلتـــيــة أســمــاؤهم بــصــفـــتــهم رؤســاء احملــاكم

اإلدارية اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :

sببشار sنور الدين جزول -

sبتلمسان sحضري واضح -

- احلاج خد�يs بتيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهــام الــسّــيــدتــY اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفــتــهـمــا رئــيــســتي

: Yاآلتيت Yاإلداريت Yاحملكمت

sعسكر� sسعدية إدريس خوجة -

- رشيدة هواريs بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

قضـاة.قضـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
sمـهـام الـسّــيـدة والـسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم قـضـاة

إلحالتهم على التّقـاعد :

sحكمة البويرة� sينة عمارة� -

- عــلـي حــاجيs وكـــيل جــمــهـــوريــة مــســـاعــد �ــحـــكــمــة
sتيغـزيـرت

sحكمة تيارت� sمحمد نعيمي -

- أحــــمــــد طــــالـبs مــــســـــتــــشــــار بــــاجملـــــلس الــــقـــــضــــائي
sلتيـارت

sحكمة غليزان� sابن حواش بلقاسم -

sحكمة اجلزائر� sعلي بدوي -

- رابح كويرةs �حكمة عY البيضاء.
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
YـعـيYيـتضـمّـن الـتـن الـتّـعـي sيـتضـم s2016 ـوافق 28  فـبـرايـر سـنـة   فـبـرايـر سـنـةHـوافق اHا

بعنوان محكمة التنازع.بعنوان محكمة التنازع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــسّــيــدتــان والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــعــنــوان مــحــكــمــة

التنازع :
sرئيسا sعبد القادر الضاوي -

sمحافظا للدولة sرابح بوشليط -
sمحافظا للدولة مساعدا sالهادي حمدي باشا -

sبعنوان احملكمة العليا sوردية أورزدين -
sبعنوان احملكمة العليا sعبد الصمد بن عميرة -

sبعنوان مجلس الدولة sعبد احلميد حسن -
sبعنوان مجلس الدولة sعتيقة شريفة سكفالي -

- حسY مسعوديs بعنوان مجلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـسّــيــدة والــسّــيــدان اآلتـيــة أســمــاؤهم رؤســاء لــلــمـجــالس

القضائية اآلتـية :
مجلس قضاء جيجل :مجلس قضاء جيجل :
- هوارية بومعزة.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- جمال قاسمي.

مجلس قضاء النعامة :مجلس قضاء النعامة :
- عبد القادر موالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

نواب عامY لدى مجالس قضائية.نواب عامY لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم نــــوابــــا عــــامــــY لــــدى اجملــــالس

القضائية اآلتـية :

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهام السّيدين اآلتي اسـماهما بصفتهما مديرين للصحة
والـســكـان فـي الـواليــتـY اآلتــيــتـsY لــتــكـلــيف كـل مــنـهــمـا

بوظيفـة أخـرى :
sفي والية تندوف sعمر حديدي -

- عبد احلميد علي بشيرs في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الـسّادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لـلـصـحة
والسكان في الواليات اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :

sفي والية الطارف sعبد الغني فريحة -
sفي والية تيسمسيلت sعلي إتيم -
sفي والية خنشلة sمحمد حمدي -

- محمد ميراويs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نائبة مدير بوزارة االتصال.نائبة مدير بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّــيـــدة فــوزيـــة بن داليs بــصـــفــتــهـــا نــائــبـــة مــديــر

للتكوين بوزارة االتصالs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 28  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة s2016 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعيY نائبي مدير بوزارة العدلتعيY نائبي مدير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـــسّــــيــــد رفـــيـق زكــــريـــاء خــــطــــابs نــــائب مــــديـــر لـألعـــوان

القضائيY وختم الدولة بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّــيــد بــلــحــول مــزادةs نــائب مــديــر لــتــطــبــيــقــات اإلعالم

اآللي بوزارة العدل.
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sببشار sاحلاج خد�ي -
sبتلمسان sلطيفة شيخاوي -
sبتيارت sنور الدين جزول -

sعسكر� sحضري واضح -
- كر�ة بن جريوs بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

رئيس ديوان وزير النرئيس ديوان وزير النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن

السّيد محمد خباشs رئيسا لديوان وزير النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مدير التربية في والية سوق أهراس.مدير التربية في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّــيــد مـحــمــد بــشـــيــر زيــدs مـديــرا لــلــتــربـــيـة فـي واليــة

سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن تــعــيـYتــتــضــمّن تــعــيـ sتــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مديرين للصحة والسكان في الواليات.مديرين للصحة والسكان في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــــيـة أسـمـــاؤهم مـديــرين لـلــصـحــة والــسـكـــان

في الـواليات اآلتـية :
sفي والية الشلف sعلي إتيم -

sفي والية اجلـزائر sمحمد ميراوي -
sفي والية مستغا sعبد الغني فريحة -

- محمد حمديs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـيـد بن الـدين سـلـيـمــانيs مـديـــرا لـلـصـحـــة والـسـكـان

في والية بشـار.

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :
- عبد احلميد رويني.

مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :
- مختار مهيدة.

مجلس قضاء اجلـزائر :مجلس قضاء اجلـزائر :
- الهاشمي براهمي.
مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- جياللي باللة.
مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :
- محمد مصمودي.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- محمد شمالل.

مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :
- عبد القادر فارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
يــتـضــمّــنـانــنـان  sيــتـضــم s2016 ـوافق 28  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةHـوافق  اH1437 ا

.Yقضائي Yجلس� Yعي.Yقضائي Yجلس� Yالتالتّعي
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما �جلس قضاء البيض :
sرئيسا للمجلس sبن عومر بن خدة -

- فريد قواسميةs نائبا عاما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما �جلس قضاء سوق أهراس :
sرئيسا للمجلس sمصطفى سماتي -

- بلخير مرابطs نائبا عاما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

رؤساء محاكم إدارية.رؤساء محاكم إدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــــسّـــيــــدتــــان والـــسّــــادة اآلتـــيــــة أســــمـــاؤهـم رؤســـاء احملــــاكم

اإلدارية اآلتـية :
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مديرة دراسات بوزارة االتصـال.مديرة دراسات بوزارة االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـــسّــيـــدة تـــســـعـــديت حـــواســـsY مـــديـــرة دراســـات بــوزارة

االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مديرة التعاون والتكوين بوزارة االتصال.مديرة التعاون والتكوين بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـــسّـــيـــدة فــوزيـــة بن دالـيs مــديـــرة لـــلـــتــعـــاون والـــتــكـــوين

بوزارة االتصـال.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــــيـة أسـمـــاؤهم مـديــرين لـلــصـحــة والــسـكـــان

في الـواليات اآلتـية :

sفي والية البليدة sأحمد جمعي -

sفي والية خنشلة sفيصل �وشي -

sفي والية تندوف sعبد احلميد علي بشير -

- عمر حديديs في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّـيـدان اآلتي اسـمــاهـمــا مـديـــرين لـلـصـحـــة والـسـكـــان

:Yاآلتيتـ Yفي الواليت
sفي والية تيزي وزو sعبد الناصر بودعة -

- مصطفى ڤاصبs في والية سعيدة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8آراءرات8آراء
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنــــة 2011 الــــذي يــــحــــدد �ــــاذج

رســــالـــة الـــتــــعـــهـــد والــــتـــصـــريـح بـــاالكـــتــــتـــاب والـــتــــصـــريح
sبالنزاهة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

s14367 و YـــادتــHــــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHــــادة األولى :اHا
اHـطـة 1 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ في 2
ذي احلــــجــــة عـــام 1436 اHــــوافق 16 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2015
واHــــــذكـــــور أعـالهs حتـــــدد �ــــــاذج الـــــتــــــصـــــريـح بـــــالــــــنـــــزاهـــــة
والـــتــصــريح بــالــتــرشح والـــتــصــريح بــاالكــتــتــاب ورســالــة
الـتـعـهـد والـتـصـريح بــاHـنـاول كـمـا هـو مـبـY في اHالحق 1

و2 و3 و4 و5 اHرفقة بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــلـغـى الـقــرار اHـؤرخ في 23 ربــيع الــثـاني
عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 واHذكور أعاله.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة s2015 يــــحـــــدد �ــــاذج الـــــتــــصـــــريحs يــــحـــــدد �ــــاذج الـــــتــــصـــــريح
بــــالــــنــــزاهـــــة والــــتــــصــــريـح بــــالــــتــــرشـح والــــتــــصــــريحبــــالــــنــــزاهـــــة والــــتــــصــــريـح بــــالــــتــــرشـح والــــتــــصــــريح

باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح باHناول.باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح باHناول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بـمـقـتـضى اHـرسـوم الرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ
في 2 ذي احلـجة عام 1436 اHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــفــويــضـات

sطة 1 منهHا s143ادتان 67 وHالسيما ا sرفق العامHا

- وبـــــمـــقــــتـــضـى الــــمـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yوالـمتضمن تعي

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق األولاHلحق األول

�وذج التصريــــــح بالنزاهة�وذج التصريــــــح بالنزاهة

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية/ موضوع الصفقة العمومية :........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

3/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................s يتصرف :

 باسمه وحلسابه 

 باسم و حلساب الشركة التي �ثلها 

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :.................................................................................................................

4/ تصريح اHرشح أو اHتعهد :/ تصريح اHرشح أو اHتعهد :

أصــرح بـأنـه لم أكن أنـا شــخــصـيــاs وال أحـد من مــسـتــخــدمي أو ®ـثــلـY عــنيs مــحل مـتــابـعــات قــضـائــيـة بــسـبب
.Yالرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

 ال             نعم
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في حالة اإليجاب (وضح طبيعة هذه اHتابعاتs و القرار اHتخذ و ارفق نسخة من احلكم) : .........................

......................................................................................................................................................

ألـتزم بـعدم اللـجوء إلى أي فـعل أو منـاورة ترمي إلى تـسهيل أو تـفضـيل دراسة عـرضي على حسـاب اHنـافسة
النزيهة.

sألـتــزم بــعـدم الــلـجــوء إلى أي أفــعـال أو مــنــاورات تـرمي إلى تـــقـــد  وعــد لــعــون عــمــومي �ــنـح أو تـخــصـيص
sمـكــافــأة أو امـتــيــاز مــهـمـا كـانت طـبـيـعـته sإما لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـر sبصفة مباشرة أو غير مبـاشرة

�ـنـاسـبـة حتـضـير صفقة عمومية أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه أو مراقبته.

أصــرح أنـي علـى عــلم أن اكـتــشـاف أدلــة خــطـيــرة ومـطــابـقــة النـحــيـاز أو فـسـادs قــبـل أو أثـنــاء أو بـعــد إجراء
إبـــرام صــفــقــة عــمـومــيــة أو  مـلــحقs يــشــكلs دون اHـســاس بــاHــتـابــعــات الـقــضــائـيــةs ســبـبــا كــافــيــا التـــــخـــاذ أي
تـــدبــيـــر ردعيs ال سـيـمـا فـسخ أو إلـغـاء الـصـفـقـة الـعمـومـيـة أو الــمـلــحق الــمـعـني وتـــســـجـــيل اHـؤسسـة فـي

قــائــمــة الـــمــتــعــامــلY االقــتــصــاديــY اHــمــنــوعــيY من الـمشاركة في الصفقات العمومية. 

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

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

إمضاء اHرشح أو اHتعهد
(اسم وصفة اHوقع وختم اHرشح أو اHتعهد) 

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 
- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.
- في حالة جتمعs يقدم كل عضو التصريح اخلاص به.

- في حالة تعهد فرعيs يجب على كل متعهد تقد  التصريح اخلاص به.
- في حــالـة الـتحـصـيصs يـقـدم تـصـريح واحـد لكـل احلصص. ويـجب ذكـر رقم احلـصـة أو أرقـام احلـصص في الـفـقرة

رقم 2 من هذا التصريح.
- عنـدما يكون اHرشح أو اHتعهد شخـصا طبيعياs يجب علـيه تكييف الفقرات اHتعـلقة بالشركاتs مع اHؤسسات

الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الثانياHلحق الثاني

�وذج التصريــــــح بالترشح�وذج التصريــــــح بالترشح

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية/ موضوع الصفقة العمومية :........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

3/ موضوع الترشح/ موضوع الترشح :

يقدم هذا التصريـــح بالترشح في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال             نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص اHعنية و كذا تسمياتها : ......................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................s يتصرف :

باسمه وحلسابه

 باسم وحلساب الشركة التي �ثلها

4 -  - 1/ مرشح أو متعهد �فرده       : / مرشح أو متعهد �فرده       : 

: ���������������������������������تسمية الشركة 

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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الشكل القانوني للشركة :..................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة :.....................................................................................................................

4 -  - 2/ مرشح أو متعهد عضو جتمع مؤقت Hؤسسات       :  / مرشح أو متعهد عضو جتمع مؤقت Hؤسسات       :  

جتمع  بالتشارك          بالتضامن

عدد أعضاء التجمع (باألعداد وباحلروف) :............................................................................................

تسمية التجمع :............................................................................................................................. 

تقد  كل عضو من  أعضاء التجمع :

اسم الشركة :..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :..................................................................................................................
......................................................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة :.....................................................................................................................

هل الشركة وكيل للتجمع ? :    ال             نعم

عضو التجمع : (يقوم كل أعضاء التجمع بنفس االختيار) .

- �ضي الـتـصريح بـاالكـتتـاب ورسـالة الـتـعهـد وعـرض التـجـمع بصـفـة منـفـردة وكل التـعـديالت التـي قد تـطرأ
 sعلى الصفقة العمومية بعد ذلك        أو

- يـعـطي تـوكـيال ألحــد أعـضـاء الـتـجـمعs طـبـقـا التـفـاق الـتـجـمعs إلمــضـاء بـاسـمه وحلـسـابه الـتـصـريح بـاالكـتـتـاب
ورسالة التعهد وعرض التجمع وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك       . 

في إطـار جتـمع بـالـشـراكـةs توضح اخلـدمـات الـتي تـنـفذ مـن طرف كل عـضـوs مع حتـديـد رقم احلـصـة أو احلصص
اHعنيةs عند االقتضاء :.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5 / تصريح اHرشح أو اHتعهد : / تصريح اHرشح أو اHتعهد :

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنه غير مقصى أو ®نوع من اHشاركة في الصفقات العمومية :
sلرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية -
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- لـــكـــونـه في حـــالـــة إفالس أو تـــصـــفـــيـــة أو تـــوقف عـن الـــنـــشـــاطs أو لـــكـــونه مـــحل إجـــراء يـــتـــعـــلـق بـــإحـــدى هــذه
sالوضعيات

sهنيةHقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته اHلكونه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء ا -

sلقيامه بتصريح كاذب -

sؤسسات اخمللّة بالتزاماتهاHلكونه مسجال في قائمة ا -

 sشاركة في الصفقات العموميةHمن ا YمنوعHا Yاالقتصادي YتعاملHلكونه مسجال في قائمة ا -

- لـكونـه مسـجال في الـبطـاقـية الـوطنـيـة Hرتـكـبي الغشs مـرتـكبي اخملـالـفات اخلـطـيرة لـلتـشـريع والتـنـظيم في
sمجال اجلباية واجلمارك والتجارة

- لـكـونه كـان مـحل إدانـة مـن طرف الـعـدالـة بـصـفـة نـهـائـيـة بـسـبب مـخـالـفـة خـطـيـرة لـتـشـريع الـعـمل والـضـمان
sاالجتماعي

  sلكونه مؤسسة أجنبية أخلّت بالتزامها باالستثمار -

- لكونه ال يـستوفي واجبـاته اجلبائيـة وشبه اجلبـائيةs و جتاه الـهيئة اHـكلفـة بالعطل اHـدفوعة األجر والـبطالة
الناجمة عن األحوال اجلـوية لقطاعـات البناء واألشغـال العمومية والـريs عند االقتضـاءs بالنسبـة للمؤسسات

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHاخلاضعة للقانون اجلزائري وا

- لكونه ال يستوفي اإليداع القانوني حلسابات شركتهs فيما يخص الشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري.

ال            نعم

في حالة النفي (وضح ذلك) ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................

يصرح اHـرشح أو اHتـعهـد أنه ليس في حالـة تسـوية قـضائيـة وأن صحـيفته لـلسـوابق القـضائيـة الصـادرة منذ
أقل من ثالثة أشهرs حتتوي عـلى اإلشارة "ال شيء". وفي خالف ذلكs يرفق العرض بنسخة من احلكم القضائي
وصحـيفـة الـسوابق الـقضـائيـة. في حالـة مـا إذا كانت اHـؤســسـة محل تـسويـة قـضائـية أو صـلحs يصـرح اHرشح

أو اHتعهد أنه مسموح له �واصلة نشاطه.

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنّه :

sمسجل في السجل التجاري        أو -

sأو        Yالفني Yمسجل في سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما يخص احلرفي -

sهنية للحرفي       أوHيحوز على البطاقة ا -

- في وضعية أخرى        (وضح ذلك) : ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ..................................................................

.....................................................................................................................................................

s................................................... : تعهد أنه حاصل على رقم التعريف اجلبائي اآلتيHرشح أو اHيصرح ا
sبالنسبة s..................................... الصادر عن ...................................................................... بـتاريخ

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHللمؤسسات اجلزائرية وا
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يصـرح اHرشح أو اHـتعهد أنّـه ال توجد امـتيازات و/أو رهـون حيازيـة و/أو رهون منـقولة و/أو رهـون عقارية
مسجلة ضد الشركة.

ال            نعم

في حالة اإليجاب (أذكر طبيعتها وارفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها الصادرة عن سلطة مختصة : .....
.....................................................................................................................................................

يصرح اHرشح أو اHتعهد  أنه لم يحـكم على الشركة الرتكابها مخـالفةs تطبيقا ألحكام األمر رقم 03-03 اHؤرخ
في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHــتـعـلق بـاHـنـافـسـة أو تــطـبـيـقـا لـكل إجـراء آخـر

®اثل. 

ال            نعم

فـي حـالــة اإليـجـاب : (وضـح سـبب اإلدانــة والـعــقـوبــة وتـاريخ احلــكم وارفق هـذا الــتـصــريح بـنــسـخــة من احلـكم) :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

يصـرح اHرشح أو اHـتعهـد وحده أو في جتـمع أنّه �تلك الـقدرات الـضرورية لـتنفـيذ الـصفقـة العـموميـة ويقدم
مـن أجل ذلك الـوثــائق اHـطــلـوبــة من طـرف اHــصـلــحـة اHــتـعــاقـدة في دفــتـر الــشـروط (أذكـر فــيـمــا يـأتي الــوثـائق

اHرفقة).

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................ -

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنّ :

- الـشـركـة مـؤهلـة و/أو مـعـتـمدة مـن إدارة عمـومـيـة أو هـيئـة مـتـخـصصـة لـهـذا الـغرضs إذا كـان ذلك مـنـصـوصا
عليه �وجب نص تنظيمي : 

ال            نعم

في حــالـة اإليـجـاب : (أذكــر اإلدارة الـعـمـومــيـة أو الـهـيـئــة اHـتـخـصــصـة الـتي أصـدرت الــوثـيـقـة ورقــمـهـا وتـاريخ
إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها) : ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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حققت الشركة خالل ......................................... (أذكر الـفترة اHعتبرة اHنصـوص عليها في دفتر الشروط)
مـتوسط رقم أعمال سـنوي : (يذكر رقم األعـمال باحلروف وبـاألرقام وبدون رسوم) : ..................................
.............................................................................................................................................. الــذي
مـن بـيــنه .......... % له عالقــة �ـــوضــوع الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة أو احلــصـــة أو احلــصص (أشــطب الــعــبــارات غــيــر

اHفيدة).

يقدم اHرشح أو اHتعهد مناوال :

ال            نعم

في حالة اإليجاب �أل التصريح باHناول.

6/ إمضاء اHرشح أو اHتعهد �فرده أو كل عضو في التجمع : / إمضاء اHرشح أو اHتعهد �فرده أو كل عضو في التجمع : 

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHـذكورة ال تـنطـبق عـليـها اHـمنـوعـات اHنـصوص عـليـهـا في التـشريع والـتـنظـيم اHعـمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعــلــــومــات اHـــذكـــورة أعـالهs صــحـــيـــحــة حتـت طــائــــلــة الـــتـــعـــرض لــتــطــــبــيـق الــعــــقــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسم و لقب وصفة اHمضياسم و لقب وصفة اHمضي

....................................................................................................................................................

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 
-  ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.
- في حـالة جتـمعs يقـدم تصـريح عن كل عضو.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل احلصص. 
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسة الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

�وذج التصريــــــح باالكتتاب�وذج التصريــــــح باالكتتاب

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ تقد  اHتعهد وتعيY الوكيلs في حالة التجمع :/ تقد  اHتعهد وتعيY الوكيلs في حالة التجمع :

تعيY اHتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبY في التصريح بالترشح) :

متعهد �فرده

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

متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات        :  بالتشارك         بالتضامن

تسمية كل شركة - عضو في التجمع : ...............................................................................................
................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

تعيY وكيل التجمع :

يعY أعضاء التجمع وكيل التجمع اآلتي : ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................

3/ موضوع التصريح باالكتتاب :/ موضوع التصريح باالكتتاب :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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الوالية أو الواليات التي يتم فيها تنفيذ اخلدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................

يقدم هذا التصريـــح باالكتتاب في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال       نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص اHعنية و كذا تسمياتها : .....................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

عرض أصلي

 البديل أو البدائل اآلتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغها)       : .........................................................

.....................................................................................................................................................

األسعار االختيارية اآلتية (توصف اخلدمات موضوع األسعار االختيارية دون ذكر مبالغها)      : .................

.....................................................................................................................................................

4/ التزام اHتعهد :/ التزام اHتعهد :

بـعـد االطالع عـلى الـوثـائق اHـكـونـة لـلـصفـقـة الـعـمـومـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في دفـتـر الـشـروط وطـبـقـا لـشـروطـها
 sوأحكامها

 اHمضي

يلتزمs بناء على عرضه و حلسابه اخلاص        

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يلزم الشركةs بناء على عرضها           
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تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناء على عرض التجمع       

تقد  أعضـاء التجمع (يـجب على كل عضـو من التجمع أن �أل هـذه الفقـرة. يجب على األعضـاء اآلخرين أن يحرروا
هذه الفقرة في ورقة ترفق باHلحقs مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  :

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

في إطـار جتـمع بـالـشراكـةs تـوضح اخلـدمـات اHـنـفذة مـن طرف كل عـضـو في الـتـجـمعs مع حتـديـد رقم احلـصة أو
احلصص اHعنيةs عند االقتضاء :

طبيعة اخلدماتطبيعة اخلدماتتعيY األعضاءتعيY األعضاء

..........................................................

..........................................................

..........................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

تـسـلــيم الـلـوازم اHـطــلـوبـة أو تـنــفـيـذ اخلـدمــات اHـطـلـوبــة وبـاألسـعـار اHـذكــورة في رسـالـــــــــة الــتـعـهـد وفي أجل
s..................................................................................................................... : (بـاألعــداد وبـاحلـروف)

ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط احملددة في دفتر الشروط.

ألتزم بهذا التعهد خالل فترة صالحية العروض.



7 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2617
16 مارس  سنة مارس  سنة 2016 م

5 / إمضاء اHتعهد : / إمضاء اHتعهد :

أؤكـدs حتت طـائـلـة فــسخ الـصـفـقـة الـعـمــومـيـة بـقـوة الـقـانـون أو وضــعـهـا حتت الـتـسـيـيــر اHـبـاشـر لإلدارة عـلى حـسـاب
الشركةs أن اHؤسسة اHذكورة ال تنطبق عليها اHمنوعات اHنصوص عليها في التشريع و التنظيم اHعمول بهما.

أشــــهــــد بــــأن اHــــعـــلـــــومــــات اHـــذكـــــورة أعالهs صــــحــــيــــحــــة حتت طــــائــــلــــة الــــتــــعــــرض لــــتـــطـــــبــــيق الــــعــــقــــوبـــات
اHـــــنـــصـــوص عـــلـــــيـــهـــا في اHــادة 216 من األمــر رقم 66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة 1966

واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسم و لقب وصفة اHمضياسم و لقب وصفة اHمضي

................................................................

................................................................

................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

................................

................................

................................

6/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :

هذا العرض .....................................................................................................................................

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

إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- في حـالة جتـمعs يقـدم تصـريح واحد للتجـمع.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل حصة. 

-  يقدم تصـريح لكل بديل.

- يقدم تصـريح واحد جململ األسعار االختيارية.

- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع
اHؤسسة الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

�وذج رسالة التعهد�وذج رسالة التعهد

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ تقد  اHتعهد :/ تقد  اHتعهد :

تقد  اHتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبY في التصريح بالترشح) :

اHتعهد �فرده        :

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

متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات        :  بالتشارك       بالتضامن

تسمية كل شركة :

................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

3/ موضوع رسالة التعهد :/ موضوع رسالة التعهد :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

الوالية أو الواليات التي يتم فيها تنفيذ اخلدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................
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تقدم رسالة التعهد هذه في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال         نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص وكذا تسمياتها : ................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4/ التزام اHتعهد :/ التزام اHتعهد :

اHمضي

يلتزمs بناء على عرضه و حلسابه اخلاص       

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يلزم الشركةs بناء على عرضها       

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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قيد اHيزانية : ................................................................................................................................

تـبـر¢ اHـصلـحـة اHـتـعـاقدة ذمـتـهـا من اHـبـالغ اHـستـحـقـة مـنـهـا بدفـعـهـا في احلـسـاب اHصـرفي رقم ...................
اHفتوح لدى ....................................................................................................................................

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

مبلغ اخلدمات بدون رسوممبلغ اخلدمات بدون رسومطبيعة اخلدماتطبيعة اخلدماتتعيY األعضاءتعيY األعضاء

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمونs بناء على عرض التجمع        

تـقــد  أعـضـاء الـتـجـمع (يـجب عـلى كل عـضـو من الـتــجـمع أن �أل هـذه الـفـقـرة. يـجب عـلى األعـضـاء اآلخـرين أن
يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق باHلحقs مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  :

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية  :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

بـعـد االطالع عـلى وثـائق مـشـروع الـصفـقـة الـعـمـومـيـة وبـعـد تـقـدير نـوع اخلـدمـات الـواجب الـقـيـام بـهـا وتـعـقـدها
وحتت مسؤوليتي :

Yموقـع sأسلّم جـدوال بـاألسعـار وبيـانا تـقديـريـا مفـصال طبـقا لـإلطارين الـواردين في ملف مـشـروع الصـفقـة -
باسمي.

- أخضع وألتزم إزاء (يـذكر اسم اHصلحـة اHتعاقدة) : ............................................................................
بتنفيذ اخلدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات اخلاصةs ولقاء مبلغ ........................................................
......................................................................................................................................................

(يذكـر مبلغ الصفـقة العمـومية بالديـنار وعند االقـتضاء بالعـملة الصـعبةs وباحلروف وبـاألرقام بدون الرسوم
وبكل الرسوم).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

في إطـار جتـمع بـالـشراكـةs تـوضح اخلـدمـات اHـنـفذة مـن طرف كل عـضـو في الـتـجـمعs مع حتـديـد رقم احلـصة أو
احلصص اHعنيةs عند االقتضاء :

.................................................

.................................................

.................................................
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6/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :

هذا العرض .....................................................................................................................................

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

إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

-  ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.
- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- في حـالة جتـمعs يـقـدم تصـريح واحـدs في حالة جتمـع بالشراكـة يوضحs عند االقـتضاءs رقم احلسـاب البنكي
لكل عضو في التجمع.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل حصة. 
- يقدم تصـريح لكل بديل.

- يقدم تصـريح واحد جململ األسعار االختيارية.
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسة الفردية.

5/ إمضاء اHتعهد :/ إمضاء اHتعهد :

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHذكورة ال تـنطـبق علـيهـا اHمـنوعـات اHنصـوص علـيهـا في التـشريع و الـتنـظيم اHـعمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسمs لقب وصفة اHمضياسمs لقب وصفة اHمضي

................................................................

................................................................

................................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................

................................

................................
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

�وذج التصريح باHناول�وذج التصريح باHناول

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية :/ موضوع الصفقة العمومية :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3/ تقد  اHتعهد :/ تقد  اHتعهد : (في حالة جتمع مؤقت Hؤسساتs توضح اHعلومات اHتعلقة بوكيل التجمع) :

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية :

......................................................................................................................................................

4/ تقد  اHناول :/ تقد  اHناول :

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

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني : .............................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ......................................................................................................................
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لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................
5/ طبيعة اخلدمات موضوع اHناولة :/ طبيعة اخلدمات موضوع اHناولة : .................................................................................................

......................................................................................................................................................
6/ مجموع اHبالغ التي تصرف بالدفع اHباشر للمناول :/ مجموع اHبالغ التي تصرف بالدفع اHباشر للمناول :

أ/ اHبلغ األقصى بدون الرسوم (باحلروف واألرقام) : ............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ب/اHبلغ األقصى بالرسوم (باحلروف واألرقام) : ..................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

7/ كيفيات حتيY ومراجعة أسعار اخلدمات التي تكون موضوع مناولة / كيفيات حتيY ومراجعة أسعار اخلدمات التي تكون موضوع مناولة : ................................................

......................................................................................................................................................

8/ رقم احلساب الذي يدفع له : / رقم احلساب الذي يدفع له : 

اسم وعنوان اHؤسسة البنكية : .........................................................................................................
رقم احلساب : ..................................................................................................................................

9/ شروط الدفع اHنصوص عليها في عقد اHناولة :/ شروط الدفع اHنصوص عليها في عقد اHناولة : ...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

اHناول طلب االستفادة من تسبيق :

ال          نعم

10/ تصريح اHناولتصريح اHناول : : 

يــصـرح اHــنــاول أنه �ــتــلك الـقــدرات الــضــروريـة لــتــنــفـيــذ الــصــفـقــة الــعــمـومــيــةs ويــقـدم من أجـل ذلك الــوثـائق
اHطلوبة من طرف اHصلحة اHتعاقدة في دفتر الشروط (أذكر فيما يأتي الوثائق اHرفقة).

s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-

يـصـرح اHـنـاول أنه غـيـر ®ـنــوع أو مـقـصى من اHـشـاركـة في الـصـفـقــات الـعـمـومـيـة حـسب الـشـروط اHـنـصـوص
عليها في �وذج التصريح بالترشح :

ال          نعم 
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............................................................................................................ : في حالة النفي (وضح ذلك) 

.....................................................................................................................................................

يـصرح اHـنـاول أنه لـيس في حـالـة تـسـويـة قـضـائـيـة وأن صـحيـفـته لـلـسـوابق الـقـضـائـيـة الـصـادرة منـذ أقل من
ثالثـــة أشــهـــرs حتــتـــوي عــلـى اإلشــارة "ال شيء". وفـي خالف ذلكs يـــرفق الــعـــرض بــنـــســخـــة من احلـــكم الــقـــضــائي
وصـحيـفة الـسوابق الـقضـائيـة. في حالـة ما إذا كـانت اHؤسـسة مـحل تسـوية قـضائيـة أو صلـحs يصرح اHـترشح

أو اHتعهد أنه مسموح له �واصلة نشاطه.

يصرح اHناول أنه :
sمسجل  في السجل التجاري         أو -

sأو         Yالفني Yمسجل في سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما يخص احلرفي -
- له البطاقة الـمهنية للحرفي        أو

- في وضعية أخرى        (وضح ذلك) : ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ..................................................................

.....................................................................................................................................................

يصـرح اHنـاول أنه حاصل عـلى رقم التـعريف اجلـبائي اآلتي : .....................................................s الـصادر
عن ............................................................................ بتـاريخ ...........................................s بالنـسبة

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHللمؤسسات اجلزائرية وا

يـصـرح اHـنـاول أنه ال تـوجد امـتـيـازات و/أو رهـون حـيـازية و/أو رهـون مـنـقـولـة و/أو رهـون عقـاريـة مـسـجـلة
ضد الشركة.

ال          نعم

في حالة اإليجاب : (أذكر طبيعتها وارفق التصريح بقائمتها الصادرة عن سلطة مختصة) : ......................

.....................................................................................................................................................
يـصـرح اHـنـاول أنه لم يـحـكم عـلى الـشـركـة الرتـكـابـهـا مـخـالـفـةs تـطـبـيـقـا ألحـكـام األمـر رقم 03-03 اHـؤرخ في 19

جمادى األولى عام 1424 اHوافق 19 يوليو سنة 2003 واHتعلق باHنافسةs أو تطبيقا لكل إجراء آخر ®اثل.

ال          نعم

في حالة اإليجاب : (وضح سبب اإلدانة والعقوبة وتاريخ احلكم ) وارفق هذا التصريح بنسخة من احلكم :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

يصرح اHناول أنّ :
- الـشـركـة مـؤهلـة و/أو مـعـتـمدة مـن إدارة عمـومـيـة أو هـيئـة مـتـخـصصـة لـهـذا الـغرضs إذا كـان ذلك مـنـصـوصا

عليه �وجب نص تنظيمي : 

ال          نعم
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في حــالـة اإليـجـاب : (أذكــر اإلدارة الـعـمـومــيـة أو الـهـيـئــة اHـتـخـصــصـة الـتي أصـدرت الــوثـيـقـة ورقــمـهـا وتـاريخ
إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها) : .................................................................................................
.....................................................................................................................................................

حققت الشركة خالل ......................................... (أذكر الـفترة اHعتبرة اHنصـوص عليها في دفتر الشروط)
متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم األعمال باحلروف واألرقام وبدون رسوم) : ....................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... والــــــــذي

من بينه ............... % له عالقة �وضوع الصفقة العمومية أو احلصة (أشطب العبارات غير اHفيدة).

11/ قبول اHناول واHوافقة على شروطه للدفع : / قبول اHناول واHوافقة على شروطه للدفع : 

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHذكورة ال تـنطـبق علـيهـا اHمـنوعـات اHنصـوص علـيهـا في التـشريع و الـتنـظيم اHـعمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1366 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

حرر بـ ................ في ..........................                حرر بـ ................ في ..........................
إمضاء اHناول :                                                      إمضاء اHتعهد :                                          

®ثل اHصلحـة اHتعاقدةs مـختص إلمضاء الصـفقة العمـوميةs يقبل اHـناول ويوافق على شروطه لـلدفع ويشهد
أنه لـيس هـنـاك رهن حيـازي ألي مـسـتحـقـات تمـنع الـدفع اHـبـاشر لـلـمنـاولs حـسب الـشروط اHـنـصـوص علـيـها
في اHـادة 143 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15 - 247 اHـؤرخ في 2 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 16 سـبـتمـبـر سـنة

2015 واHتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق العام.

حرر بـ ................ في ..........................
إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.
- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- يقدم تصـريح لكل مناول.
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسات الفردية.
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قــــــــرار مــــــــؤرخ قــــــــرار مــــــــؤرخ في في 7 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـــســمـــبــر ســـنــة ديـــســمـــبــر ســـنــة s2015 يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيلs يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل
Yاالقـتــصــاديـ Yوالــســحب  من  قــائـمــة الـــمــتـعــامــلــYاالقـتــصــاديـ Yوالــســحب  من  قــائـمــة الـــمــتـعــامــلــ
اHمنوعY من الـمشاركة في الصفقات العمومية.اHمنوعY من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بــــــمــــقــــتــــضـى الـــــمــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yوالـمتضمن تعي

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 247-15
اHــؤرخ في 2 ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 16 ســبـــتــمـــبــر
ســـنــة 2015 واHــتـــضـــمن تـــنـــظــيـم الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة

sادة 89 منهHالسيما ا sرفق العامHوتفويضات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHـوافق 28 مــارس ســنـة 2011 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

Yاالقتصادي Yالتسجيل والسـحب من  قائمة الـمتعـامل
sمن الـمشاركة في الصفقات العمومية YمنوعHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 89 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHوافق 16 سبتمبر سنة 2015 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الــقـــرار إلى حتــديـــد كــيــفـــيــات الــتـــســجــيل و الـــســحب من
قـــائــــمــــة الــــمــــتــــعـــامــــلــــY االقـــتــــصــــاديـــY اHــــمــــنـــوعــــY من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.

2 : : عـــنـــد اكـــتـــشـــاف أدلـــة خـــطـــيـــرة ومـــطـــابـــقـــة اHــادة اHــادة 
النحياز أو فسادs قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة
عـمومـيـة أو ملـحقs تقـوم اHصـلـحة اHـتعـاقدة أو ®ـثلـها أو
كل هــيـئـة مــخـتــصـة بـإرســال تـقـريــر مـفـصـل إلى مـسـؤول

الهيئة العمومية أو الوزير اHعني.

sـعنيHيـقـوم مسـؤول الـهيـئـة العـمـوميـة أو الوزيـر ا
قـــــبل الــــفـــــصل فـي الــــوقــــائـع اHــــعــــروضـــــة عــــلــــيـهs  بــــدعــــوة
الــمــتـعــامل االقـتــصـادي اHــعـني عـن طـريق إرســال رسـالـة
مـوصى عـلـيـها مـع طـلب إشـعـار بـاالستـالمs  لـتقـد  جـوابه

حول األفعال اHنسوبة إليه في أجل عشرة (10) أيام.

إذا لم يــجب اHــتـعــامل االقــتــصـادي اHــعــني في األجل
احملــدد أو لم يــعط عــنـاصــر إجــابـة مــقــنــعـةs �ــنــعه مــسـؤول
الـهـيـئـة الـعـمـومـيـة أو الـوزيـر اHـعـنيs بـصـفـة مـؤقتـةs من
اHـشـاركــة في الـصـفــقـات الـعــمـومـيـة �ــقـرر مـعــلل. ويـبـلغ

هذا اHقرر للمتعامل االقتصادي اHعني. 

اHـادة اHـادة 3 : : �ـكن اHــتـعــامل االقـتــصـادي اHــعـني الــطـعن
أمـام اجلــهــة الــقــضــائـيــة اخملــتــصــةs في اHــقــرر اHـذكــور في

اHادة 2 أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : في حــالــة عـدم تــقـد  طــعن في مــقــرر اHـنع
اHـؤقت من اHــشـاركـة في الــصـفــقـات الـعــمـومـيــةs  يـسـجل
YـــتــعـــامــلــHـــعــني فـي قــائـــمــة اHالــــمــتـــعــامـل االقــتـــصــادي ا
االقــتـــصــاديـــY اHــمـــنــوعـــY من اHــشـــاركــة فـي الــصـــفــقــات
الــعـــمــومــيــةs �ــقـــرر من مــســؤول الـــهــيــئــة الـــعــمــومــيــة أو
الــــوزيـــــر اHـــــعـــــني. يـــــبــــلـغ هــــذا اHـــــقـــــرر إلى الــــــمـــــتــــعـــــامل

االقتصادي اHعني.

إذا ± تــأكــيـــد مــقــرر اHــنـع اHــؤقت من اHـــشــاركــة في
الـصفـقات الـعمـوميـةs من قـبل الـمـحكـمـة الـمـختـصة بـعد
رفع الـطـعن لـديـهـاs يـسـجل الــمـتـعـامل االقـتـصـادي اHعـني
فـي قـــائـــمـــة اHـــتـــعـــامـــلـــY االقــــتـــصـــاديـــY اHـــمـــنـــوعـــY من
اHـشــاركـة في الــصـفــقـات الــعـمــومـيــةs �ـقـرر مـن مـسـؤول
الـهــيـئـة الـعــمـومـيـة أو الـوزيــر اHـعـني. ويـبــلّغ هـذا اHـقـرر

إلى الـمتعامل االقتصادي اHعني.

اHـادة اHـادة 5 : : إذا أبــطـلـت الــمــحـكــمـة الـــمــخـتــصـة اHــقـرر
اHـــذكـــور في اHــادة 2 أعالهs يــرفـع اHــنع مـن اHــشـــاركــة في
الصفقات العمـومية �قرر من مسؤول الهـيئة العمومية

أو الوزير اHعني.

YتعاملHادة 6 : : يبلّغ مقرر الـتسجيل في قائمـة اHادة اHا
االقــتـــصــاديـــY اHــمـــنــوعـــY من اHــشـــاركــة فـي الــصـــفــقــات
الـعمومية لسـلطة ضبط الصـفقات العمومـية وتفويضات

اHرفق العامs التي تمسك هذه القائمة. 

تـبـلغ قائـمة اHـتـعامـلـY االقتـصاديـY اHـمنـوعY من
اHــشـاركــة في الــصـفــقـات الــعــمـومــيــة إلى جـمــيع اHــصـالح
اHـتـعــاقـدة أو تـنـشـر في الـبـوابـة اإللــكـتـرونـيـة لـلـصـفـقـات

العمومية.

7 : : يسـري مـفعـول تـسـجيل مـتـعامل اقـتـصادي اHادة اHادة 
في قـــائــمــة الــــمــتــعـــامــلــY االقـــتــصـــاديــY اHــمـــنــوعــY من
الـــمــشــاركــة في الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة عــلى كل اHــصــالح

اHتعاقدة.
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اHــادة اHــادة 8 : : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اHــؤرخ في 23 ربــيع
الثاني عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد
Yكـيــفــيـات الــتـســجــيل والـســحب من  قــائـمــة الـــمـتــعـامــلـ
االقــتـصــاديــY اHـمــنـوعــY من الـــمــشـاركــة في الــصـفــقـات

العمومية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة s2015 يــحــدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء منs يــحــدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.الـمشاركة في الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بــــــمــــقــــتــــضـى الـــــمــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yوالـمتضمن تعي

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 247-15
اHــؤرخ في 2 ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 16 ســبـــتــمـــبــر
ســـنــة 2015 واHــتـــضـــمن تـــنـــظــيـم الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة

sادة 75 منهHالسيما ا sرفق العامHوتفويضات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHـوافق 28 مــارس ســنـة 2011 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

sاإلقصاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 75 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHوافق 16 سبتمبر سنة 2015 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الـقــرار إلى حتـديــد كـيـفــيـات اإلقـصــاء من الــمــشـاركـة في

الصفقات العمومية.

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

تلقائيا أو �قرر.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتـخذ اإلقـصـاء اHـؤقت التـلـقـائي من طرف
:Yاالقتصادي Yضد الـمتعامل sتعاقدةHصالح اHكل ا

sالـذين هم في حالة الـتسوية الـقضائـية أو الصلح -
إالّ إذا أثــبـتــوا أنـهـم مـرخــصـون من قــبل الــعـدالــة Hـواصــلـة

 sنشاطاتهم

- الـــذين هـم مــحل إجـــراء الـــتــســـويــة الـــقـــضــائـــيــة أو
الـصــلح s إالّ إذا أثــبـتـوا أنــهم مـرخــصـون مـن قـبل الــعـدالـة

 sواصلة نشاطاتهمH

- الـــذين لم يـــســتــوفـــوا واجــبـــاتــهم اجلـــبــائــيـــة وشــبه
s اجلبائية

- الــذين لم يــســتــوفــوا اإليــداع الــقــانــوني حلــســابـات
sشركاتهم

- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
الـعـدالـة بسـبب غش جـبـائي أو تـصـريح كـاذب أو مـخـالـفة

sتمس بنزاهتهم الـمهنية

- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
العدالة بسبب مخالفة األحكام اآلتية : 

* أحــكــام اHــادتــY 19 و 23 من الــــقـــانـــون رقم 10-81
اHؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 واHتعـلق بشروط تشغيل

sالـمعدل sالعمال األجانب

* أحــــكــــام اHــــواد 7 و13 و15 و16 و24  من الــــــقــــانــــون
رقم 83-14 اHــــؤرخ في 2 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1983 واHــــتــــعــــلق
sفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

sالـمعدل والـمتمم

* أحــكـام اHـواد 37 و38 و39 من الـــقـانـون رقم 07-88
اHــــؤرخ في 26 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1988 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة

sالصحية واألمن وطب العمل

* أحـــــكـــــام اHـــواد 140 و144 و149 من الــــقــــانــــون رقم
90-11 الـــــــمـــــؤرخ في 26 رمـــــضـــــان عـــــام 1410 اHـــــوافق 21

أبــريل ســنـة 1990 والــمــتــعــلق بــعالقــات الــعــملs الـــمــعـدل
sوالـمتمم

* أحـــكـــام اHـــادتـــY 24 و25 من الــــقــــانــــون رقم 19-04
الــمؤرخ في 13 ذي القـعـدة عام 1425 اHـوافق 25 ديسـمـبر
ســـنـــة 2004 والــــمـــتـــعـــلـق بـــتـــنــــصـــيب الـــعــــمـــال ومـــراقـــبـــة

التشغيل.
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اHـادة اHـادة 4 : : يــخص اإلقـصـاء اHــؤقت الـتــلـقـائي بــعـنـوان
sـــتـــعــــاقـــدة الـــتي بـــادرت بـــاإلجـــراءHـــصـــلـــحـــة اHصـــفـــقــــات ا

: Yاالقتصادي Yالـمتعامل

- الـذين رفـضوا اسـتـكمـال عـروضهم أو تـنـازلوا عن
sتـنـفيـذ صفـقة عـمـوميـة قبل نـفـاذ آجال صالحـية الـعروض

sبدون سبب مبرر

sالذين قاموا بتصريح كاذب -

- الذين كانوا مـحل أول قرار فسخ لصـفقاتهم حتت
مـســؤولــيــتــهمs إالّ إذا أثــبــتــوا أن األسـبــاب الــتي أدت إلى

هذا الفسخ قد زالت.

اHـادة اHـادة 5 : : يـتــخـذ اإلقـصـاء اHـؤقت من الــمـشـاركـة في
الصفقات العمومية Hدة :

- سـتة (6) أشـهـرs في احلـاالت اHـنـصـوص عـليـهـا في
sادة 4 أعالهHا

- ســنــة (1) واحــدةs في حــالــة الــتــســجـيـل في قــائــمـة
sؤسسات التي أخلت بالتزاماتهاHا

- ســنـتـY (2) في حــالـــة اإلدانــة بــصـــفــة نــهـــائــيــة من
طـرف الــعـدالــة بـســبب مـخــالـفــة خــطـيــرة لـتــشـريع الــعـمل

 sوالضمان االجتماعي

-  ثالث (3) ســـــنـــــوات في حـــــالـــــتـي اإلدانـــــة بـــــصـــــفــــة
نـهائيـة من طرف الـعدالـة بسـبب مخالـفة تـمس بالـنزاهة
الـمهنية وبـسبب التصريح الكـاذبs وفي حالة التسجيل
في قـــائــمــة الــــمــتــعـــامــلــY االقـــتــصـــاديــY اHــمـــنــوعــY من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اHـادة اHـادة 6 : : يخص اإلقـصـاء اHؤقت الـتـلقـائي الـذي يتم
�ــقـررs الــمــتـعـامــلـY االقـتــصـاديـY اHـســجـلـY فـي قـائـمـة
اHـؤسـسـات الـتي أخـلّت بـالـتـزامـاتـهـاs بـعـد أن كـانوا مـحل
مقـررين اثنY (2) للفـسخs على األقلs حتت مسـؤوليتهم.

 .YعنيHا Yاالقتصادي Yقرر للمتعاملHيبلّغ هذا ا

اHــادة اHــادة 7 : : يــطــبق اإلقـــصــاء الــنــهـــائي الــتــلـــقــائي عــلى
الـــــمـــتــــعـــامــــلـــY االقــــتـــصــــاديـــY اآلتـي ذكـــرهم إالّ إذا ± رد
االعــــتــــبـــــار لــــهم حــــسـب الــــشــــروط احملــــددة فـي الــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما :

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

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

- الـــمـســجـلـون في الــبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة لــمــرتـكـبي
الــــغش ومــــرتـــكــــبي الـــــمـــخــــالـــفــــات اخلـــطــــيـــرة لــــلـــتــــشـــريع

sوالتنظيم في مجال اجلباية واجلمارك والتجارة

- األجـــانب الـــذيـن أخــلّـــوا بـــالـــتـــزامـــهم الــــمـــحـــدد في
الــمـادة 84 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ في
s2015 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــةH2 ذي احلــجــة عــام 1436 ا

واHذكور أعاله.

8 : : تـــمـــسـك قـــائــــمـــة اHـــؤســــســـات الـــتـي أخـــلّت اHــادة اHــادة 
بــالــتــزامــاتــهــا الـتـي كــانت مــحل مــقــرر ثـان لــلــفــسخ حتت
مـسؤولـيتـهم عـلى مسـتـوى كل مصـلـحة مـتعـاقـدة. وتنـشر
في مــواقــعـــهــا اإللــكــتــرونـــيــة وفي الــبــوابـــة اإللــكــتــرونــيــة

للصفقات العمومية.

�ـــكن مـــســـؤول الـــهـــيـــئــة الـــعـــمـــومـــيـــة أو الـــوزيــر أو
الـوالي أو رئيس اجملـلس الـشـعـبي الـبلـدي اHـعـني أن �دد
إقـصــاء مــتــعــامل اقــتــصـادي مـن اHـشــاركــة في الــصــفــقـات
YادتHنصوص عليها في اHالعمومية مـتخذ في احلاالت ا
4 (اHــطــتــY 1 و2) و6 مـن هـــذا الـــقــــرارs  إلى كل اHــــصـــالح
اHــتــعــاقــدة الــتي تــتــبع ســلــطــتهs �ــقــرر يــبـلّـغ لــلــمـتــعــامل
االقتـصـادي اHعـني و لـلمـصـالح اHـتعـاقـدة اHعـنـية ويـنـشر
في مــواقــعــهـم اإللــكــتــرونــيــة وفي الـــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة

للصفقات العمومية.

9 : : يــكــون رفع اإلقــصــاء اHــؤقت من اHــشــاركـة اHـادة اHـادة 
في الـصـفقـات الـعـمـومـية وفق نـفس األشـكـال الـتي ± بـها

اإلقصاء.

اHـادة اHـادة 10 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــرار اHـؤرخ في 23 ربـيع
الثاني عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد
كيفيات اإلقصاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 2 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 12
يـنـايــريـنـايــر سـنـة  سـنـة s2016 يـتــضـمن تـعــيـY أعــضـاء الـلــجـنـةs يـتــضـمن تـعــيـY أعــضـاء الـلــجـنـة

القطاعية للصفقات لوزارة اHالية.القطاعية للصفقات لوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب  قــرار مــؤرّخ في 2 ربــيع الــثــانـي عـام 1437
اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة s2016 تـتـشـكل الـلـجــنـة الـقـطـاعـيـة
لـلــصـفـقـات لـوزارة اHـالـيـةs تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 187 من
اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلـــجــة
عــام 1436 اHــوافق 16 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2015 واHـــتـــضــمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق العامs من

السيدتY والسادة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

sــالــيـةHــكــلف بـاHــثل الــوزيـر ا® sرمــاضــنـة صــديق -
sرئيسا

sاليةHـكلف باHثل الوزير ا® sYموساسب سمـاع -
sنائبا للرئيس

- مـــحـــرزي مـــحـــمـــد عـــبـــاسs ®ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
sاليةHبا

sاليةHكلف باHثل الوزير ا® sشاوشي حميد  -

- سـعــال نـور الــدينs ®ـثـل الـوزيــر اHـكـلـف بـاHــالـيـة
s(ديرية العامة للميزانيةHا)

sــالــيـةHــكــلف بــاHــثــلــة الــوزيــر ا® sفــلــواح ســعـيــدة -
s(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- حلمر سميرs ®ثل الوزير اHكلف بالتجارة.

األعضاء اHستخلفون :األعضاء اHستخلفون :

sاليةHكلف باHثل الوزير ا® sقاسي عيسى سليم -

sاليةHكلف باHثل الوزير ا® sقرشي محمد -

- لـــوزري أمــــY عـــبـــد  احلقs ®ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
s(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

- شـريــفي فــوزيــةs ®ــثــلــة الـوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيـة
s(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- قرشي مولودs ®ثل الوزير اHكلف بالتجارة.

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة
قـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 25  جـــمــــادى األولى  جـــمــــادى األولى
عـــــام عـــــام 1437 اHــــوافـق  اHــــوافـق 5 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة s 2016 يــــحــــد s يــــحــــدّد

معايير تأسيس االحتادية الرياضية الوطنية.معايير تأسيس االحتادية الرياضية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
sووزير الشباب والرياضة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 12-06 اHـؤرّخ في 18 صـفر
عـــــام 1433 اHــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2012 واHــــــتـــــــعــــــلّق

sباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرّخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلّق

sبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-330 اHؤرّخ
في 4 صـفر عام 1436 اHوافق 27 نوفـمبـر سنة 2014 الذي
يـحــدّد كـيـفــيـات تــنـظــيم االحتـاديــات الـريــاضـيــة الـوطــنـيـة
وســيــرهــا وكــذا قــانـونــهــا األســاسي الــنـمــوذجيs ال ســيّــمـا

sادّة 7 منـهHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ  رقم 14-330 اHــــؤرّخ في 4 صــــفــــر عـــام 1436
اHوافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم
االحتـاديــات الـريـاضـيــة الـوطـنـيــة وسـيـرهـا وكــذا قـانـونـهـا
األســـاسـي الـــنــــمــــوذجيs يــــهــــدف هـــذا الــــقــــرار إلى حتــــديـــد

معايير تأسيس االحتادية الرياضية الوطنية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : دون اإلخـالل بـــــاألحــــــكـــــام الــــــتـــــشــــــريـــــعــــــيـــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـاs ال سـيّـمـا الـقـانـون رقم 06-12
اHؤرّخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012
واHذكور أعالهs حتدّد معايير تأسيس االحتادية الرياضية

الوطنية كمـا يأتي :
sعدد الرابطات والنوادي الرياضية -

sعدد حاملي اإلجازات -
sطبيعة االختصاص أو االختصاصات الرياضية -

- وجــود هــيـئــة ريــاضـيــة دولــيـة تُــســيّـر االخــتــصـاص
sالـريـاضي
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- ®ــــارســـة االخـــتـــصـــاص الــــريـــاضي عـــلـى اHـــســـتـــوى
الوطني طيلة سنة واحدةs على األقـل.

اHاداHادّة ة 3 : : يـجب أن يتـوفر في كل اخـتصـاص رياضي
أحد اHعـايير اآلتـية :

- اخــتـصــاص ريــاضي أوHــبي مــعــتـرف بـه من طـرف
الـــلـــجـــنــة األوHـــبـــيـــة الـــدولــيـــة أو الـــلـــجــنـــة الـــدولـــيــة شـــبه

sبيةHاألو
- اخـــتــصـــاص ريــاضي غـــيــر أوHـــبي مــعـــتــرف به من
طرف الـلـجنـة الـدولـية األوHـبـيـة أو اللـجـنـة الدولـيـة شبه

sبـيةHاألو
- اخـتـصـاص ريـاضي غـيـر أوHـبي وغـيـر مـعـترف به
من طرف اللجنة الـدولية األوHبية و/ أو الـلجنة الدولية

شبـه األوHبـية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 : : يـــــــحــــــدّد الـــــــعـــــــدد األدنى لـــــــلـــــــنــــــوادي و/ أو
الــرابـــطــات الـــريــاضـــيــة بـــكـل أصـــنــافـــهــا الـــتي بــإمـــكــانـــهــا
تـــأســيس احتـــاديــة ريــاضـــيــة وطـــنــيــة مـــهــمـــا كــان صــنـــفــهــا
بــخــمـس وعــشــرين (25) مـــوزعــة عــبــر اثـــنــتي عــشــرة (12)

واليـة على األقـل.
يــجب عــلـى الــنــوادي والــرابـــطــات الــريــاضـــيــة الــتي
تريد تـأسيس احتـادية رياضـية وطـنية أن تـكون مـؤسسة

قانونا وأن يكون لها نشاط فعلي.

5 : : يــــجب أن تـــتـــوفـــر لـــكــل رابـــطـــة ريـــاضـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
sستة (6) نواد ريـاضية sادّة 3 أعالهHمنصـوص عليها في ا

على األقـلs ومنضمّـة إليها.

اHاداHادّة ة 6  : : يـجب على الـنوادي والرابـطات الريـاضية
الـتي تـريـد تـأسـيس احتـاديـة ريـاضـيـة وطـنـيـةs أن يـتـوفر
sعــلى األقـل sلــهـا �ــجـمــلـهــا خـمــسـمــائـة (500) حــامل إجـازة
تـصــادق عـلى قـائـمـتـهــا اHـصـالح اخملـتـصــة لـلـوزارة اHـكـلّـفـة

بالرياضة.

7  : : يـــخـــضع كل تـــأســـيـس الحتـــاديـــة ريـــاضـــيــة اHــاداHــادّة ة 
وطــــنــــيــــة إلـى اHــــوافــــقــــة اHــــســــبــــقــــة مـن الــــوزيــــر اHــــكــــلّف

بالرياضة.

اHـاداHـادّة ة 8  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 5 مارس سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الشبابوزير الشباب
والرياضةالرياضة

الهادي ولد عليالهادي ولد علي

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـظــام رقـم نـظــام رقـم 16-01 مــؤرخ في مــؤرخ في 26 جــمــادى األولى  جــمــادى األولى عـام عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 6  مــارس سـنـة مــارس سـنـة s2016 يـعـدل ويــتـمم الــنـظـامs يـعـدل ويــتـمم الــنـظـام
رقم رقم 07-01 اHؤرخ في  اHؤرخ في 15 مـحرم عام  مـحرم عام 1428 اHوافق  اHوافق 3
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة 2007 واHـتـعلق بـالـقواعـد اHـطبـقـة على واHـتـعلق بـالـقواعـد اHـطبـقـة على
اHــعـامالت اجلــاريـة مع اخلــارج واحلـسـابــات بـالـعــمـلـةاHــعـامالت اجلــاريـة مع اخلــارج واحلـسـابــات بـالـعــمـلـة

الصعبة.الصعبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ محافظ بنك اجلزائر

- �ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 79 -07 اHــــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن

sتمّمHعـدّل واHا sقـانون اجلـمارك

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 -21 اHــؤرخ في أوّل
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 24 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
sــتــمّمHــعــدّل واHا s1985 ــالــيــة لــســنــةHــتــضــمن قــانــون اHوا

sادّة 85 منهHالسيّما ا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 96 -09 اHــــــــؤرخ في 19
شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 1996 واHــتـعـلق

sباالعتماد اإليجاري
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 96 -22 اHـؤرخ في 23 صـفـر
عـام 1417 اHـوافق 9 يــولـيـو 1996 واHــتـعـلق بـقــمع مـخـالـفـة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اخلــاصـY بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

sتمّمHعدّل واHا sاألموال من وإلى اخلارج
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 01 -03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بتنمية االستثمارHوا
- و�قـتضى األمر رقم 03 -04 اHؤرخ في 19 جمادى
األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

sتمّمHعدّل واHا sوتصديرها



- �قـتـضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بـالــنـقــد والـقـرضs اHــعـدّل واHـتــممs ال سـيّــمـا اHـواد 35 و62

s(النقطة م) و127 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05 -01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمHعدّل واHا sومكافحتهما
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 05 - 05 اHــــــــؤرخ في 18
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1426 اHــوافق 25 يــولـــيــو عــام 2005

s2005 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 -07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

sتمّمHعدّل واHا sتعلق باحملروقاتHوا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

sاحملافظ ونواب احملافظ لبنك اجلزائر Yتعي
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم الـــرئــاسـي اHــؤرخ في 24 ذي
القـعـدة عام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2004 واHـتـضمن

sأعضاء مجلس النقد والقرض Yتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Yتعي
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 5 صـفـر
عــــام 1437 اHــــوافق 17 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHــــتــــضـــمن

sأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Yتعي
- و�قـتضى النظام رقم 95-08 اHؤرخ في 30 رجب
عام 1416 اHوافق 23 ديـسـمبـر سـنة 1995 واHتـعلق بـسوق

sادة 8 منهHال سيما ا sالصرف
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 07-01 اHـــــؤرخ في 15
مــحــرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلق
بـــالــقـــواعــد اHـــطــبـــقـــة عــلى اHـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

sتمّمHعدّل واHا sواحلسابات بالعملة الصعبة
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 12-03 اHـــــؤرخ في 14
مـحـرّم عام 1434 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة 2012 واHـتـعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sومكافحتهما
- وبـــــعــــــد االطـالع عـــــلـى مـــــداوالت مــــــجـــــلـس الـــــنــــــقـــــد

s2016 والقرض بتاريخ 6 مارس سنة
يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHادة األولى : اHادة األولى : يعـدّل هذا الـنـظام ويـتـمّم النـظام رقم
07-01 اHـؤرخ في 15 مــحــرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبــرايـر

ســنــة 2007 واHــتــعـلـق بــالــقــواعـد اHــطــبــقــة عــلى اHــعــامالت
اجلـاريـة مع اخلـارج واحلـسـابـات بـالعـمـلـة الـصـعـبـةs اHـعدّل

واHتمم.

اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــعـــــدّل اHــــادة 21 مـن الــــنـــــظـــــام رقم 01-07
اHــؤرخ في 15 مــحــرّم عــام 1428 اHــوافق 3 فــبـــرايــر ســـنــة

2007 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 21 : جتــرى عــمـــلــيــات الـــصــرف بــY الـــديــنــار
اجلـزائـري والــعـمالت األجـنـبــيـة الـقـابــلـة لـلـتـحــويل بـصـفـة

حرّة لدى الوسطاء اHعتمدين و/أو لدى بنك اجلزائر.

�ــــكن بــــنـك اجلــــزائــــر أن يــــرخص Hــــكــــاتب الــــصــــرف
بالقيام بعمليات الصرف اآلتية :

- شــراء مـقــابل الـعــمـلــة الـوطــنـيـة لـألوراق الـنــقـديـة
وللشيـكات السـياحيـة احملررة بالـعمالت األجنـبية الـقابلة
لـلتحويل بصفـة حرة لدى أشخاص طـبيعية مـقيمة وغير
مقـيـمـة �ـفـهـوم اHادة 2 من الـنـظام رقم 07-01 اHـؤرخ في
15 محرم عام 1428 اHوافق 3 فبـراير سنة 2007 واHذكور

sأعاله
- بـــيع مــقــابل الــعــمــلـــة الــوطــنــيــة لألوراق الــنــقــديــة
احملـرّرة بالـعـمالت األجنـبيـة القـابلـة لـلتـحويل بـصفـة حرة
ألشـخــاص طـبـيــعـيـة غــيـر مـقـيــمـةs في حـدود مــا تـبـقى في
حــــوزتـــهم من دنــــانـــيـــر في نـــهــــايـــة إقـــامـــتـــهـم في اجلـــزائـــر

متأتية من حتويل سابق للعملة األجنبية."

اHــادة اHــادة 3 : : يـــتــــمّـم الــــنــــظــــام رقـم 07-01 اHــؤرخ في
15 مـــــــحــــــرّم عـــــام 1428 اHـــــوافق 3 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2007

s2 ـــــادة 21 مـــــكـــــــرّر ومـــــادة 21 مــــــكـــــرر� sــــــذكــــــور أعـالهHوا
حترّران كما يأتي :

"اHــادة 21 مـــكــرر : يـــقـــصــد �ـــكـــتب صـــرف كل كـــيــان
أنـــشــأه شـــخص طـــبــيـــعي أو شــخـص مــعـــنــوي مـــقــيم وفـــقــا
sـــنــــصـــوص عــــلــــيـــهــــا في الــــقـــانــــون الـــتــــجـــاريHلـألشـــكــــال ا
ومـرّخص به من طــرف بـنك اجلــزائـر لـلــقـيـام بــالـعـمــلـيـات

اHذكورة في الفقرة 2 من اHادة 21 أعاله".

"اHـادة 21 مــكــرر 2 : حتــدّد تـعــلــيــمــة تــصـدر عـن بـنك
اجلزائر شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها".

اHـادة اHـادة 4  : يـنـشـر هـذا الـنـظـام في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 6 مارس سنة 2016.
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