
العدد العدد 71
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

األحداألحد 11 ربيع األول عام ربيع األول عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 11 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-311 مـؤرخ في أوّل ربـيـع األوّل عام 1438 اHـوافق أوّل ديسـمـبر سـنة r2016 يـحـــدد صالحـيـات وزير
األشغال العمومية والنقل.............................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-312 مـؤرخ في أوّل ربيع األوّل عـام 1438 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة r2016 يـتضـمن تـنـظيم اإلدارة
اHركزية لوزارة األشغال العمومية والنقل......................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع األوّل عام 1438 اHوافق أوّل ديسـمبر سنة r2016 يتضمن إحـداث اHفتشية
العامة لوزارة األشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها.................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-319 مؤرخ في 5 ربـيع األوّل عام 1438 اHوافق 5 ديـسمـبر سـنة r2016 يتـضـمن اHوافـقة عـلى اخملطط
الرئيسي للتهيئة والتعمير Hدينة اجلزائر......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 اHوافق 24 نوفمبر سنة r2016 يتضمن تغيير ألقاب....................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

2 YـادتHيحـدد كـيـفـيـات تطـبـيق أحـكـام ا r2016 ـوافق 28 نـوفمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 28 صـفـر عـام 1438 ا
و51 من قــانــون اHــالــيــة لــســنـة r2016 اHـتــعــلـقــتــY بــإلـزامــيــة إعـادة اســتــثــمـار نــســبـة 30 % من حــصـة األربــاح اHــوافــقـة
لإلعفاءات أو التخفيضات الضريبية اHمنوحة في إطار أنظمة دعم االستثمار.....................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـرار مؤرّخ في 21 رمضـان عام 1437 اHوافق 26  يونـيو سنة r2016 يتضـمّن تعـيY أعضـاء اللّجـنة اHـشتركـة بY القـطاعات
للتحكم في الطاقة.......................................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرّخ في 10 شـعـبـان عام 1437 اHوافق 17 مـايـو سـنة r2016 يـحدد الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء اللـجـنة الـعـلمـية والـتـقنـية
للمركز اجلزائري Hراقبة النوعية والرزم........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-311 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل ربـيع األول ربـيع األوّل
يـحـــدد  rيـحـــدد r2016 ــوافق أوّل ديــسـمــبـر ســنـة ل ديــسـمــبـر ســنـةHــوافق أواHعـام عـام 1438  ا

صالحيات وزير األشغال العمومية والنقل.صالحيات وزير األشغال العمومية والنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة
rوالنقل

- وبنـاء على الـدستورr ال سيـما اHـادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

r2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــقـــتــرح وزيـــر األشــغــال الـــعــمـــومــيــة
والـنــقلr في إطـار الــسـيـاســة الـعـامــة لـلــحـكـومــة وبـرنـامج
عـمـلـهـاr عـنـاصـر الـسـيـاســة الـوطـنـيـة في مـيـادين األشـغـال
الـــعــمــومــيــة والـــنــقل واألرصــاد اجلـــويــة ويــتــولـى مــتــابــعــة
تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانY والتنظيمات اHعمول

بها.

ويـقـدم نتـائج نـشاطـاته إلى الـوزير األول واحلـكـومة
ومــجــلس الــوزراءr حــسب األشــكــال والــكــيــفــيــات واآلجـال

اHقررة.

اHـادة اHـادة 2 : : �ــارس وزيـر األشـغــال الـعـمــومـيــة والـنـقل
صالحـــيــاته بــاالتــصـــال مع الــدوائــر الـــوزاريــة والــهــيــئــات
اHـعنية األخـرى وفي حدود اختـصاصات كل منـهاr انطالقا
مـن مــنــظــور تــنــمــيــة دائــمـــة في مــيــادين إجنــاز اHــنــشــآت
األســاســيـة الــتــابـعــة لـلــقــطـاع وصــيــانـتــهــا واحلـفــاظ عــلـيــهـا

وتسييرها واستغاللها.

كـــمــــا �ـــارس وزيــــر األشـــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة والــــنـــقل
صالحـياته في مـيـدان األرصـاد اجلويـة واألعـمـال اHرتـبـطة

بها مباشرة.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : يــــدخل ضــــمن اخــــتـــصــــاص وزيـــر األشــــغـــال
الـعــمـومــيـة والـنــقل تـصــور الـتـدابــيـر الــتـقـنــيـة واإلداريـة
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــتــــنـــظـــيـــمـــيـــة وإعـــدادهــــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا
ورقـــابـــتـــهـــاr قـــصـــد إجنـــاز اHـــنـــشـــآت األســـاســـيـــة لـــلـــطـــرق
والــــطــــرق الــــســــيـــارة واHــــنــــشــــآت األســــاســـيــــة الــــبــــحــــريـــة
واHـطارية والسـكك احلديدية وكـذا صيانتـها واحلفاظ على

األمالك العمومية للطرق واألمالك العمومية البحرية.

وتـــــدخـل في مــــــجــــــال اخــــــتـــــصــــــاص وزيــــــر األشــــــغـــــال
الـعـمـومـيـة والــنـقل اHـهـام اHـتـعـلـقـة بـتـصـور أعـمـال الـنـقل
وتــطـويــر الــســلــســلــة الــلــوجــيـســتــيــةr وكــذا تــلك اHــتــعــلــقـة
باألرصـاد اجلويـة وتنـظيمـها واسـتغاللـها وتـسويـقهـا قصد

تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة اخلدمة.

ويـتــولى زيـادة عـلى ذلكr بــالـتـشـاور مـع الـقـطـاعـات
واHؤسسات اHعنيةr ترقية ما يأتي : 

أ- في مجال اHنشآت األساسية البحرية : أ- في مجال اHنشآت األساسية البحرية : 
- الــقـــواعــد احملــددة لإلشـــارات الــبــحــريـــة وكــيــفــيــات

rوشروط تنفيذها
- شروط وكيفيـات تنفيذ حمـاية األمالك العمومية

rينائية وشرطتهاHالبحرية وا
- ضـــبط مــقـــايـــيس اHـــنــشـــآت األســـاســيـــة الـــبــحـــريــة

rوقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها
- حتضير اخملططات الـتوجيهية للتـطوير والتهيئة

rوالصيانة
- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
البرامج اHتعـددة السنوات والسنـوية في مجال اHنشآت

األساسية البحرية.

ب - في مجال اHنشآت األساسية للمطارات : ب - في مجال اHنشآت األساسية للمطارات : 
- الــقــواعــد واHـــقــايــيس اخلــاصــة بــتــصــور مــســاحــات
تصـميم احلركة وتهـيئتها وصيـانتها �ا فيـها التجهيزات

rاخلاصة باإلشارة واالستغالل
- حتــضــيـر مــخـطــطـات تــطــويـر اHــنـشــآت األسـاســيـة

rللمطارات وتهيئتها وصيانتها
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YـــســـتـــخـــدمــHوا rYـالحـــHا YـــســـتـــخـــدمــHتـــأهـــيـل ا -
الــتــقــنـــيــY الــقـــائــمــY بــالـــصــيــانـــةr ومــســتــخـــدمي حــركــة

الطيران.

هـ  -  في مجال األرصاد اجلوية : هـ  -  في مجال األرصاد اجلوية : 

- كـيـفـيــات احلـصـول عـلى مـعـطـيـات األرصـاد اجلـويـة
rناخية ومعاجلتها ونشرها واستعمالهاHوا

- كـيــفــيــات تــوحــيــد اHالحــظـات والــتــدابــيــر اخلــاصـة
rإجراءات االستـغالل وتصديـقها Yباألرصـاد اجلوية وتـقنـ

rوتقدير التجهيزات وتعييرها

- إعـــداد وتــنـــفــيـــذ إجــراءات إنـــشــاء بـــنك Hـــعــطـــيــات
األرصـاد اجلـوية واHـنـاخيـة الـوطـنيـة والـدوليـة واسـتغالله

واحلفاظ على األرشيف التقني.

و - في مجال النقل البحري : و - في مجال النقل البحري : 

rأعمال النقل البحري وما يتفرع عنها -

rإصالح السفن وترميمها -

- الــقــوانـY األســاســيـة اخلــاصــة بـالــســفن الــتـجــاريـة
rوالصيد البحري والنزهة

rالنظام األساسي للبحارة وحمايتهم -

rارسة الوظائف على م� السفن� -

- اإلجـــراءات واHــــقـــايـــيـس الـــتـــقــــنـــيـــة الــــرامـــيـــة إلى
rحتقيق األمن البحري

- اHــشــاركــة في إعـــداد الــقــواعــد اHــتــعـــلــقــة بــحــمــايــة
rالبيئة البحرية

- كيفيات تـنظيم اHوانئ التجارية وموانئ الصيد
الـبـحـري والـنـزهـة واHالحـة واسـتـعـمـال الـبـحـرr والسـاحل

rعنيةHباالتصال مع السلطات ا rالبحري

- تــأهــيـل اHــســتــخــدمـــY اHــكــلــفــY بـــشــرطــة اHــوانئ
rوأمنها

- اإلجـــراءات واHــــقـــايـــيـس الـــتـــقــــنـــيـــة الــــرامـــيـــة إلى
احملافظة على األمالك العمومية اHينائية ومنشآتها.

ز -  في مجال النقل البري : ز -  في مجال النقل البري : 

- �ارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين
rنصات اللوجيستيةHوالبضائع وكذا تسيير ا

- تــطــويــر بــنــاء شــبــكــة اســتـغـالل الــســكك احلــديــديـة
rوحتديثها وتوسيعها

- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
البرامج اHتعـددة السنوات والسنـوية في مجال اHنشآت

األساسية للمطارات.

ج - في مـجـال اHـنـشـآت األسـاسيـة لـلـطـرق والـطرقج - في مـجـال اHـنـشـآت األسـاسيـة لـلـطـرق والـطرق
السيارة : السيارة : 

- قـواعد تـصور الـطرق الـسـيارة والـطرق الـوطنـية
وإنشائها وتهيئـتها وصيانتها والقـواعد اHتعلقة بالطرق
الــــوالئــــيــــة والــــبـــــلــــديــــةr بــــاالتــــصــــال مـع الــــوزيــــر اHــــكــــلف

rباجلماعات احمللية
- الـــقـــواعـــد الـــتي حتـــدد إشـــارات الـــطـــرقr وشــروط
وكـــيـــفـــيــــات تـــنـــفـــيــــذهـــاr بـــاالتــــصـــال مع الـــوزيــــر اHـــكـــلف

rباجلماعات احمللية
rـنشآت الـفنيـة للطرقHالشـروط التقنـية إلجناز ا -

rكلف بالدفاع الوطنيHباالتصال مع الوزير ا
- قــــواعـــــد حــــمـــــايــــة األمـالك الــــعـــــمـــــومــــيـــــة لــــلـــــطــــرق

rوشرطتها
rتقييس تقنيات الطرق وموادها -

- حتـضـيـر اخملـطـطــات الـتـوجـيـهـيــة لـتـطـويـر الـطـرق
rالوطنية والطرق السيارة وتهيئتها وصيانتها

rتنسيق اخملططات التوجيهية للطرق الوالئية -
- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
البـرامج اHـتعـددة السـنـوات والسـنويـة في مـجال الـطرق

rالسيارة والطرق الوطنية
- إعداد التوجيهـات للجماعات احمللية قصد حتضير
اخملــطــطــات اHــتــعــددة الــســنــوات والــســنــويـة فــيــمــا يــخص

األصناف األخرى من الطرق.

د - في مجال النقل اجلوي : د - في مجال النقل اجلوي : 
- األعــمـال الـرئـيـسـيــة والـفـرعـيـة فـي الـنـقل والـعـمل

rوكذا أعمال إصالح الطائرات Yاجلوي
- شـــروط اســتـــعــمــال الـــطــائـــرات اHــدنــيـــة لــلـــمــجــال
اجلوي الوطني واجملـال اجلوي اخلاضع لالتفاقيات الدولية
الـــتي تــبـــرمــهـــا اجلــزائـــر فــيـــمــا يـــخص حـــركــة الـــطــائــرات

rدنية في اجلو وفي األرضHا
- اإلجـراءات واHـقــايـيس الـرامـيــة إلى تـوفـيـر األمن
اHــتــعـلـق بــإقـامــة اHــطــارات والــتــركــيــبــات والــتــجــهــيـزات

rدنيةHاجلوية ا
- الـتــدابـيــر اHـتـعــلـقــة بـتـســجـيل الــطـائـرات اHــدنـيـة

rواستغاللها التقني وصالحيتها للمالحة
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- إطــار تــدخـل اHــتــعـــامــلــY في الـــنــقل ومـــخــطــطــات
تــــطـــويــــر الـــنــــقل وأنــــظـــمــــة الـــنــــقل اجلـــمــــاعي فـي الـــوسط

rاحلضري

- �ارسة نشاط النقل بسيارات األجرة.

ح -  في مــجـال حـركـة اHـرور والـوقـايـة واألمن عـبـرح -  في مــجـال حـركـة اHـرور والـوقـايـة واألمن عـبـر
الطرق : الطرق : 

- اإلطـــار الـــعــام لـــتـــنـــظـــيم حـــركـــة اHـــرور والـــوقـــايــة
rواألمن عبر الطرق

- تأهيل اHـستخـدمY الـقائمـY بامـتحانـات رخصة
السياقة ومستـخدمي تعليم السياقة والقائمY بالرقابة
الـتـقــنـيـة لـلـســيـاراتr وتـخـويـل هـؤالء جـمـيـعــا حق الـقـيـام

rبذلك

- إعداد القواعد اإلداريـة والتقنيـة التي تطبق على
مــخـتـلف مـســتـعـمـلـي الـطـرق وحتـديـد اHــقـايـيس الــتـقـنـيـة
اخلـاصة بـالسيـارات وكذا قـواعد تـعلـيم سيـاقة الـسيارات

وشروطهاr باالتصال مع السلطات اHعنية.

اHـادة اHـادة 4 : : يـتــولى وزيـر األشـغــال الـعــمـومـيــة والـنـقل
rمـن أجل تــأديــة مــهــامه YــعــنــيــHبــاالتــصــال مـع الــوزراء ا
تــــنــــفــــيــــذ الــــتــــدابــــيــــر الــــرامــــيــــة إلى ضــــمــــان الــــتــــنــــســــيق

واالنسجامr ال سيما فيما يأتي : 

- الـــدراســـات ذات الــطـــابـع الــعـــام الـــتي تـــســـاهم في
rحتديد إستراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه

- إعـداد اخملـطـطـات الـتـوجـيـهـيـة لألشـغـال الـعـمـومـية
والنقل واألرصاد اجلويـة وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني

rلتهيئة اإلقليم ومختلف اخملططات التوجيهية

- األعــمـال الــتي تـمــكّن من تــسـجــيل بــرامج الـقــطـاع
ذات األمـد اHتـوسط في إطـار التـوجـيهـات الـعامـة ألهداف

rاالستراتيجيات الطويلة األمد

- أعمال تكيـيف أدوات تأطير االقتصاد مع خاصية
rالقطاع

Yعــمــلــيـــات إعــداد الــوثــائق والــنـــصــوص والــتــقــنــ -
والــتــنــظــيم الــتـي تــتــعــلق بــاHــهــام واألعــمــال اHــســنــدة إلى

rأجهزة الوزارة وهياكلها

- نـــشـــاط اHـــتـــعــــامـــلـــY الـــعـــمــــومـــيـــY واخلـــواص في
مختلف اHيادين التابعة للقطاع.

اHـادة اHـادة 5 : : يـتــولى وزيـر األشـغــال الـعــمـومـيــة والـنـقل
إعـــداد عـــنــاصـــر الـــســـيـــاســــة الـــقـــطـــاعــيـــــة مع الـــقـــطـــاعــات

والـهيـئـات اHعـنـية فــي مـجـال تطـويـر القـدرات الـوطنـية
لــــلـــدراســــات واإلجنــــاز في مــــيـــدان اHــــنــــشـــآت األســــاســــيـــة

التابعة للقطاع. 

اHــادة اHــادة 6 :  : يـــضع وزيــر األشــغـــال الــعــمــومـــيــة والــنــقل
مـنـظومـة إعالم تـتـعـلق بـالـنـشاطـات الـتـابـعـة الخـتـصاصه.
ويــعــد أهــدافــهــا وتــنــظــيــمــهــا ويــحــدد وســائــلــهــا الــبــشــريـة
واHــاديـــة واHــالــيـــة �ــا يـــنــســـجم مع اHــنـــظــومـــة الــوطـــنــيــة

لإلعالم في جميع اHستويات.

اHـادة اHـادة 7 : : يـشـارك وزيـر األشـغـال الـعـمـومـيـة والـنـقل
الـسـلطـات اخملتـصـة اHعـنيـة ويـساعـدهـا في كل اHفـاوضات
الــــدولـــيـــة والــــثـــنــــائـــيـــة واHــــتـــعــــددة األطـــرافr اHـــرتــــبـــطـــة

بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

ويقوم بهذه الصفةr �ا يأتي : 

- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات
الدولـية وتـنفـيذ فـيـما يـخص دائرته الـوزاريةr الـتدابـير
اHتـعـلقـة بـتجـسـيد االلـتـزامـات التي تـكـون اجلزائـر طـرفا

rفيها

- تـــدعـــيم أعــمـــال تـــطــويـــر الــتـــعــاون عـــلى الـــصــعـــيــد
rاإلقليمي والدولي ذات الصلة بصالحياته

- يــــشــــارك في نــــشــــاطــــات الــــهــــيـــئــــات اإلقــــلــــيــــمــــيـــة
والدوليـة ذات االختـصاص في مـيدان األشـغال الـعمـومية

rوالنقل

- يـــتـــولى تـــمـــثـــيل قـــطـــاعـهr بـــاالتــصـــال مـع الـــوزيــر
اHكلف بالشـؤون اخلارجيةr لدى اHؤسسات الدولية التي

rسائل الداخلة في إطار صالحياتهHتعالج ا

- يقوم بأية مهمة أخرى في العالقات الدولية التي
قد تسندها إليه السلطة اخملتصة.

rـادة 8 :  : يـتـولى وزيـر األشـغـال الـعـمـومـيـة والـنـقلHـادة اHا
في مجال التخطيطr ما يأتي : 

- الــســهــر عـــلى إقــامــة أدوات الــتــخــطــيط في جــمــيع
rستوياتHا

- اقـتراح أي إجراء يجـعل اHنشـآت األساسيـة للنقل
واألرصــاد اجلــويــة وجتــهـــيــزاتــهــا تالئم تــطــور احــتــيــاجــات

rالنقل وتقنياته

- الـــــســـــهـــــر عـــــلى إجنـــــاز دراســـــات تـــــصـــــور وجــــدوى
اHـــنـــشـــآت األســـاســـيـــة لــــلـــنـــقل واألرصـــاد اجلـــويـــة الالزمـــة

rلتنفيذ السياسة الوطنية في هذا اجملال
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- تـرقـيـة تـقـيـيس اHـنـشـآت والـتـجـهـيـزات واHـعـدات
rفي مختلف أنواع النقل واألرصاد اجلوية

- اHشـاركة في الـدراسـات واألشغـال اHـبادر بـها في
rإطار التقييس

- تـرقـيــة سـيـاسـة صــيـانـة جتـهـيــزات وأجـهـزة وعـتـاد
النقل.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـتـولى وزيـر األشـغـال الـعـمـومـيـة والنـقل
في مجال التنظيم : 

- إعـداد الـنصـوص اHـتـعلـقـة بقـانـون اHرور وتـنـظيم
حـــركــة الــســيـــر في الــطــرقr وال ســـيــمــا في مـــجــال حتــديــد
احلــــمـــوالت اإلجــــمــــالـــيــــةr وحــــســـاب مــــحــــاور الـــشــــاحــــنـــات

rوأحجامها وعتاد النقل البري

- إعـــداد تـــنـــظـــيـم اإلشـــارات الـــطـــرقـــيـــة والـــبـــحـــريــة
rوتطبيقه

- إعـداد الــنـصـوص الــتي حتــكم احلـفــاظ عـلى األمالك
rالعمومية للدولة واستغاللها

rرورHإعداد مخططات النقل وا -

- إعــداد اخملــطــطــات الــرئــيــســيــة لــتــطــويــر اHــنــشــآت
األسـاســيــة لــلــنــقل �ــا فـيــهــا اHــنــشـآت األســاســيــة لــلــسـكك
rنشآت األساسية احلضرية وشبه احلضريةHاحلديدية وا

- حتـــــديــــد الــــقـــــواعــــد الــــتــــقـــــنــــيــــة الـــــتي حتــــكـم اHــــهن
ونـشــاطــات اHـؤســســات ومــكـاتب الــدراســات واخملــابـر في

rمجال األشغال العمومية والنقل

rترقية الوقاية والسالمة عبر الطرق -

Yالــعــمــومــيــ YــتــعــامــلــHتــوجــيه ومــراقـــبــة عــمل ا -
rواخلواص في مجال النقل واألرصاد اجلوية

- اHــشـاركــة في األشـغــال اHـرتــبـطــة بـصالحــيـاته في
rمجال التقييس

- اHشاركة في إعداد سياسة تهيئة اإلقليم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـســهـر وزيـر األشـغـال الـعــمـومـيـة والـنـقل
عـلى الـسيـر احلـسن للـهـياكل اHـركـزية وغـيـر اHمـركزة في
الـــوزارةr وكــذا اHـــؤســســـات الــعـــمــومــيـــة اHــوضـــوعــة حتت

وصايته.

اHـادة اHـادة 13 : : يـســهـر وزيـر األشـغـال الـعــمـومـيـة والـنـقل
عـــلى تــنــمـــيــة اHــوارد الـــبــشــريــة اHـــؤهــلــة من أجل تـــلــبــيــة

احتياجات تأطير النشاطات اHكلف بها.

rـــــعــــنــــيــــةHبـــــاالتــــصــــال مع الـــــســــلــــطــــات ا rاقــــتــــراح -
الــتـــصــامـــيم الــرئــيـــســيــة لـــلــمـــنــشــآت األســـاســيــة لـــلــســكك

rاحلديدية
- إعــداد دراسـات اخملـطـطـات الـتـوجـيــهـيـة لـلـمـنـشـآت
األساسية للطـرق والطرق السيارة والبـحرية واHينائية

rواجلوية
- تــرقـيــة تـنــمـيــة عـمــلـيــات الــتـنــسـيق مع الــهـيــئـات

rعنية بوظيفة النقلHواألجهزة ا
- مـــشـــاركـــة الـــقــطـــاعـــات واHـــؤســســـات اHـــعـــنــيـــة في

rتصور اخملططات التوجيهية للتعمير
- حتــــديــــد شــــروط اســــتــــغالل اHــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة
والــتـــركــيـــبــات والــوســـائل وصــيـــانــتــهـــا وجتــديــدهـــا قــصــد

االستعمال العقالني لألرصاد اجلوية.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتــولى وزيـر األشـغــال الـعــمـومـيــة والـنـقل
في مجال البحثr ما يأتي : 

- اHسـاهـمة في الـبحث الـتـطبـيقي عـلى الـنشـاطات
الـــتي يـــتـــكــفـل بــهـــا ويـــشـــجع عـــلى نـــشـــر نـــتـــائج ذلك عـــلى

rYعنيHا YتعاملHا
- دعم األعــمــال من أجل تــكــوين الــرصــيــد الــوثــائــقي

rالذي يفيد في تطوير قطاعه
- الـسهـر عـلى ترقـيـة وتنـظـيم التـظـاهرات الـعـلمـية
rتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاتهHوالتقنية ا

- اHــســاعــدة عــلى تــطــويــر الــتــكــامل االقــتــصــادي من
خـالل تــرقــيــة اإلنـــتــاج الــوطــنـي والــتــجــهـــيــزات واHــعــدات

rاخلاصة باألعمال التي تدخل في اختصاصه
- الـــســهــر عــلى تـــوطــيــد الــعـالقــات اHــهــنـــيــة ويــتــخــذ
جـمـيع الـتـدابـيـر الـالزمـة لـهـذا الـغـرض بـغـيـة تـنـظـيم أطـر
الـلـقاءات والـتـبادلr ونـشـر اHعـلـومـات العـلـميـة والـتقـنـية

اHتعلقة باألشغال العمومية والنقل.

اHـادة اHـادة 10 :  : يـســهـر وزيـر األشـغـال الـعــمـومـيـة والـنـقل
rفي مـجال الـتقيـيس واألنظـمة الـتقـنيـة ودفاتـر الشروط

على ما يأتي : 
rقاييسHتطبيق التنظيم التقني وا -
rنشآتHواد واHجودة الدراسات وا -

- جـــودة اHــنــشـــآت األســاســيــة وصـــيــانــتـــهــا واحلــفــاظ
rYقدمة للمرتفقHوجودة اخلدمة العمومية ا rعليها

- احـــتــرام دفــاتــر الــشــروط اHــتــعـــلــقــة �ــنح امــتــيــاز
اخلــدمـــة الــعـــمــومـــيــة لـــلــطـــرق قــصـــد ضــمـــان األمن وجــودة

rYوجهة للمرتفقHاخلدمة العمومية ا
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- وبـنـاء على الـدسـتـور ال سيـمـا اHـادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-410 اHؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
واHـــتــــضـــمن إنـــشـــاء مـــكـــاتب وزاريـــة لـألمن الـــداخـــلي في

rؤسسة واختصاصها وتنظيمهاHا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 328-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمHعدّل واHا rاألشغال العمومية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-98 اHـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
rــركـــزيـــة في وزارة الـــنــقلHـــتــضـــمّن تـــنـــظــيـم اإلدارة اHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 اHؤرخ
في أوّل ربـيع األوّل عام 1438 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة
2016 الــذي يـــحــدّد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

rوالنقل

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــشـــتــــمـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة لـــوزارة
األشـغـال الـعـمـومـيـة والـنـقل اHـوضـوعـة حتت سـلـطـة وزير

األشغال العمومية والنقلr على ما يأتي :

1 - األمــY الــعــام : - األمــY الــعــام : ويــــســــاعـــده مــــديـــرا (2) دراســــات
ويـــــلــــحـق به مــــكـــــتب الـــــبــــريـــــد واHــــكـــــتب الـــــوزاري لألمن

الداخلي للمؤسسة.

Y2   - رئـيس الديوان :  - رئـيس الديوان : ويـسـاعده ثـمانـية (8) مكـلف
بالدراسات والتلخيصr يكلف كل منهم �ا يأتي :

- حتضـير وتنـظيم مسـاهمة الـوزير في النـشاطات
rانHرتبطة بالعالقات مع البرHاحلكومية وتلك ا

- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات
rالدولية والتعاون وتنظيمها

- حتـضــيــر عالقــات الـوزيــر مع الــهــيـئــات اإلعالمــيـة
rوتنظيمها

يشـارك جـميع الـقطـاعـات اHعـنيـة في إعـداد سيـاسة
الــدولـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا لــهـــذا الـــغـــرضr ال ســـيـــمـــا في مـــجــال
Yــعــارف وتــثــمــHــســتــوى وجتــديــد اHا Yالــتــكــوين وحتــســ

اHوارد البشرية.

اHـادة اHـادة 14 : : يـبــادر وزيـر األشـغــال الـعـمـومــيـة والـنـقل
بــإقــامــة مــنــظــومــة رقــابــة تــتـعــلـق بــالــنــشــاطــات الــتــابــعـة
الخـتـصاصهr ويـعـد أهدافـهـا واستـراتـيـجيـاتـها وتـنـظيـمـها
ويـــحــدد وســائـــلــهـــا �ــا يــنـــســجم مـع اHــنــظـــومــة الــوطـــنــيــة

للرقابة في جميع اHستويات.

15 : : يـــعــد ويــطــوّر وزيــر األشــغــال الــعــمــومــيــة اHـادة اHـادة 
والـنـقل اسـتراتـيـجـية دائـرته الـوزاريـةr ويحـدد الـوسائل
الــقــانــونــيــة والــبــشـريــة والــتــنــظــيــمــيــة واHــالــيــة واHــاديـة
الالزمة للقيام بصالحياته وحتقيق األهداف اHسطرة له.

و�ــكـن أن يــقـــتــرح أي إطـــار مــؤســـســاتي لـــلــتـــشــاور
والـــتـــنـــســـيـق بـــY الـــقـــطـــاعـــات و/أو أي هـــيـــكل أو هـــيـــئـــة
مـــنــاســـبــة مـن شــأنـــهـــمــا الـــســمـــاح بــتـــكـــفل أفــضـل بــاHـــهــام

اHسندة إليه.

ويـقـدّر مـا حتـتـاج إلـيه الـوزارة من الـوسـائـل اHـادية
واHـــالـــيـــة والــــبـــشـــريـــةr ويـــتــــخــــذ كل الـــتـــدابــــيـــر اHالئـــمـــة
لـتـوفــيـرهـــا فــي إطــار الـقـوانــY والـتـنــظـيـمــات اHـعـمـول

بها.

16 : : تـــلـــغـى أحــكـــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـادة اHـادة 
89-165 اHـؤرخ في 27 مــحـرم عـام 1410 اHـوافق 29 غـشت

ســنــة r1989 واHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 2000-327 اHـؤرخ
r2000 ــــوافق 25 أكــــتــــوبـــر ســــنـــةHفي 27 رجـب عـــام 1421 ا

واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 17 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1438
اHوافق أوّل ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-312 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل ربـيع األول ربـيع األوّل
عام عام 1438 اHـوافق أو اHـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة ل ديـسمـبر سـنة r2016 يـتضمنr يـتضمن
تنـظـيم اإلدارة اHـركزيـة لـوزارة األشغـال الـعمـومـيةتنـظـيم اإلدارة اHـركزيـة لـوزارة األشغـال الـعمـومـية

والنقل.والنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة

rوالنقل



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 871
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

- الــسـهــر عــلى مـراقــبــة الـنــوعـيــة الــتـقــنــيـة لــبـرامج
إنـــشــاء اHـــنــشـــآت الـــقــاعـــديــة لـــلــطـــرق والــطـــرق الــســـيــارة

rوتهيئتها

rنوعية اخلدمة العمومية Yالسهر على حتس -

- الــســهـــر عــلى تــقــيــيم اخلـــدمــة الــعــمــومــيــة اHــقــدّمــة
rYللمستعمل

- إعـداد وتقـيـيم وتنـفيـذ السـيـاسة اHـتعـلّقـة بتـصوّر
اHــنـــشــآت األســـاســيـــة الــبـــحـــريــة واHـــيــنـــائــيـــة واHــطـــاريــة

rوإجنازها وصيانتها

- إنــــشــــاء بــــنــــوك اHــــعـــطــــيــــات اخلــــاصــــة بــــاHــــنــــشـــآت
األسـاسيـة للـطرق والـطرق الـسيّـارة واHنـشآت األسـاسية
الـــبـــحــريـــة واHـــيــنـــائــيـــة واHـــطــاريـــة وحتـــيــيـــنـــهــا وضـــمــان

تسييرها.

وتضمّ خمس (5) مديريات :

rينائيةHنشـآت األساسية البحرية واHمديرية ا - rينائيةHنشـآت األساسية البحرية واH1 - مديرية ا
وتكلّف على اخلصوصr �ا يأتي :

- اقــتــراح الــتــدابــيــر الــســيــاســيّــة اHــتــعــلّــقــة بــإجنــاز
وصــيــانــة واحملــافــظــة عــلى اHــنــشــآت األســاســيــة الــبــحــريـة

rينائية مع ضمان متابعتها وتنفيذهاHوا

- حتضـيـر اخملـطّطـات الـتّوجـيـهـية لـتـطـوير اHـنـشآت
rينائية وعصرنتها وصيانتهاHاألساسية البحرية وا

- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطوّر الهيئات
التّابعة للقطاع.

: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويــر اHـنـشـآت األسـاسـيـةأ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويــر اHـنـشـآت األسـاسـيـة
البحرية واHينائيةrالبحرية واHينائيةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـبـادرة بالـدراسـات الـتقـنـية واقـتـراحهـا وضـمان
مـتابعـتها ومـراقبـتها وحتـديد اخملطط الـتوجـيهي لتـطوير
اHـنـشــآت األسـاسـيـة الـبـحـريـة واHـيـنــائـيـة بـالـتـنـسـيق مع

rعنيةHالهياكل والهيئات ا

- اHــبـادرة بــالـقــواعـد واHــقـايــيس اHــتـعــلّـقــة بـتــصـوّر
اHنشآت األساسية البـحرية واHينائية وبنائها وتهيئتها
واقــتــراح ذلك وتــوزيــعــهــاr وضــمــان مــتـابــعــتــهــا ومــراقــبـة

rتطبيقها

- حتديـد االحتـياجات في مـيدان اHـنشآت األسـاسية
والتـجـهـيـزات اHـيـنائـيـة  ودراسـة مـشـاريع إقـامـة اHوانئ

rوتوسيعها وحتديد االرتفاقات التي تلحق بها

- حتـــضـــيــــر عالقــــات الـــوزيـــر فـي مـــجـــال الــــعالقـــات
rالعمومية وتنظيمها

- حتــضــيــر عالقــات الــوزيــر مع مــخــتــلـف الــهــيــئـات
Yواالقــتـــصـــاديــ Yواجلـــمـــعــيـــات والـــشـــركــاء االجـــتـــمــاعـــيـــ

rوتنظيمها

rمتابعة اخلدمة العمومية في القطاع -

- حتــضــيــر واســتــغـالل اHــلــفــات اHــتــعــلــقــة بــاألشــغـال
rالكبرى والعمليات االستراتيجية

- حتـضــيـر احلــصـيــلـة اخلــتــامـيــة اHـدعــمـة لــنـشــاطـات
القطاع ومتابعتها.

3 - اHـفــتــشــيـة الــعــامـة : - اHـفــتــشــيـة الــعــامـة : يــحــدد تـنــظــيـمــهــا وسـيــرهـا
ومهامها �وجب مرسوم تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :

rديرية العامة للمنشآت األساسيةHا -

rديرية العامة للنقلHا -

rمديرية وسائل الدراسات واإلجناز والشراكة -

rمديرية منظومات اإلعالم واإلعالم اآللي -

 rمديرية التعاون -

rمديرية التخطيط والتنمية -

- مـــــديـــــريـــــة الـــــتـــــنــــظـــــيـم والـــــشـــــؤون الـــــقـــــانـــــونـــــيــــة
rنازعاتHوا

- مديرية اإلدارة العامة. 

rــديـــريــة الـــعــامــة لـــلــمـــنــشــآت األســـاســيــةHــادّة ة 2 : : اHــاداHا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــداد وتـقـيـيـم وتـنـفـيــذ سـيـاســة تـطـويــر اHـنـشـآت
الـــــقــــاعــــديــــة لــــلـــــطــــرق والــــطــــرق الــــســــيّـــــارة وصــــيــــانــــتــــهــــا
واســــتـــغـاللـــهــــاr ال ســـيــــمــــا في مــــجـــال الــــتـــصــــوّر واإلجنـــاز

rراقبةHوا

- حتـديـد قـواعـد اسـتغـالل الطـرق الـسـيـارة والـطرق
الـسـريـعـة والـطـرق الـوطـنـيـة واHـنـشـآت الـفـنـيـة واألنـفـاق
واحملــافــظــة عـــلــيــهـــا وحتــديــد الـــقــواعــد اHــتـــعــلّــقـــة بــالــطــرق
الــوالئـيـة والـطــرق الـبـلــديـة بـالـعـالقـة مع الـوزارة اHــكـلّـفـة

rباجلماعات احمللية

- حتديـد القواعد واHـعاييـر التقنـية لتـصوّر الطرق
والـطـرق الـسـيـارة واHـنشـآت الـفـنـيـة واألنـفـاق وإنـشـاؤها

 rوصيانتها واستغاللها
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- اقـتـراح الــتـدابــيـر الـســيـاســيّـة اHـتــعـلّــقـة بـتــطـويـر
وعـصـرنـة اHـلك الـعــمـومي اHـيـنـائي مع ضــمـان مـتـابـعـتـهـا

وتنفيذها. 

ب - اHـديريـة الـفـرعيـة لـصـيانـة اHـنـشآت األسـاسـيةب - اHـديريـة الـفـرعيـة لـصـيانـة اHـنـشآت األسـاسـية
البحرية واHينائيةr البحرية واHينائيةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـبـادرة بالـدّراسـات الـتقـنـية واقـتـراحهـا وضـمان
متـابعـتها ومـراقبـتهـا وحتديد اخملـطط التـوجيـهي لصـيانة
اHـــنــشـــآت األســاســـيــة الـــبــحـــريــة واHـــيــنـــائــيـــة واإلشــارات
الـبــحـريـة وتـدعـيــمـهـا بـالــتـنـسـيـق مع الـهـيـاكـل والـهـيـئـات

rعنيةHا

- اHـــبـــادرة بــــقـــواعـــد ومـــقـــايـــيس صـــيـــانـــة اHـــنـــشـــآت
األســاســيـــة الــبــحــريــة واHـــيــنــائــيــة واإلشـــارات الــبــحــريــة
واقـــتــراحـــهـــا وتـــوزيــعـــهـــا وضــمـــان مـــتـــابــعـــتـــهــا ومـــراقـــبــة
تـطـبـيـقـهـاr وكـذا شـروط وكـيـفـيـات تـنـفـيـذ حـمايـة األمالك

rينائيةHالعمومية البحرية وا

- إعـــداد اقــــتـــراحــــات تـــنـــفــــيـــذ الــــبـــرامـج الـــســــنـــويـــة
واHتعـدّدة السنـوات لصيانـة اHنشـآت األساسية الـبحرية
واHينائية وحـفظها وكسح اHوانئ بالـتنسيق مع الهياكل

rعنيةHوالهيئات ا

- اHـبـادرة بـالـبرامج اHـتـعـلـقـة بـقيـاس طـوبـوغـرافـيا
البحار (األمـواج والتّياراتr واHد واجلـزر ...) واقتراحها
وتـوزيـعهـا وضـمان مـتـابعـتـها ومـراقـبـتهـاr بـالتّـنـسيق مع

rعنيةHالهياكل والهيئات ا

- حتديد القواعـد اHتعلقة بشروط استغالل وصيانة
اHـنــشــآت األسـاســيـة الــبــحـريــة واHــيـنــائـيــة والــسـهــر عـلى

rتطبيقها

- الـســهـر عـلى حتـديــد مـعـايـيــر وتـقـنـيــات اسـتـعـمـال
وصيانة اHنشآت األساسية والتجهيزات اHينائية.

2 - مديـرية اHـنشـآت األساسـية لـلمـطاراتr  - مديـرية اHـنشـآت األساسـية لـلمـطاراتr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- اقــتــراح الــتــدابــيــر الــســيــاســيّــة اHــتــعــلّــقــة بــإجنــاز
وصيانة واحملافـظة على اHنشآت األسـاسية للمطارات مع

 rضمان متابعتها وتنفيذها

- حتــضــيـر مــخـطّــطـات تــطــويـر اHــنـشــآت األسـاســيـة
للمطارات وتهيئتها.

: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويــر اHـنـشـآت األسـاسـيـةأ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويــر اHـنـشـآت األسـاسـيـة
للمطاراتr للمطاراتr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـبـادرة بالـدّراسـات الـتقـنـية واقـتـراحهـا وضـمان
مـتابعـتها ومـراقبـتها وحتـديد اخملطّط الـتّوجـيهي لتـطوير
اHنـشـآت األساسـيـة لـلمـطـاراتr بـالتـنـسيـق مع  الهـيـئات

rعنيةHا
- اHــبـادرة بــالـقــواعـد واHــقـايــيس اHــتـعــلّـقــة بـتــصـوّر
اHنشآت األساسية للمطارات وبنائها وتهيئتها واقتراح

rذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها
rطاراتHحتديد احلاجيات في مجال جتهيز ا -

- اHــــشــــاركــــة في حتــــديــــد خــــصــــوصــــيــــات اHــــنــــشــــآت
األســـاســـيـــة لـــلــــمـــطـــارات وضـــبط بــــرامج بـــنـــاء اHـــطـــارات
وجتــهـيــزهــا ومــراقــبــة تــنــفــيــذهــاr بــاالتـصــال مـع الـهــيــاكل

rعنيةHا
- دراسـة مشاريع إقـامة وتـوسيع اHطـارات وحتديد
االرتـفاقـات اHـلحـقـة بـها واقـتـراح عنـاصـر حتديـد الـرسوم

وأتاوى اHطارات.

ب - اHـديريـة الـفـرعيـة لـصـيانـة اHـنـشآت األسـاسـيةب - اHـديريـة الـفـرعيـة لـصـيانـة اHـنـشآت األسـاسـية
للمطاراتr للمطاراتr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـبـادرة بالـدّراسـات الـتقـنـيّة واقـتـراحهـا وضـمان
متـابعـتها ومـراقبـتهـا وحتديد اخملـطّط التّـوجيـهي لصـيانة
اHنـشـآت األساسـيـة للـمـطارات وتـدعـيـمهـا بـالتّـنـسيق مع

rعنيّةHالهياكل والهيئات ا
- اHــبــادرة بـتــطــبـيـق الـقــواعــد واHـقــايــيس اHــتـعــلــقـة
بــصــيــانــة اHـنــشــآت األســاســيـة لــلــمــطــارات واقــتـراح ذلك

rوتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها
- إعـــداد وتـــطـــويـــر §ــــاذج الـــتـــســـيـــيـــر الــــتي تـــســـمح
rنشآت األساسية للمطاراتHبأفضل تخطيط لصيانة ا

- حتديد القواعـد اHتعلقة بشروط استغالل وصيانة
اHنشآت األساسية للمطارات والسهر على تطبيقها.

3 - مــديـــريــة تــطــويــر اHـــنــشــآت األســاســـيــة لــلــطــرق - مــديـــريــة تــطــويــر اHـــنــشــآت األســاســـيــة لــلــطــرق
والطرق السيوالطرق السيّارةr ارةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
الـبـرامج الـسنـويـة واHـتـعدّدة الـسـنـوات في مـجـال دراسة
وإنـــشــاء وتـــهــيـــئــة الـــطــرق الـــســيّـــارة والــطـــرق الــدائـــريــة
والـطـرق الـسّــريـعـة والـطـرق الـوطـنــيـة والـطـرق الـوالئـيـة

rوضمان متابعتها
- اقـتـراح كل الـتـدابـيـر الـضـروريـة لـتـرقـيـة نـوعـيـة

rنشآت األساسية للطرق وتطويرهاHا
- اHــســاهــمــة في إعـداد الــقــواعــد الــتـقــنــيــة اHـتــعــلّــقـة
بـاHـنـشـآت األسـاسـيـة لـلـطـرق والـطـرق الـسـيّـارة �ـا فـيـهـا

rنشآت الفنية واألنفاقHا
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- الــسّـــهـــر عــلى احـــتـــرام قــواعـــد ومـــقــايـــيس تـــصــوّر
اHـنـشـآت األسـاسـيـة لـلـطـرق والـطـرق الـسـيـارة وإنـشـائـهـا

وتهيئتها.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHـديـرية الـفـرعـيـة لـبـرامج الـطرقrأ - اHـديـرية الـفـرعـيـة لـبـرامج الـطرقr وتـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتّـقــنـيــة في مـجـال
rإنشاء الطرق وتهيئتها

rمتابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييم تأثيراتها -

- اHساهـمة في تـنفـيذ برامج طـرق متـخصـصّة لفك
rالعزلة

- اHـبـادرة بــالـدّراسـات الـتّــقـنـيـة لـلــطـرق وحتـديـدهـا
ومـــتـــابـــعــــتـــهـــا في إطــــار الـــبـــرامـج الـــســـنـــويــــة واHـــتـــعـــدّدة

rالسنوات

- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتّـقــنـيــة في مـجـال
دراسات اHنشآت األساسية للطرق وإجنازها.

ب - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــبــرامـج اHــنــشــآت الــفــنــيـةب - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــبــرامـج اHــنــشــآت الــفــنــيـة
واألنفاقr واألنفاقr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي : 

- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـوية
واHـتــعــدّدة الـســنـوات فـي مـجــال إنـشــاء اHــنـشــآت الــفـنــيـة

rواألنفاق

- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
الـبـرامج الـسـنـويـة واHـتـعـدّدة الـسـنـوات في مـجـال إنـشاء

rنشآت الفنية واألنفاق وصيانتهاHا

- مـــتـــابـــعـــة إعــداد الـــدراســـات الـــتــقـــنـــيـــة في مـــجــال
 rنشآت الفنية واألنفاقHا

- تـرقـيـة تقـنـيـات إنـشـاء اHـنـشـآت الـفـنـيّـة واألنـفاق
وتطويرها وعصرنتها.

ج - اHديرية الـفرعية للطرق السيج - اHديرية الـفرعية للطرق السيّارةr ارةr وتكلّف على
اخلصوص �ا يأتي :

- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـويّة
واHـتـعـدّدة السـنـوات في مـجال الـطـرق الـسيّـارة والـطرق

rالدّائرية والطرق السّريعة

- اHــســاهــمــة في إعـداد الــقــواعــد الــتـقــنــيــة اHـتــعــلــقـة
بـــتــصــوّر الــطــرق الــســيّـــارة والــطــرق الــدّائــريــة والــطــرق

rالسّريعة وإنشاؤها

- اHــبـــادرة بــالــدّراســات الــتّــقــنــيـــة اHــتــعــلــقــة �ــجــال
الــطـرق الــســيّـارة والــطــرق الـدّائــريــة والـطــرق الــسّـريــعـة

rوحتديدها ومتابعتها
- حتـديد قـواعـد وشـروط اسـتغالل الـطـرق الـسـيّارة
والــــطــــرق الــــدّائــــريـــة والــــطــــرق الــــسّــــريــــعـــة وصــــيــــانــــتــــهـــا

rوتسييرها
rإعداد البيانات النّوعية للخدمة -

- اإلشــــراف عـــــلى إجـــــراء مــــنـح عــــقــــود الـــــشّــــراكــــة أو
rالتفويض

- إعــداد دفــاتــر الــشــروط اHــتــعــلــقــة بــعــقــود تــســيــيـر
rالطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها

- الــــسّــــهــــر عــــلى ضــــمــــان نــــوعـــيّــــة اخلــــدمــــة اHــــقــــدّمـــة
.Yللمستعمل

rــنــشــآت األســاســيــة لــلــطــرقHمــديــريــة صــيــانــة ا - rــنــشــآت األســاســيــة لــلــطــرقH4 - مــديــريــة صــيــانــة ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد ســــيــــاســــة صـــيــــانــــة الــــطــــرق وجتـــهــــيــــزاتــــهـــا
rوإشاراتها وتسيير �تلكاتها

- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
الـبرامج السـنويـة واHتـعدّدة الـسنوات لـلصـيانـة الدورية
لـلـطـرق في مــجـال الـدّراسـة وأشـغــال الـتّـعـبــيـد والـتّـدعـيم

rوإعادة التأهيل
- حتـــديــد ومـــتـــابـــعــة األعـــمـــال والـــدراســات الـــواجب
الـقيام بها في الـصيانة العـادية السنويـة خملتلف مجاالت

rالطرق ومتابعة تنفيذها
- اHــســاهــمــة في إعـداد الــقــواعــد الــتّـقــنــيــة اHـتــعــلّــقـة
بــــتــــجــــهــــيــــزات وإشــــارة الــــطــــرق والــــسّــــهــــر عــــلى شــــروط

rوكيفيات تنفيذها
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال
صـــيـــانـــة اHـــنــشـــآت الـــفـــنـــيـــة واألنـــفــاق وإعـــادة تـــهـــيـــئـــتـــهــا

واستغاللها.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ- اHديرية الـفرعية لبـرامج الصيانةr أ- اHديرية الـفرعية لبـرامج الصيانةr  وتكلّف على
اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـــــبــــادرة و/أو اHـــــســـــاهـــــمـــــة في إعـــــداد الـــــقـــــواعــــد
الـتّـقـنــيـة في مـجـال الـصــيـانـة الـدوريـة لـلــطـرق الـوطـنـيـة

rوالطرق الوالئية والطرق البلدية
- حتـــديـــد بـــرامج اقـــتـــنـــاء الـــعـــتــاد اHـــوجّـه لـــصـــيـــانــة

rالطرق وااللتزام بها
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- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـوية
واHـتـعــدّدة الـسـنــوات في مـجـال صــيـانـة اHــنـشـآت الــفـنـيّـة

rواألنفاق وإعادة تهيئتها واستغاللها
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال
صـــيـــانـــة اHـــنــشـــآت الـــفـــنـــيـــة واألنـــفــاق وإعـــادة تـــهـــيـــئـــتـــهــا

rواستغاللها
- اHــبــادرة وحتــديــد ومــتــابــعــة الــدّراســات الــتّــقــنــيــة
و/أو اخلاصـة في مـجال صـيانـة اHـنشـآت الفـنـية واألنـفاق

rوإعادة تهيئتها واستغاللها
- اقــتــراح الــتّــدابــيــر اHـــوجّــهــة لــتــرقــيــة الــتّــقــنــيــات

rنشآت الفنية واألنفاقHاحلديثة للمحافظة على ا
rالسّهر على متابعة جتهيزات استغالل األنفاق -

- تـطويـر §اذج تـسيـير نـشاطـات الصـيانـة الدورية
وإعـداد مـذّكـرات ودالئل تـقنـيّـة لالسـتـعـمـال واحلـفـاظ على

rعتاد صيانة الطرق
- مــتـابـعـة مـسك دفـاتـر جـرد الــعـتـاد اHـوجّه لـصـيـانـة

rالطرق
- حتـلــيل احلـســاب اخلـاص بــحـظــائـر عــتـاد مــديـريـات

األشغال العمومية.

rـديـريـة الفـرعـيـة لـلخـدمـة الـعـمومـيـة لـلـطرقHب - اrـديـريـة الفـرعـيـة لـلخـدمـة الـعـمومـيـة لـلـطرقHب - ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- الــســهـر عــلى تــفــتـيـش الـطــرق الــوطــنـيــة والــطـرق
rالسيّارة وحراستها

- ضمان اسـتمـرار حيـوية الـطرق ووصـول اHعـلومة
rرورHفيما يخص شروط حركة ا Yللمستعمل

rتطوير §اذج تسيير أنشطة الصيانة العاديّة -
- إعـداد الـقـواعــد الـتّـقـنـيـة والـتــنـظـيـمـات في مـجـال

rالصيانة العادية
rإعداد سلّم كراء عتاد صيانة الطرق -

- تنـسـيق مـخـطّـطـات حـمالت حيـويـة شـبـكـة الـطرق
الشتوية والتّقلبات اجلوية.

ج - اHـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـتـجـهـيـزات وتـسـيـيـر اHـلكج - اHـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـتـجـهـيـزات وتـسـيـيـر اHـلك
العمومي للطرقr العمومي للطرقr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- حتــديـــد األعــمـــال الــسّــنـــويــة واHـــتــعــدّدة الـــسّــنــوات
لــلـدّراسـات واألشــغـال اHــلـتـزم بــهـا في الــصـيـانــة الـدّوريـة

rلتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها
- تـطويـر §ـاذج تـسيـيـر نـشاطـات صـيـانة جتـهـيزات

rوإشارة الطرق

- مــتـابــعـة أعــمــال تـصــنـيف وإعــادة تــصـنــيف طـرق
rواصالتHا

- إجنـــاز ومـــتــــابـــعـــة احلـــمالت الـــسّــــنـــويـــة اHـــتـــعـــلّـــقـــة
بــإحـصـاء حـركـة مــرور الـطـرق واحلـمالت اخلــاصـة بـتـقـديـر

rسالكHالوزن ومعايير معاينة ا
- االلــتـزام بـالـدراسـات الـتـقـنــيـة في مـجـال تـسـيـيـر

�تلكات الطرق ومتابعتها.

rـنـشـآت األسـاسـيـة لـلـسـكك احلـديـديـةHمـديـريـة  ا - rـنـشـآت األسـاسـيـة لـلـسـكك احلـديـديـةH5 - مـديـريـة  ا
وتكلفr على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد اخملــطط الــتـــوجــيــهي لـــلــمــنــشـــآت األســاســيــة
للسكك احلديـدية في إطار اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم

rواقتراحه على السلطة اخملتصة ومتابعة تطبيقه
- اHــــســـاهــــمــــة في حتــــديـــد شــــروط إجنــــاز اHـــنــــشـــآت

rاألساسية للسكك احلديدية وصيانتها وتسييرها
- تـرقــيـة تـطــويـر أنـظــمـة الــنـقل بـالــسـكك احلــديـديـة

rوعصرنتها
- إعـداد الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي
rتسير نشاط النقل بالسكك احلديدية ومتابعة تنفيذها

- حتــديـد شــروط اسـتـغالل شــبـكــة الـسـكك احلــديـديـة
وقــواعــد الـسالمــة اHــتـعــلــقــة بـنــقل اHــسـافــرين والــبــضـائع

rوالسهر على تطبيقها
- حتــديــد الــعـــنــاصــر اHــتــعـــلــقــة بــأمن أنـــظــمــة الــنــقل

rبالسكك احلديدية والسهر على تنفيذها
- مـتــابـعــة االتـفــاقـات الــدولــيـة الــثـنــائـيــة واHـتــعـددة
األطراف اHتعلقـة بالنقل بالسـكك احلديديةr باالتصال مع

rعنيةHالهيئات ا
- تـقـييم نـشـاط الـنقل بـالـسكك احلـديـدية ومـراقـبته

rوإعداد حصائل عن ذلك
- مـتـابـعـة نـشـاط اHـصــالح غـيـر اHـمـركـزة في مـجـال

rالنقل بالسكك احلديدية
- الـــســـهــــر عـــلى إنـــشـــاء بـــنـــوك اHـــعـــطـــيـــات اخلـــاصـــة
بــاHــنـشــآت األســاسـيــة ونــشــاط الـنــقل بــالــسـكك احلــديــديـة

للمسافرين والبضائع.

: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ- اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـطــويـر اHــنـشـآت األســاسـيـةأ- اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـطــويـر اHــنـشـآت األســاسـيـة
للسكك احلديديةr للسكك احلديديةr وتكلفr على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد اخملــطط الــتـــوجــيــهي لـــلــمــنــشـــآت األســاســيــة
للسكك احلديـدية في إطار اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم

rواقتراحه على السلطة اخملتصة ومتابعة تنفيذه
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- إعـــداد الـــقــواعـــد الـــتـــقـــنــيـــة واHـــقـــايــيـس اHــتـــعـــلـــقــة
بــتـصــور اHـنــشـآت األســاسـيــة لــلـســكك احلـديــديـة وبــنـائــهـا

rوتهيئتها
- ضمان متابـعة عمليات حتـويل اHنشآت األساسية
للوكالة اHكـلفة بإجناز استثمـارات السكك احلديدية نحو

rكلف باستغالل السكك احلديديةHا
- مـتــابـعـة تــنـفـيــذ بـرامج الــسـكك احلــديـديـة وتــقـيـيم

rتأثيراتها
- جــمع اHــعــطـــيــات اإلحــصــائــيـــة اHــتــعــلــقـــة بــتــنــفــيــذ
بـــرنـــامج اســــتـــثـــمـــارات الــــســـكك احلــــديـــديـــة ومـــعــــاجلـــتـــهـــا

وحتليلها وتوزيعها على الهيئات واHؤسسات اHعنية.

ب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لألنـــظـــمــةr ب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لألنـــظـــمــةr وتـــكـــلفr عـــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- ضمـان مـتـابـعـة بـرنامـج استـغالل وتـرقـيـة تـطـوير
rوعصرنة أنظمة النقل بالسكك احلديدية

- حتــديـد شــروط اسـتـغالل شــبـكــة الـسـكك احلــديـديـة
وقــواعــد الـسالمــة اHــتـعــلــقــة بـنــقل اHــسـافــرين والــبــضـائع

rوالسهر على احترامها
- حتـــديــــد قـــواعـــد تــــقـــيـــيـم نـــشـــاط الــــنـــقل بــــالـــســـكك
احلـــديــديــة لـــلــمــســافـــرين والــبــضـــائع ومــراقــبـــتــهــا وإعــداد

rحصائل عن ذلك
- جمع اHـعطيات اإلحـصائيـة اHتعلـقة بنـشاط النقل
بـالــســكك احلــديــديــة لـلــمــســافــرين والــبـضــائع ومــعــاجلــتــهـا

rعنيةHؤسسات اHوحتليلها وتوزيعها على الهيئات وا
- الـســهـر عـلـى تـطــبـيق واحــتـرام الــقـواعــد واألحـكـام
والــتــعــلــيــمــات اHـنــصــوص عــلــيــهــا في مــجـال أمـن الـســكك

rاحلديدية
rإعداد تنظيم شرطة السكك احلديدية -

- إعـداد دفـاتـر الـشروط اHـرتـبـطة بـاسـتـغالل نـشاط
السكك احلديدية ومتابعة تنفيذها.

3 : : اHـــديــــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــنــــقلr وتـــكــــلّف عـــلى اHــاداHــادّة ة 
اخلصوص �ا يأتي :

- مـــتـــابــــعـــة تـــنـــفـــيــــذ ســـيـــاســـة احلـــكــــومـــة في مـــجـــال
الـــطــيــران اHـــدني في اHـــيــادين الـــتّــقــنـــيــة والــتّـــنــظــيـــمــيــة

 rواالقتصادية
- ضــمـــان انـــتــظـــام الـــنــقـل اجلــوي واHـــطـــارات فــيـــمــا

 rيتعلق باألمن والسالمة
rصالح اجلوية ومراقبتهاHتنظيم نشاطات ا -

- اقـتــراح تـدابــيـر الـســيـاســات اHـتـعــلّـقــة بـالـبــحـريـة
 rوانئ وتنفيذهاHالتّجارية وا

- تـقــنــY ومـراقــبـة كــيــفـيــات اســتـعــمـال الــبــحـر في
مجـال البحـرية التّـجارية واستـغالل اHوانئ والـنّشاطات

rعمول بهHفي إطار التّشريع ا rلحقةHا
- تــــنـــظــــيم احلــــرف واHـــهـن الـــبــــحـــريــــة واHـــيــــنـــائــــيـــة

rومراقبتها وتقييم إمكانية تطويرها
- اHبـادرة واقتـراح عـناصـر السـياسـة الـعامـة للـنقل

rالبري واحلضري والسّهر على تنفيذها
- ترقـية وتطـوير وعـصرنة الـنقل البـري واحلضري
من أجل تـلـبيـة أفضل لـلـحاجـات الوطـنيـة والـدوليـة فيـما

rيتعلق بنقل األشخاص والسلع
- تــرقــيـة تــطــويـر أنــظــمـة الــنـقـل اجلـمــاعي بــالـوسط

rتعدّد األ§اطHاحلضري والنقل ا
rنوعية اخلدمة العمومية Yالسهر على حتس -

rالسهر على تطوير السلسلة اللوجيستية -
- تــنـــفــيـــذ االتــفـــاقــيـــات واالتــفـــاقــات الـــدولــيـــة الــتي

تسيّر نشاط مساعدي النقل واللوجيستيك. 

وتضمّ ثالث (3) مديريات :

rــــدني واألرصــــاد اجلـــويـــةHمـــديــــريـــة الـــطــــيـــران ا - rــــدني واألرصــــاد اجلـــويـــةH1 - مـــديــــريـــة الـــطــــيـــران ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- الـــســهـــر عـــلى تــنـــفـــيــذ ســـيـــاســة الـــدولــة اHـــتـــعــلـــقــة
rدني واألرصاد اجلويةHبالطيران ا

- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والــتـنــظــيـمــيــة فـيــمــا يـتــعـلـق بـاألمن والــسالمــة وتــسـيــيـر

rالفضاء اجلوي والبيئة
- إعــــــداد الـــــبــــــرامـج الـــــوطــــــنـــــيــــــة لـــــلــــــسالمــــــة واألمن

rدني وضمان تنفيذهاHوتسهيالت الطيران ا
- اقــــتـــــراح الــــنــــصــــوص ذات الـــــطــــابع الــــتّـــــشــــريــــعي

rندرجة في إطار اختصاصهاHوالتّنظيمي ا
- حتــديــد شــروط مــســـاعــدة األرصــاد اجلــويــة جملــمــوع

rوضمان التزويد باخلدمات YستعملHا
- مــتـــابــعــة عـــمل وتــســيـــيــر الــهـــيــئــات واHـــؤســســات
الــدّاخـلـة في مـجـال اخــتـصـاصـهـا واHــوضـوعـة حتت وصـايـة

rالوزير وإعداد حصائل بذلك
- حتـضــيـر ومــتـابــعـة االتــفــاقـات الــدولـيــة الـثــنـائــيـة
واHــتـعـدّدة األطـراف اHـتــعـلّـقـة بـالــطـيـران اHـدني واألرصـاد

اجلويةr باالتصال مع الهيئات اHعنية.
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وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :

أ - اHـديــريــة الــفــرعــيــة لــلــنـقـل اجلـويr أ - اHـديــريــة الــفــرعــيــة لــلــنـقـل اجلـويr وتــكـلّـف عـلى
اخلصوص �ا يأتي : 

- إجنـــــــاز أو الـــــــتـــــــكــــــــلـــــــيف بــــــــإجنـــــــاز الـــــــتـــــــحــــــــالـــــــيل
االستـشـرافـيـة والدراسـات االسـتـراتـيـجيـة حـول الـتـطور
rالتقني واالجتماعي واالقتصادي في مجال النقل اجلوي

- ضــــــمــــــان تـــــــســــــلــــــيـم إجــــــازات االســــــتــــــغـالل ورخص
اســتــغـالل اخلــدمــات اجلــويـــةr وكــذا اHــتــابــعـــة االقــتــصــاديــة

rYاجلزائري Yاجلوي Yللناقل

- تسليم الـشركات اجلوية األجنبية رخص استغالل
خــدمــات جـــويــة مــنــتـــظــمــة وغـــيــر مــنـــتــظــمــة انـــطالقــا من

rاإلقليم اجلزائري أو باجتاهه

- تـــســـلــيـم تــراخـــيص كـــراء الــطـــائــرات اHـــرقّـــمــة في
rاجلزائر واخلارج

- إعداد وتنـفيذ الـسياسـة اHتـعلقـة باخلطـوط اجلوية
 rالتي هي موضوع تبعات اخلدمة العمومية

- اHشاركة مع الهـيئات اHعنـية في إبرام االتفاقات
الـدولــيـة الــثـنــائــيـة واHــتـعــدّدة األطـراف اHــتـعــلّـقــة بـالــنـقل

rاجلوي والسهر على تطبيقها

- إعداد التـنظـيم اHتعـلق بتـرقيم الطـائرات اHـدنية
مع القيام بهذا الترقيم وبكل عمليات متصلة به.

rYالحـة اجلـويـتHـديـريـة الفـرعـيـة لـلسالمـة واHب - اYالحـة اجلـويـتHـديـريـة الفـرعـيـة لـلسالمـة واHب - ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي : 

- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمــيـة الـوطـنـيـة والـدولـيـة اHـطـبّـقـة عـلى الـسالمـة

rالحة اجلويةHوا

- حتـديـد مـقـايـيس ومـفـاهـيم اإلشـراف عـلى الـسالمة
rاجلوية في مجال االستغالل التقني للطائرات

- القـيام بـعـملـيات الـتدقـيق اخلـاصة بـتسـليم رخص
rاالستغالل اجلوي واإلبقاء عليها وجتديدها

- الـســهــر عـلـى احـتــرام تـطــبــيق الــبـرنــامج الــوطـني
rعنيةHصالح اHللسالمة بالتنسيق مع ا

- حتليل النـقائص واحلوادث الناجمة عن االستغالل
اجلــوي واHــشـاركــة في الــتــحـريــات حــول أحــداث وحـوادث

rالطائرات

- الــــســـهــــر عــــلى مــــراقـــبــــة نــــشـــاطــــات الــــهـــيــــئـــات أو
األشــخـــاص اHــعـــتــمـــدين في مـــجــال اHـالحــة اجلـــويــة ومــدى

rمطابقتها لشروط التأهيل

- اHشاركة في نشاطات األبحاث واإلغاثة.

ج - اHـديـرية الـفـرعـيـة السـتـغالل اHـطاراتrج - اHـديـرية الـفـرعـيـة السـتـغالل اHـطاراتr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي : 

- حتــــديـــد الــــقــــواعـــد اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــشــــروط اســــتـــغالل
rطارات مع السهر على تطبيقهاHا

rطاراتHاستصدار رخص السالمة اخلاصة با -

rعنيةHطارات بالتنسيق مع الهياكل اHاعتماد ا -

- تنـسيق تـدابير تـسهيـالت اHطارات بـاالتصال مع
rعنيةHؤسسات اHا

- ضـــمـــان مـــراقـــبــــة ومـــتـــابـــعـــة اســـتـــغالل اHـــطـــارات
rواحملطات اجلوية للمسافرين

- الـسـهـر علـى احتـرام تـطـبـيق األحـكـام الـتـنـظـيـمـية
اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــسالمــــة اHـــطـــارات بـــاالتـــصـــال مـع الـــهـــيـــئـــات

rعنيةHؤسسات اHوا

YـطبقHالسـهر على احـترام التـشريع والتـنظيم ا -
في مجال البيئة على مستوى اHطارات. 

د - اHديـريـة الفـرعـية لألرصـاد اجلـويةr د - اHديـريـة الفـرعـية لألرصـاد اجلـويةr وتـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي : 

- حتـديــد تــركـيــبـة شــبـكــات اHــراقـبــة واHـنــاخ اجلـوي
واالتصاالت السلـكية والالسلكيـة لألرصاد اجلوية وحتديد

rقواعد سيرها واستغاللها

- الـســهـر عــلى تـعــمــيم اHـعــلـومــة اHـتــعـلــقـة بــاألرصـاد
rعنيةHباالتصال مع الهيئات ا rناخ اجلويHاجلوية وا

- السـهـر عـلى تـوحـيـد اHـقـايـيس في مـيـدان مـراقـبة
rعطياتHاألرصاد اجلوية ونشر ا

- إعـــداد مــخــطــطـــات االســتــثــمـــار واHــوافــقــة عـــلــيــهــا
rوالسهر على إجنازها

- حتـديد الـقـواعد والـتـقـنيـات اHـطبـقـة على حتـضـير
وتـــقــدª اHـــعــلـــومــات فـي مــجـــال األرصــاد اجلـــويــة وحتـــديــد
وســائل اHـــســاعــدة فـي مــجــال األرصـــاد اجلــويــة وأشـــكــالــهــا

rوكيفياتها

- اHشاركة في أشغـال اHنظمات الوطـنية والدولية
rـنـاخـيةHالعـامـلـة في مـجـال األرصاد اجلـويـة والـتـغيـرات ا

باالتصال مع اHؤسسات اHعنية.
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2 - مـديـريـة الـبـحـريــة الـتـجـاريـة واHـوانئr  - مـديـريـة الـبـحـريــة الـتـجـاريـة واHـوانئr وتـكـلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- ضمـان الـتزامـات الـدولة اHـتـرتبـة عن االتـفاقـيات
rالبحرية الدولية

- احلــرص عــلى احــتــرام وتـطــبــيق األحــكــام اHـتــعــلــقـة
بالسالمة البحريـة واHينائيةr وال سيما مطابقة البواخر

rينائية للمقاييس ذات الصلةHنشآت اHوا
- تسـلـيم االعتـمـادات والرخص اإلداريـة الـتي تدخل
rعمول بهHطبقا للتنظيم ا rفي إطار مجال اختصاصها

- اقـــتــــراح وتـــنــــفـــيــــذ آلـــيــــات الـــتــــســـهــــيل الـــبــــحـــري
واHـينـائي في أحسن الظـروف من حيث الـسالمة واجلودة

rوالتكلفة
- الــــقـــــيــــام �ــــتــــابـــــعــــة عــــمـل وتــــســــيــــيـــــر الــــهــــيــــئــــات
واHؤسسـات الداخـلة ضمن مـجال اخـتصاصـها واHـوضوعة

rحتت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك
- حتـضــيـر ومــتـابــعـة االتــفــاقـات الــدولـيــة الـثــنـائــيـة
واHــــتـــعـــددة األطـــراف اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــبـــحــــريـــة الـــتـــجـــاريـــة

 rعنيةHباالتصال مع الهيئات ا rوانئHوا
- إعــداد اخملـــطــطــات الـــتــوجــيـــهــيــة لـــتــنــمـــيــة اHــوانئ

rعنيةHباالتصال مع السلطات ا rوعصرنتها وصيانتها
- السـهـر على مـسك دفـاتر وقـواعـد معـطـيات خـاصة
بـاHتعاملـY والنشاطات الـبحرية ورجال الـبحر والسفن

ومجريات البحر.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـقل الـبـحريr أ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـقل الـبـحريr وتـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي :

rترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته -
- تــــنـــظــــيم ومــــراقـــبــــة نــــشـــاطــــات الــــنـــقـل الـــبــــحـــري

rلحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلكHوالنشاطات ا
- اHـــشــاركـــة فـي حتــضـــيـــر االتـــفـــاقـــات الـــدولــيـــة في

rمجال النقل البحري والسهر على تطبيقها
- حتـــديـــد مـــعــايـــيـــر تـــكــويـن وتــأهـــيـل رجــال الـــبـــحــر
والعمل البحريr وكـذا تنفيذ االتفاقيات الدولية في هذا

rاجملال
- تسـلـيم االعتـمـادات والرخص اإلداريـة الـتي تدخل

في إطار مجال اختصاصهاr طبقا للتنظيم اHعمول به.

ب - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لـــلــسالمــة واألمن الــبــحــريب - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لـــلــسالمــة واألمن الــبــحــري
واHينائيr واHينائيr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـشاركـةr مع الهـيئـات اHـعنـيةr في تـرقيـة سالمة
اHـالحــة الـــبــحـــريـــة واالمــتـــثــال لـــشــروط الـــعـــمل الــبـــحــري
وحـماية وإنقـاذ األرواح البشـرية في البحـر والوقاية من

rالتلوث البحري
- اHــشــاركـة فـي تــنــصــيب جــهــاز وطــني لــلــمــســاعـدة

rوالبحث واإلنقاذ في البحر
- الـسـهـر عـلى مـطـابـقـة الـسـفـن واHـنـشـآت اHـيـنـائـية
Hقاييس السالمـة واألمن البحريY واHيـنائيY والوقاية

rمن التلوث البحري
- اHـــشــــاركــــة في نــــشــــاطـــات الــــهــــيــــئـــات الــــوطــــنــــيـــة
واإلقـــــلـــــيــــمـــــيـــــة والـــــدولــــيـــــة فـي مــــجـــــال األمـن والــــسـالمــــة

rعمول بهHوفقا للتنظيم ا rYينائيHوا Yالبحري
- تـســلـيم الـشــهـادات والـوثـائـق والـرخــص اإلدارية
الـتي تـدخل في إطـار مـجـال اخـتصـاصـهـاr طـبـقـا لـلـتـنـظيم

اHعمول به.

ج - اHـديرية الفـرعية للـنشاطات اHـينائيةrج - اHـديرية الفـرعية للـنشاطات اHـينائيةr وتكلّف
على اخلصوص �ا يأتي : 

- حتــــديـــد قـــواعـــد اســـتــــعـــمـــال وحـــفـظ أمالك الـــدولـــة
اHـيــنـائـيـة واســتـغاللـهـا وتــسـيـيـرهــا وكـذا قـواعـد وشـروط
تـنـظـيم الـنـشاطـات اHـيـنـائيـة وتـلك اHـتـصـلة بـهـا والـسـهر

rعلى تطبيقها
- اقـتـراح شـروط ضبـط النـشـاطـات اHيـنـائـيـة وتلك
اHــتـصـلـة بــهـا وتـرقـيــتـهـا عـلى الــسـلـطـة اخملــتـصـة في إطـار

rعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا
- اقتراح عناصـر حتديد الرسوم واألتـاوى اHينائية
عــلى الـــســلــطـــة اخملــتــصــة فـي إطــار الــتـــشــريع والــتـــنــظــيم

rعمول بهماHا
- دراســة وإعـــداد شــروط وكــيـــفــيــات دخـــول وإقــامــة
rوخـروج الـسـفن وطـاقـمـهـا وركـابـهـا وشـحـنـهـا والـتـنـسـيق

rعنيةHصالح اHباالتصال مع ا
- تـنــسـيق اسـتــراتـيــجـيـة الــدولـة في مــجـال تـنــمـيـة

نشاطات اHوانئ. 

3 - مـديــريـة الـنــقل الـبــري واحلـضـريr  - مـديــريـة الـنــقل الـبــري واحلـضـريr وتــكـلّف عـلى
اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـبـادرة بـعـنـاصـر الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـنـقل الـبـري
rواحلضري واقتراحها والسهر على تطبيقها

- تـرقـيـة تــطـويـر وعــصـرنـة أنــظـمـة الـنــقل اجلـمـاعي
الـــبــري واحلـــضــريr وال ســـيــمــا عـن طــريق الـــنــقل اHـــتــعــدد

rاأل§اط
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- إعــداد عـــنــاصـــر ســيـــاســة تـــســعـــيــرة الـــنــقـل الــبــري
rواحلضري وتنفيذها

- اقــــتـــــراح الــــنــــصــــوص ذات الـــــطــــابع الــــتـــــشــــريــــعي
والـتـنـظــيـمي الـتـي تـدخل في إطـار اخــتـصـاصـهــا والـسـهـر

rعلى تنفيذها

- إعــداد الــقـواعــد اإلداريــة والــتـقــنــيــة اHـطــبــقــة عـلى
rراقبة التقنية للمركبات وتنفيذهاHا

- إعـــداد قــــواعـــد وشـــروط حــــركـــة اHـــرور والــــسالمـــة
rروريةHا

- إنـشـاء بـنك معـطـيـات خاص بـنـشاط الـنـقل الـبري
واحلضري وضمان حتيينه ومتابعته.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـقل احلـضريrأ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـقل احلـضريr وتـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي : 

- تـرقـيــة تـطـويـر وعـصــرنـة أنـظـمــة الـنـقل احلـضـري
rوشبه احلضري

- اHـــــشــــــاركــــــة مـع اجلــــــمــــــاعـــــات احملــــــلــــــيــــــة فـي إعـــــداد
مـــــخـــــطـــــطـــــات الـــــنـــــقـل والـــــتـــــنـــــقل فـي الـــــوسط احلـــــضـــــري

rوتنفيذها

- حتـديـد الشـروط الـعـامـة Hـمارسـة نـشـاطـات الـنقل
احلضري وشبه احلضـري وقواعد السالمة اHتـعلقة بالنقل

rوجهHالعمومي ا

- حتـضـيـر عـنــاصـر تـوجـيه ســيـاسـة تـســعـيـرة الـنـقل
احلـــضــــري وشــــبه احلــــضــــري وتـــنــــفــــيـــذهــــاr بــــاالتـــصــــال مع

rعنيةHؤسسات والهيئات األخرى اHا

rترقية تطوير نشاط النقل بسيارات األجرة -

- إنـــشـــاء بــنـك مـــعــطـــيـــات خـــاص بـــالـــنـــقل احلـــضــري
وحتيينه وضمان تسييره.

ب - اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـنـقل عـبـر الـطرقrب - اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـنـقل عـبـر الـطرقr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي : 

- إعــداد مــخــطـط وطــني لــنــقل اHـــســافــرين والــســهــر
rعلى تنفيذه وحتيينه

- تـرقـيـة تـطـويـر وعـصـرنـة نـقل اHـسـافـرين والـسـلع
rعبر الطرق

- تــــقــــيـــــيم ومــــراقــــبـــــة إجنــــاز واســــتــــغـالل الــــهــــيــــاكل
rسافرين والسلعHاألساسية الستقبال ومعاجلة ا

- حتـضــيـر االتـفــاقـات الــدولـيـة الــثـنــائـيـة واHــتـعـددة
rــتــعــلـــقــة بــالــنــقـل عــبــر الــطــرق ومـــتــابــعــتــهــاHاألطــراف وا

rعنيةHباالتصال مع الهيئات ا

- إنــشـاء بـنك مـعـطــيـات خـاص بـالـنــقل عـبـر الـطـرق
وحتيينه وضمان تسييره.

ج - اHــديـريــة الـفــرعـيــة حلـركــة اHـرورrج - اHــديـريــة الـفــرعـيــة حلـركــة اHـرورr وتــكـلّف عـلى
اخلصوص �ا يأتي : 

- إعــداد الــقـواعــد اإلداريــة والــتـقــنــيــة اHـطــبّــقــة عـلى
rراقبة التقنية للمركبات وتنفيذهاHا

rرورHحتديد اإلطار العام لتنظيم حركة ا -

- اعـتـمـاد اHـسـتـخدمـY اHـكـلّـفـY بـاHـراقـبـة الـتـقـنـية
الـــــدوريـــــة لـــــلــــمـــــركـــــبـــــات و�ـــــتـــــحــــنـي رخص الـــــســـــيـــــاقــــة

rومستخدمي تعليم السياقة

- الـــســــهــــر عـــلـى تـــطــــبــــيق قــــواعـــد وشــــروط تــــعـــلــــيم
rالسياقة وإعداد حصيلة بذلك

- متابـعة مهـام التفـتيش ومـراقبة الـوكاالت اHكـلفة
rراقبة التقنية الدورية للمركباتHبا

- السـهر على تطـوير أنظـمة معاجلـة وتسيـير حركة
اHرور.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : : مـــــديـــــريــــــة وســـــائـل الـــــدراســـــات واإلجنـــــاز
والشراكةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- حتـــديــد ســـيــاســة تـــطــويـــر اHــؤســســـات والــهـــيــئــات
ومـكــاتب الـدراســات الـعــمـومــيـة الــتـابــعـة لــوصـايـة وزارة
األشـــغــــال الـــعـــمـــومـــيـــة والـــنـــقـلr وكـــذا شـــركـــات تـــســـيـــيـــر

rلحقة بهاHساهمات واجملمعات اHا

- إدمـاج اHـؤسـسـات والـهـيـئـات ومـكـاتب الـدراسـات
فـي االســتـــراتــيـــجــيـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــتــنـــمــيـــة االقــتـــصــاديــة

rوالصناعية

- اHـصـادقـة قـبـل الـتـنـفـيـذ عـلى أي تـنـظـيم من شـأنه
تـعــزيـز تـنـافــسـيـة وفـاعــلـيـة شـركــات اإلجنـاز واHـؤسـسـات
ومـكـاتب الـدراسـات وشـركـات تـسـيـيـر اHـسـاهـمـاتr وكـذا

rلحقة بهاHاجملمعات ا

- الـسـهـر عــلى مـتــابـعـة ومـراقــبـة الـتــسـيـيـر اإلداري
والــتـقـنـي واHـالي لـلــمـؤسـســات ومـكــاتب الـدراسـات حتت
وصاية وزارة األشـغال الـعمـوميـة والنـقلr وكذا اجملـمعات

rساهماتHلحقة بشركات تسيير اHا

rوارد البشريةHالسهر على تطوير ا -
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- حتـديـد كل الـتـدابـير الـتي من شـأنـهـا ضـمـان إعادة
rهــــيـــكــــلــــة وتـــنــــويع ونــــشـــر قــــدرات الـــدراســــات واإلجنـــاز
بــــالـــتــــوافـق مع طــــبــــيــــعــــة وتــــمــــركــــز اHـــشــــاريـع الــــكــــبـــرى

rواقتراحها
- إعداد وتـنفيـذr باالتصـال مع القطـاعات والهـيئات
اHـعـنـيـةr عـنــاصـر الـسـيـاسـة الـقـطــاعـيـة في مـجـال تـطـويـر
الــــطــــاقــــات الــــوطـــنــــيــــة لــــلــــدراســــات واإلجنـــاز فـي مــــجـــال

rنشآت األساسية لألشغال العمومية والنقلHا
- إنــــشــــاء بــــنك مــــعــــطــــيـــات فـي إطــــار نـــظــــام اإلعالم

القطاعي والقيام بتحيينه.

 : Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ - اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــتـطــويــر وسـائل الــدراسـاتأ - اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــتـطــويــر وسـائل الــدراسـات
واإلجناز والشراكةr واإلجناز والشراكةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـشاركـة في إعداد وتـنفـيذ الـتدابـير ومـخطـطات
الـــعـــمل اHـــتـــضــمـن حتــســـY مـــســـتــوى مـــكـــاتب الـــدراســات

rؤسسات وتطويرهاHوا
- الــسـهــر عـلى تــثـمــrY في إطــار الـشــراكـةr األصـول

rؤسسات اخملتلطةHالية للدولة في اHا
- تشجـيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات
واHؤسـسات من أجل تـنفيـذ كل أشكـال الشـراكة التي من

rشأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة االقتصادية
- دعم مــــكـــــاتب الــــدراســــات واHــــؤســـــســــات في وضع

rكفاءتهما Yنظام تسيير من أجل تشجيع حتس
- مـــــتـــــابــــــعـــــة بـــــرامـج أعـــــمـــــال مـــــكــــــاتب الـــــدراســـــات
واHـؤسـســات والـسـهــر عـلى انـســجـامـهــا مع اسـتـراتــيـجـيـة

تطوير األهداف اHسطرة وحتقيقها.

ب - اHديـرية الفرعـية للـتنشيط ومـتابعـة نشاطاتب - اHديـرية الفرعـية للـتنشيط ومـتابعـة نشاطات
مــــكـــاتب الـــدراســـات ومـــؤســـســـات اإلجنـــازr مــــكـــاتب الـــدراســـات ومـــؤســـســـات اإلجنـــازr وتـــكـــلّف عـــلى

اخلصوص �ا يأتي :
-  الـسـهـر علـى تطـويـر أداة اإلنـتـاج الـوطـني لـقـطاع

rاألشغال العمومية والنقل
- الــعـمل عـلى تـطــويـر تـنـافـسـيــة مـكـاتب الـدراسـات
rومؤسسات اإلجناز في قطاع األشغال العمومية والنقل
- جتـنــيـد وسـائل اإلجنــاز في حـاالت اســتـثـنــائـيـة أو

rاستعجالية
- إجــــراء عــــمــــلــــيــــات اHــــراقــــبـــة Hــــكــــاتـب الــــدراســـات
واHـؤسـســات الـعـمـومـيــة الـتـابـعـة لــلـقـطـاع اHـكــلـفـة بـإجنـاز

rبرامج التجهيز

rتنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة واإلجناز -

- مــرافــقــة تــطـويــر اHــهن واحلــرف اHــرتـبــطــة �ــجـال
األشـــغــــال الـــعـــمــــومـــيـــة والــــنـــقل مـن خالل تـــدابــــيـــر الـــدعم

rوالتحكم التكنولوجي

- اHـشاركـة في إعداد وتـنفـيذ الـتدابـير ومـخطـطات
الـــعـــمل اHـــتـــضــمـن حتــســـY مـــســـتــوى مـــكـــاتب الـــدراســات

واHؤسسات وتطهيرها.

rـادّة ة 5 :  : مـديـريــة مـنـظـومـات اإلعالم واإلعالم اآلليHـاداHا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي : 

rضمان تسيير وسائل اإلعالم اآللي وصيانته -

rتـسـييـر تـكـنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصـال احلـديـثة -
rطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعهاHا

- جــمع اHــعــطــيـات اHــتــعــلّــقــة بـالــقــطــاع واســتــغاللــهـا
rوتوزيعها

- اHـشــاركــة في تــفـعــيل الــتــطـبــيــقـات احلــديــثــة عـلى
rديريات احملليةHركزية واHمستوى اإلدارات ا

- ضــمـــان تــســـيــيـــر تــبـــادل اHــعـــلــومـــات مع الــهـــيــاكل
rاخلارجية للوزارة

- تـطــويـر الـرصــيـد الــوثـائــقي وضـمــان احلـفــاظ عـلى
أرشيف القطاع. 

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHديرية الـفرعية لـشبكات اإلعالم اآلليr أ - اHديرية الـفرعية لـشبكات اإلعالم اآلليr وتكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- ضـمـان وضـع شـبـكـات إلـكـتــرونـيـة لالتـصـال تـربط
بـY الـهـيــاكل اHـركـزيـة لـلـوزارة والـهــيـاكل غـيـر اHـمـركـزة

 rوالهيئات حتت الوصاية

- تـــقـــدª دعم اإلعالم اآللـي  لـــلـــمـــديـــريـــات اHـــركـــزيــة
rواحملليّة في إطار كلّ نشاطاتها

- حتــديــد حـــاجــات الــوزارة فــيــمـــا يــخص جتــهــيــزات
اإلعالم اآللي وعقلنة تسييرها واستعمالها.

ب - اHــديـريـة الــفـرعـيــة Hـنــظـومـات اإلعالمr ب - اHــديـريـة الــفـرعـيــة Hـنــظـومـات اإلعالمr وتـكـلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- تـــــطــــويـــــر بــــرامـج إعالم الــــقـــــطــــاع عـــــلى مـــــســــتــــوى
rديريات احملليةHركزية واHديريات اHا

- إعـداد مـنظـومـة إعالم لـنـشـاطـات القـطـاع ووضـعـها
rحيّز التنفيذ
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- ضــمـــان تــســـيــيـــر تــبـــادل اHــعـــلــومـــات مع الــهـــيــاكل
اخلارجية للوزارة.

ج - اHديـرية الـفـرعيـة لـلوثـائق واألرشيفr ج - اHديـرية الـفـرعيـة لـلوثـائق واألرشيفr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- تـرقـيـة الـنـشـاطـات اخلـاصـة بـالـوثـائق االقـتـصـادية
rوالتقنية والعلمية داخل القطاع

- ضــــمـــــان احملـــــافــــظـــــة عـــــلى األرشـــــيـف وتــــســـــيـــــيــــره
بـاالتـصال مع هـيـاكل اإلدارة اHـركـزية والـسـلـطات اHـكـلّـفة

rباألرشيف الوطني
- السهر على احتـرام تطبيق النصوص التشريعية
والـتنـظـيـمـيـة اHـتـعـلّـقـة بـتـسـيـيـر األرشـيف عـلى مـسـتوى
اHـصـالح غــيـر اHـمـركــزة واHـؤسـسـات الــعـمـومـيــة الـتـابـعـة

للوصاية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : مـديـريـة الــتـعـاونr وتـكــلّف عـلى اخلـصـوص
�ا يأتي :

- اHساهمة في متـابعة العالقات الثنائية واHتعدّدة
rعنيةHباالتصال مع الهياكل ا rاألطراف

- حتديد محـاور التعاون الثنائي واHتعدد األطراف
rفي ميدان األشغال العمومية والنقل

- ضـمان متابعـة تنفيـذ االتفاقيـات والبروتوكوالت
واالتـــفــاقــات الــدولــيــة الــتي تــهـم الــقــطــاع وتــقــيــيم بــرامج

rنشاط التعاون
- حتـضـيـر مـشـاركـة الـقـطـاع في نـشـاطـات الـهـيـئـات
اجلهوية والدوليـة اخملتصة في ميادين األشغال العمومية

والنقل وتنسيقها.

: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

rد األطـرافrــتــعــدّد األطـرافHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــعــاون اHــتــعــدأ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــعــاون اHأ - ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- حتـديـدr بـاالتــصـال مع الـقـطـاعــات اHـعـنـيـةr احملـاور
ذات االهـتــمـام في الــسـيـاســة الـوطــنـيــة اHـتــعـلــقـة بـالــعـمل
الـدولـي في اHـيــادين اHــتــعـلــقــة بـالــقــطــاعr واHـســاهــمـة في

rتنفيذها
- حتــديــد مــحــاور ومــجــاالت الــتــعــاون مع الــهــيــئـات
rالدولية واجلهوية في ميادين األشغال العمومية والنقل
- حتــديـدr بــاالتــصـال مع الــقـطــاعــات اHـعــنـيــةr فـرص

rمنوح من طرف الهيئات الدوليةHالتمويل اخلارجي ا
- حتـضـيــر مـشــاركـة الـقــطـاع في الــلـقـاءات اHــتـعـددة

rيادين التي تعني القطاعHاألطراف اخلاصة با

- تـــــقـــــيـــــيم أعـــــمـــــال ومــــشـــــاريـع وبـــــرامج الـــــتـــــعــــاون
rتعددة األطراف التي يبادر بها القطاعHوالتبادالت ا

- تــــمـــــثــــيـل الــــقــــطـــــاع في الـــــلــــجــــان اHـــــشــــتـــــركــــة في
اHشاريعr وكذا لدى هيئات التعاون.

ب - اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـعــاون الـثـنـائيr ب - اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـعــاون الـثـنـائيr وتـكـلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـبــادرةr بــاالتـصــال مع الــقــطـاعــات اHــعـنــيــةr بـكل
عـمل في مجـال الـبحث ومـنافـذ احلـصول عـلى التـمويالت
اخلارجـيـة لـلـمـشـاريع والـبـرامج اخلـاصـة �ـيـادين األشـغال

rالعمومية والنقل
- اقتـراح كل األعـمـال واHـشـاريع والبـرامج من أجل
ســيـاســة وطـنــيـة لــلـتـعــاون الـثــنـائي فـي مـيـاديـن األشـغـال

rالعمومية والنقل
- اHـسـاهـمـة في تـنـفـيـذ الـبـرامـج الـوطـنـيـة لـلـتـعاون
الــثــنـــائي وتــقــيــيم اHـــشــاريع والــبــرامج الـــتي يــبــادر بــهــا

rالقطاع
- تمثيل القطاع في اللجان الثنائية اHشتركة.

اHاداHادّة ة 7 : : مديـرية التـخطيـط والتنـميةr وتـكلّف على
اخلصوص �ا يأتي :

- الــتــنــســيق فـي إعــداد وتــقــيــيم ســيــاســة الــتــنــمــيــة
rوالتخطيط للقطاع

- اHـــشـــاركـــة في أشـــغـــال الـــهـــيـــاكل اHـــكـــلـــفـــة بـــإعــداد
الـــدراســات واخملــطــطــات الــقــطــاعــيـــةr مع مــراعــاة الــتــكــفل

rباجلوانب االقتصادية
- اHــــســـــاهــــمــــة فـي إعــــداد اHــــؤشـــــرات الــــتي تـــــســــمح
بتحديد حاجيات القطاع وحتديد استراتيجيات التنمية
عـلـى اHـدى الــقــصــيــر واHــتـوسـط والـبــعــيــدr بــاالتـصــال مع

rعنيةHالهيئات ا
- إجنـــــاز دراســـــات اســـــتـــــشـــــرافـــــيـــــة أو الـــــتـــــكـــــلـــــيف

rبإجنازها
- ضمـان تسـجـيل مشـاريع االسـتثـمارات مع وزارة

rاليةHالية وضمان تغطيتها اHا
- تــنـــســيق األشـــغــال الــقـــطــاعــيـــة في إطــار حتـــضــيــر

rميزانية التجهيز
- اHــــبــــادرة بــــالــــدّراســــات االقـــتــــصــــاديــــة ومــــتــــابــــعـــة

rالتمويالت اخلارجية
- ضـــــمــــــان تـــــطـــــويــــــر إجـــــراءات إعـــــداد اHــــــعـــــطـــــيـــــات

rتعلّقة بالقطاعHاإلحصائية ا
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- ضــمـــان إعــداد مـــجــمـــوعــة الـــنــصـــوص اإلحــصـــائــيــة
rونشرها

- إنـــشــاء بـــنك مــعـــطــيـــات خــاص بـــتــنـــمــيـــة الــقـــطــاع
وحتيينه وضمان تسييره.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لـــلــتـــخـــطــيطr أ - اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لـــلــتـــخـــطــيطr وتـــكــلّـف عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد بـــرامـج االســـتـــثـــمـــار الـــســـنـــويـــة واHـــتـــعــددة
الــسـنــوات لـلــقـطــاع ومـتــابــعـة تــنـفــيـذهــا وإعـداد احلــصـائل

rالدورية بذلك
- رصــــد الـــتــــمـــويـالت الـــداخــــلـــيــــة لــــلـــبــــرامج وإعـــداد

rاليةHاحلصائل ا
- متابعة بـرامج االستثمارات في القطاع وتنسيق

rتنفيذها
- ضــمـان الــتـكــامل بــY مـخــتـلـف بـرامج الــقـطــاعـات

rالفرعية للتنمية
- إعـداد اHيـزانيات الـتقـديريـة لتـجهـيزات اHـنشآت

rنشآت اإلدارية للقطاعHاألساسية للنقل وا
- إعـــــداد احلـــــصـــــائل اHـــــتـــــعـــــلــــقـــــة بـــــتـــــنـــــفــــيـــــذ بـــــرامج
االســــتـــثــــمــــارات اHـــســــجــــلـــةr وحتــــيــــY مـــدونــــة عــــمـــلــــيـــات

التجهيزات.

ب - اHـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــمـــويالت اخلــــارجـــيـــةب - اHـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــمـــويالت اخلــــارجـــيـــة
وتــــنــــمــــيـــــة الــــدراســــات االقــــتــــصــــاديـــــة واالســــتــــشــــرافــــيــــةوتــــنــــمــــيـــــة الــــدراســــات االقــــتــــصــــاديـــــة واالســــتــــشــــرافــــيــــة

واإلحصائيةrواإلحصائيةr وتكّلف على اخلصوص �ا يأتي :
- حتضـيـر برامج تـطويـر اHـنشـآت األساسـيـة للـنقل
rبالتنسيق مع الهياكل األخرى في الوزارة rواقتراحها

- الـــســــهـــر عـــلـى الـــتـــكــــامل بـــY مــــخـــتـــلـف الـــبـــرامج
rالقطاعية الفرعية للتنمية

- اHـساهمـة في الدراسات واألشـغال االقتـصادية ما
بـY الــقـطــاعـات ومـتــابـعــة اHـؤشـرات الــرئـيــسـيـة لــنـشـاط

rالقطاع
- اHـشـاركـة في جـمـيع أشـغـال الـتـخـطـيط عـلى اHـدى
الــقــصــيـر واHــتــوسط والــطــويل الــتي من شــأنــهــا تـوضــيح

rتطوير القطاع
- اHــبـادرة بـدراســات اسـتـشـرافــيـة وتـقــديـريـة حـول

rتطور القطاع وإجنازها
- اHــــســــاهـــــمــــة في تـــــصـــور ووضــع جــــهـــاز لــــلــــرصـــد
والـتـحلـيل واHـراقـبـة Hـتـابـعة تـطـور الـقـطـاعr مع الـهـياكل

rعنيةHهتمة أو اHؤسسات اHاألخرى في الوزارة وا

- رصـد الــتـمــويالت اخلـارجــيـة وتــقـيــيم اسـتــعـمــالـهـا
rاليةHوإعداد احلصائل ا

- اHــــــبـــــــادرة بــــــدراســـــــات اقــــــتـــــــصــــــاديــــــة ذات عـالقــــــة
بنشاطات القطاع. 

ج - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــبــــحثr ج - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــبــــحثr وتــــكــــلّف عــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- دراســـــة الــــســــبـل والــــوســــائـل الــــضــــروريــــة إلجنــــاز
rأعمال البحث وتقييمها وتقد�ها

rحتديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع -
- مـــتـــابـــعــــة الـــرصـــد الـــتـــكــــنـــولـــوجي عــــلى مـــســـتـــوى

rالقطاع
rواد احملليّةHرتبطة باستعمال اHترقية البحوث ا -
- مـتــابـعـة الـتـعـاون الـعـلـمـي والـتـقـني مع اجلـامـعـات

rومراكز البحث
- تشجـيع ودعم االبتـكارات الـتكـنولـوجيـة والبحث

rالتطبيقي
- اHـســاهـمــةr بــاالتـصــال مع الـقــطــاعـات اHــعـنــيـة في
تـــنــفـــيــذ مـــخــطــطـــات الــوقـــايــة مـن الــكـــوارث الــطـــبــيـــعــيــة

rرور وتنسيقهاHواألخطار اجلسيمة وحوادث ا
- اHـسـاهـمـة في تـطـويـر الـبـحث في مـجـال األشـغـال
الـعــمـومــيـة والــنـقل مع الــهـيــئـات الــدولـيــة بـالـتــشـاور مع

القطاعات اHعنية.

8 : : مــديــريــة الــتــنـظــيـم والــشــؤون الــقــانــونــيـة اHـاداHـادّة ة 
واHنازعاتr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـبــادرة وإعـداد مــشـاريع الـنــصـوص الــتـشـريــعـيـة
والـتـنــظـيـمـيـة اHــتـعـلّـقـة بــالـقـطـاعr بـاالتـصــال مع الـهـيـاكل

rعنيةHا
- القـيام بكل أشـغال اإلعـداد والتنـسيق والتـلخيص

rتعلقة �شاريع النصوص التي يبادر بها القطاعHا
- الــــســـهــــر عـــلـى تـــوزيـع الـــنــــصـــوص الــــتـــشــــريـــعــــيـــة
والـتـنــظـيـمــيـة اخلـاصــة و/أو الـتي  تـهم الــقـطـاع ومــتـابـعـة

rتنفيذها
- السهـر على تطـبيق التـنظـيم اHتعـلق بالنـشاطات

rهنية التابعة للقطاعHا
- دراســة ومـــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــا اHــنـــازعـــات اHـــتـــعـــلـــقــة

rبالقطاع
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
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وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :

rـديرية الفرعـية للتـنظيم والشؤون الـقانونيةHأ - اrـديرية الفرعـية للتـنظيم والشؤون الـقانونيةHأ - ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- الـــدراســة واHــســاهـــمــة مع الــقـــطــاعــات األخــرى في
rإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية

rـعـنـيـةHبــاالتـصـال مع الـهـيـئـات ا rدراسـة ومـركـزة -
rمشاريع النصوص التي  إعدادها

- دراســـة مــشــاريع الـــنــصــوص اHــقـــتــرحــة من طــرف
rالقطاعات األخرى

rتنسيق أشغال الهيئات في اجملال القانوني -
- مـســاعـدة الـهــيـئــات حتت الـوصـايــة واHـصــالح غـيـر
اHـــــمـــــركــــــزة في مـــــيــــــدان دراســـــة اHـــــلـــــفــــــات ذات الـــــطـــــابع

rالقانوني
- السهـر على تطـبيق التـنظـيم اHتعـلق بالنـشاطات

rهنية التابعة للقطاعHا
- القـيـام بـكل مهـام اHـطـابـقة الـقـانـونيـة الـتي يـبادر

بها القطاع واHشاركة في ذلك.

ب - اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــلـمــنــازعـاتr ب - اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــلـمــنــازعـاتr وتــكـلّـف عـلى
اخلصوص �ا يأتي :

- دراسة ومتابعة قـضايا اHنازعات التـابعة للقطاع
حـتى تـسـويـتـهـا أمـام احملـاكم الـوطـنـيـة وهـيـئـات الـتـحـكـيم

rالدولية
- مـــســـاعــدة اHـــصـــالـح غــيـــر اHـــمـــركـــزة واHـــؤســـســات
الـتـابـعـة للـوصـايـة في مـتـابـعـة قـضايـا اHـنـازعـات الـتـابـعة

الختصاصهاr وتعد تقييما دوريا لذلك.

ج - اHديـرية الفـرعية لـلصفـقات العـموميةr ج - اHديـرية الفـرعية لـلصفـقات العـموميةr وتكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- الـسهـر على تـطبـيق القـواعد اHـنصـوص عليـها في
rتنظيم الصفقات العمومية

- ضــمـان األمــانـة ومــجـمــوع اHـهــام اHـاديــة اHـرتــبـطـة
بـاسـتالم وبــرمـجــة مـشـاريـع دفـاتـر الــشـروط والـصــفـقـات
واHـالحق والـــطـــعـــون واHـــنـــازعـــات اHـــودعـــة لـــدى الـــلـــجـــنــة

rالقطاعية للصفقات
- ضـمـان مــتـابــعـة إحـصــائـيــة لـلـصــفـقــات الـعـمــومـيـة

التي تبرمها اHصالح والهيئات التابعة للقطاع.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : مــــديــــريــــة اإلدارة الــــعــــامــــةr وتـــــكــــلّف عــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- اقـتـراح وتـنـفـيـذ سيـاسـة تـثـمـY اHـوارد الـبـشـرية
rللقطاع

- تـكـيـيف وجتـسـيــد تـوجـيـهـات الـســيـاسـة الـوطـنـيـة
rستوى في برامجHا Yفي مجال التكوين وحتس

- ضمـان إجناز مخـططـات وبرامـج خاصة بـالتـكوين
rستخدمي القطاعH ستوىHا Yتواصل وحتسHا

- تــقــيــيـم احلــاجــات إلـى اعــتــمــادات تـــســيــيــر اإلدارة
اHــركــزيــة واHـصــالح غــيــر اHــمــركــزة وتـنــفــيــذ مــيــزانـيــتي
 rالتسيير والتجهيز لوزارة األشغال العمومية والنقل

- الـقـيام بـجـمـيع األعـمال اHـتـعـلقـة بـتـلبـيـة احلـاجات
اHــتـــعــلـــقـــة بــالـــوســائـل اHــالـــيــة واHـــاديـــة لإلدارة اHــركـــزيــة

rعنيةHباالتصال مع الهياكل ا rمركزةHصالح غير اHوا

- الـــقــيـــام بــجــرد اHـــمــتـــلــكــات الـــعــقـــاريــة واHــنـــقــولــة
الــــتــــابــــعـــة لـإلدارة اHــــركـــزيــــة واســــتــــغاللــــهــــا ومـــسـك جـــرد

rمركزةHمتلكات العقارية التابعة للمصالح غير اHا

-  إنــــشــــاء بــــنـــــوك مــــعــــطـــــيــــات خــــاصــــة بـــــاحملــــاســــبــــة
واHـــيــزانــيــات واHـــوارد الــبــشـــريــة والــتــكـــوين والــوســائل

وحتيينها وضمان تسييرها.

وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :

أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـسـتـخـدمـrY أ - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـسـتـخـدمـrY وتــكـلّف عـلى
اخلصوص �ا يأتي :

- حتـــديـــد عـــنـــاصــــر ســـيـــاســـة اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة في
rسطرةHالقطاع وتنفيذها حسب األهداف ا

- تـخـطــيط وتـنـظـيم االمــتـحـانـات اHــهـنـيـة لــلـتـرقـيـة
rYالداخلية للمستخدم

- اHشاركة في إعداد النـصوص التنظيمـية اHتعلّقة
rومتابعة تطبيقها وتطورها YستخدمHبا

- توظـيف وتسيـير اHسـتخدمـY ومتابعـة مسارهم
اHهني.

ب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــوينrب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــوينr وتـــكّـــلف عـــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- اHـبـادرة بـالـتـكـويـن وحتـسـY اHـسـتـوى في احلِـرف
 rتعلّقة باألشغال العمومية والنقل وترقيتهاHا

- اHـــــشــــــاركـــــة مع الـــــهـــــيـــــئــــــات اخملـــــتـــــصـــــة في إعـــــداد
rمخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها

- ضـــمـــان مـــتـــابـــعــة وتـــقـــيـــيم نـــشـــاطـــات مـــؤســـســات
التكوين حتت الوصاية.
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ج - اHديرية الفـرعية للميـزانية واحملاسبةr ج - اHديرية الفـرعية للميـزانية واحملاسبةr وتكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- إعداد ميزانـية تسيير اإلدارة  اHـركزية واHصالح
rمركزةHغير ا

- حتضيـر العمـليات اHـتعلـقة بتـخصيص اعـتمادات
rبرامج االستثمار اخلاصة بالقطاع

- اHـساهـمـة في حتضـيـر مـيزانـيـة التـجـهيـز اخلـاصة
rعنيةHبالقطاع مع الهياكل ا

- حتضـير النصـوص اHتعـلقة بـتخصـيص اعتمادات
rمركزة التابعة للقطاعHصالح غير اHالتجهيز اخلاصة با
- اقـتراح تـوقعـات االعتـمادات الـضروريـة لتـسيـير
اإلدارة اHــركــزيــة واHــصــالح غـــيــر اHــمــركــزة واHــؤســســات

rوضوعة حتت الوصايةHالعمومية ا
- تـــنــــفـــيــــذ مـــيـــزانــــيـــتـي تـــســـيــــيـــر وجتــــهـــيـــز اإلدارة

rركزية ومسك حسابات االلتزامات واألوامر بالدفعHا
- مـراقـبـة تـنـفــيـذ مـيـزانـيـتي الـتــسـيـيـر والـتـجـهـيـز
لإلدارة اHــــركـــزيـــة واHــــصـــالح غــــيـــر اHــــمـــركـــزة ومــــراقـــبـــة

rاستعمال االعتمادات وحتليل تطور االستهالك
- ضـمــان عـمـلـيـات الـتـصـفـيـة واألمـر بـدفع الـنـفـقـات
الــصــادرة عن اHــصــالح من مــيــزانــيــتـي تــســيــيــر وجتــهــيـز
الـــوزارةr ســواء تـــعـــلق األمــر بـــنـــفــقـــات اHـــســتـــخـــدمــY أو

rمصاريف أخرى
- مـــتـــابـــعـــة االلـــتــزام بـــالـــنـــفـــقـــات ومـــسك احملـــاســـبــة

rالسجالت القانونية Yوحتي
- الــــســــهــــر عــــلى الــــســــيــــر احلــــسـن إلدارة الــــنــــفــــقـــات

واHداخيل.

د - اHديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامةr د - اHديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامةr وتـكلّف على
اخلصوص �ا يأتي :

- تـلـبـية احـتـيـاجات اإلدارة اHـركـزية واHـصـالح غـير
اHـــمــــركــــزة بــــالـــوســــائل الــــضــــروريـــة لــــســــيـــرهــــا وضــــمـــان

rاقتنائها
- مـــراقـــبـــة اســـتــعـــمـــال �ـــتـــلــكـــات اإلدارة اHـــركـــزيــة

rوحتليل تطور استهالكها
- ضــمـان الــتــنـظــيم اHـادي لــلــتـظــاهـرات والــزيـارات

rوالتنقالت
- ضـــمــان تــســـيــيـــر اخلــدمــات االجـــتــمـــاعــيــة والـــعــمل
بــــالـــــتـــــدابــــيـــــر اHـــــتــــخـــــذة فـي إطــــار الـــــعـــــمل االجـــــتــــمـــــاعي

rوجتسيدها
- ضـمان تـسيـير �ـتلـكات اإلدارة اHـركزيـة اHنـقولة
والــعــقــاريــةr وكــذا تـــطــبــيق كل تــدابــيــر األمن اHــنــصــوص
rعمول بهاHعليها في األحكام التشريعية والتنظيمية ا

- ضـمـان تـسـييـر حـظـيـرة سيـارات اإلدارة اHـركـزية
rوصيانتها

- ضـمــان إحـصــاء الـذمــة الـعــقـاريــة لإلدارة اHــركـزيـة
واHصالح غير اHمـركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك

جرد بذلك.

اHاداHادّة ة 10 :  : تـمارس هيـاكل وزارة األشغـال العمـومية
والــــنـــــقل عـــــلى اHــــصـــــالح غـــــيــــر اHـــــمــــركــــزة واHـــــؤســــســــات
rكـل هــيــكل فــيــمــا يــخــصه rالــعــمــومــيــة وهــيــئــات الــقــطــاع
الـــصالحـــيـــات واHـــهـــام اHــســـنـــدة إلـــيـــهـــا في إطـــار األحـــكــام

التشريعية والتنظيمية.

اHــاداHــادّة ة 11 : : يــحـــدد تـــنــظـــيم اإلدارة اHـــركــزيـــة لــوزارة
األشـغــال الـعــمـومــيـة والـنــقل في مــكـاتب بــقـرار مــشـتـرك
بY الوزيـر اHكـلّف باألشغـال العـموميـة والنـقل والوزير

اHكلّف باHالية والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

يــــحـــدّد عــــدد اHــــكـــاتب �ــــكـــتــــبـــY (2) إلـى أربــــعـــة (4)
مكاتب في كل مديرية فرعية.

اHــاداHــادّة ة 12 : : تـــلـــغى أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم
2000-328 اHـــــــــــؤرخ فـي 27 رجـب عـــــــــــام 1421 اHـــــــــــوافـق 25

أكـــتـــوبـــر ســـنـــة r2000 واHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 98-10
اHــؤرخ في 2 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431 اHــوافق 18 مــارس

سنة 2010 واHذكورين أعاله.

اHاداHادّة ة 13 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر باجلزائر في  أوّل بيع األوّل عام 1438 اHوافق
أوّل ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-313 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل ربـيع األول ربـيع األوّل
عام عام 1438 اHـوافق أو اHـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة ل ديـسمـبر سـنة r2016 يـتضمنيـتضمن
إحداث اHفـتشـية العـامة لـوزارة األشغال الـعمـوميةإحداث اHفـتشـية العـامة لـوزارة األشغال الـعمـومية

والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها.والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة

rوالنقل
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجــب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-327 اHؤرخ
في 13 ربــيـع األول عـام 1412 اHــوافق 22 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1991 واHـــتـــضـــمن إحــــداث اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة في وزارة

rومهامها وتنظيمها وعملها rالنقل
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 329-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واHـــتـــضـــمن إحــــداث اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة في وزارة

rاألشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 اHؤرخ
في أوّل ربـيع األوّل عام 1438 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة
2016 الــذي يـــحــدّد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

rوالنقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-312 اHؤرخ
في أوّل ربـيع األوّل عام 1438 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة
2016 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rاألشغال العمومية والنقل

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 17 من اHـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
1410 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة 1990 الــذي يـــحــدّد هـــيــاكل

اإلدارة اHــركــزيـة وأجــهــزتــهـا في الــوزاراتr يــحــدثr لـدى
وزارة األشـغـال الـعـمـومـيـة والـنـقلr جـهـاز دائم لـلـتـفـتـيش
واHـراقــبـة والــتـقــيــيمr يـدعى في صــلب الــنص "اHـفــتـشــيـة

العامة"r ويوضع حتت سلطة الوزير.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــكــلف اHــفـــتــشــيــة الــعــامـــة بــالــقــيــام �ــهــام
التفتيش واHراقبةr ال سيما حول:

- تـــطـــبـــيق الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بـــهـــمــا
rعايير والتنظيمات التقنية اخلاصة بالقطاعHوا

- االســتــعــمــال الـرشــيــد واألمــثل لــلــوسـائـل واHـوارد
اHوضوعـة حتت تصـرف الهـياكل الـتابـعة لـوزارة األشغال

rالعمومية والنقل
rتنفيذ ومتابعة قرارات الوزير وتوجيهاته -

- الـتـحـقق من تنـفـيـذ القـرارات والـتـوجيـهـات التي
rركزيةHيصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل ا

- ســــــيــــــر اإلدارة اHـــــركــــــزيــــــة لـــــلــــــوزارة والــــــهـــــيــــــاكل
rؤسسات والهيئات العمومية حتت الوصايةHوا

- تـــقــوم بــكـل حتــقــيـق أو مــهــمـــة تــدخل ضـــمن مــجــال
اختصاصها.

اHاداHادّة ة 3 : : �ـكن أن يطلب من اHـفتشيـة العامـة القيام
بـــأي عــمل تــصـــوري وأي مــهــمــة ظـــرفــيــة Hــراقـــبــة مــلــفــات
مــــحــــددة أو وضــــعــــيــــات خــــاصــــة أو عــــرائـض تــــدخل ضــــمن

صالحيات وزير األشغال العمومية والنقل.

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  �ـكن أن تـقـــتـرح اHفـتـشـيـــة العـامـة أيـضا
عـلى إثـر مهامــهاr توصـيــات أو أي تـدابيـر من شأنـها أن
تــســـاهــم فــــي حتـــســY وتـــدعـــيم عـــمل وتـــنـــظــيـم اHــصـــالح

واHؤسسات التي خضعت للتفتيش.

5 :  : تــــتـــدخل اHـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس اHــاداHــادّة ة 
برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

 و�ـكـنــهـا الـتــدخل أيـضـا بــصـفـة فــجـائـيـةr بــنـاء عـلى
طلب الوزير.

اHاداHادّة ة 6 :  : تتوج كل مهمـة تفتيش أو مراقـبة بتقرير
ترسله اHفتشية العامة إلى الوزير.

يــعــد اHـفــتش الـعــام تـقــريــرا سـنــويـا عن الــنـشــاطـات
يـبـدي فيه مالحـظاتـه واقتـراحاته اHـتـعلـقة بـسـير مـصالح

القطاع ونوعية اخلدمات التي تقدمها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـشـرف عـلى اHــفـتـشـيـة الـعــامـة مـفـتش عـام
.Yويساعده ثمانية (8) مفتش

يـنــشط اHـفــتش الــعـام أنــشـطــة اHـفــتـشــY ويـنــسـقــهـا
ويتابعها.

يـحـدد الـوزير تـوزيع اHـهـام بـY اHفـتـشـY وبـرنامج
عملهمr بناء على اقتراح اHفتش العام.

يـفـوض اHـفـتش الــعـام اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته
باسم الوزير.

اHاداHادّة ة 8 :  : تـلـغـى أحـكــام الـمـرسـوم التـنـفـيذي رقـم
91-327 اHــــؤرخ في 13 ربــــيـع األول عـــام 1412 اHــــوافق 22

سـبـتمـبـر سـنة 1991 واHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 329-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

2000 واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1438
اHوافق أوّل ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مرسوممرسوم تنفيذي تنفيذي رقم رقم  16-319 مؤرخ في  مؤرخ في 5 ربيع األو ربيع األوّل عامل عام
1438  اHــــوافق اHــــوافق 5 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــــضــــمنr يــــتـــــضــــمن

اHـوافـقـة على اخملـطط الـرئـيـسي لـلتـهـيـئـة والتـعـمـيراHـوافـقـة على اخملـطط الـرئـيـسي لـلتـهـيـئـة والتـعـمـير
Hدينة اجلزائر.Hدينة اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
rاحمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرّخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432  اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

rبالبلدية

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 91-177  اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد اخملـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rتعلقة بهHومحتوى الوثائق ا rصادقة عليهHوالتعمير وا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضـى الــمـرسـوم التــنـفـيـذي رقـم 247-94
الــــمـــؤرّخ فـي 2 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 10 غــشت
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة

rواجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-442 اHؤرّخ
في أول شعـبـان عام 1416 اHـوافق 23 ديـسـمبـر سـنة 1995
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عـــلى اخملـــطط الــرئـــيــسـي لــلـــتــهـــيــئــة

rوالتعمير في العاصمة

- و�ــــقــــتــــضى قــــرارات ومــــداوالت اHــــصــــادقــــة عــــلى
اخملـطط الرئـيـسي لـلـتـهـيـئـة والـتـعمـيـر لـلـعـاصـمـة اHـتـخذة

rعنيةHمن قبل اجلماعات احمللية ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHادة األولى : اHادة األولى : يوافق على اخملطط الـرئيسي للتهيئة
rــرسـومHــلــحق بــأصل هــذا اHــديــنــة اجلــزائــر اH والــتــعــمـيــر

ويتكون من :

rالتقرير التوجيهي -

rالتنظيم القانوني -

- الوثائق البيانية اآلتية :

r1 - الوضع احلالي

rناطق والتجهيزات الكبرىH2 - ا

r3 - االرتفاقات واألضرار

r4 - حدود القطاعات

5 - محيطات مخططات شغل األراضي.

اHــادة اHــادة 2 : : تــــحـــدث ســــلــــطـــة مــــكــــلـــفــــة بــــمـــتــــابــــعـــة
وتــسـيــيـر اخملــطط الـرئــيـسي لــلـتــهـيــئـة والـتــعـمــيـر Hــديـنـة

اجلزائر.

حتــدد تــشـكــيـلــة هــذه الـســلـطــة وتــنـظــيـمــهــا وسـيــرهـا
وصالحياتها عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 3 :  : تــلغـى أحكــام الـمـرســوم التـنــفـيـذي رقـم
95-442 اHـــــؤرّخ فـي أوّل شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1416 اHـــــوافق 23

ديـــســمـــبــر ســـنــة 1995 واHــتـــضــمن اHـــوافــقـــة عــلـى اخملــطط
الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة. 

اHـادة اHـادة 4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالـجـزائر في 5 ربـيع األوّل عام 1438 اHوافق
5 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـ
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ في 24 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1438  اHـوافقاHـوافق

24 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة r r2016 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143

r(الفقرة األولى) منه
- وبـــمـــقـــتــضـى األمـــر رقـم 70-20 الــــمـــؤرخ في 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةr اHعـدّل واHتّـممr ال سيمـا اHادتان

r55 و56 منه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
والـمـتـعـلـق بـتــغـيـيـر اللـقـبr الــمتممr ال سيما اHواد 3

rو4 و5 منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- خـاخة األزهـاريr اHـولـود بـتـاريخ 21 أكـتـوبـر سـنة
1954 بــــــورقـــــــلــــــة ( واليـــــــة ورقــــــلـــــــة ) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r1954/00/00913 وعــــــــــقـــــــــــد الــــــــــزواج رقــم 76/78 احملـــــــــرر

بـتاريـخ 11 فـبـرايـر سـنـــة 1976 بـورقـلــة ( واليـة ورقـلة )
ويدعـى من اآلن فصاعدا : بـدوي األزهاري.

- خـاخـة أحـمـد فـاحتr اHـولـود بـتـاريخ 10 أبـريل سـنة
1978 بـــــأنـــــقـــــوســـــة ( واليـــــة ورقـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1978/00/00087 وعقد الزواج رقم 083 احملرر بتاريخ 18

يـــولــيــو ســنــة 2007 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقـــلــة )r وابــنــتــاه
القاصرتان : 

* أنـفـالr اHـولـودة بـتـاريخ 29 أكـتـوبـر سـنـة 2008
r423 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

* بــسـمــةr اHــولــودة بــتــاريخ 28 غــشت ســنـة 2010
r383 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا : بـــدوي أحـــمـــد فــاحت
بدوي أنفالr بدوي بسمة. 

- خاخة سـعادr اHولـودة بتاريخ 15 أبـريل سنة 1979
بــأنــقــوسـة ( واليــة ورقــلــة ) شــهـادة اHــيالد رقم r098 وعـقـد

الـــــزواج رقم 65 احملــــرر بـــــتــــاريخ 14 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2004
بأنـقوسـة ( والية ورقـلة) وتـدعى من اآلن فصـاعدا : بدوي

سعاد.
- خـاخة تـوفيقr اHـولود بـتاريخ 6 يولـيو سـنة 1980
بـانـقـوسـة ( واليـة ورقلـة ) شـهـادة اHـيالد رقم r190 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بدوي توفيق. 
- خـــاخـــة رحــمـــةr اHـــولـــودة بــتـــاريخ 15 أبـــريل ســـنــة
r175 ــيالد رقمH1984 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقــلـــة ) شــهــادة ا

وعـقـد الزواج رقم 81 احملـرر بـتاريخ 18 يولـيو سـنة 2007
بأنـقوسـة (والية ورقـلة ) وتـدعى من اآلن فصـاعدا : بدوي

رحمة .
- خــاخــة شــعــيبr اHــولــود بـتــاريخ 11 فــبــرايــر ســنـة
1988 بـــــأنـــــقـــــوســـــة ( واليـــــة ورقـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1988/00/00067 ويــــــــدعـى مـن اآلن فـــــــــصـــــــــاعـــــــــدا : بــــــــدوي

شعيب.
- خاخـة رزيـقـةr اHـولـودة بـتاريخ 26 سـبـتمـبـر سـنة
r375 ــيالد رقمH1990 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقــلـــة ) شــهــادة ا

وعـــقـــد الــزواج رقم 117 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يــونـــيـــو ســـنــة
2013 بـأنقوسـة ( والية ورقـلة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

بدوي رزيقة.
- خـــاخــة كــنــزةr اHـــولــودة بــتــاريخ 14 فـــبــرايــر ســنــة
r025 ــيالد رقمH1993 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقــلـــة ) شــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي كنزة.
- خــاخــة رونقr اHــولــودة بــتـاريخ 28 نـوفــمــبـر ســنـة
r452 ــيالد رقمH1996 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقــلـــة ) شــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي رونق.
- خاخـة أحـمـدr اHـولـود بـتاريخ 14 يـنـايـر سـنة 1976
بــأنــقـــوســة ( واليــة ورقـــلــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم r16 وعــقــد
الـــــزواج رقم 13 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 18 مـــــارس ســــــنـــــة 2004

بأنقوسة ( والية ورقلة )r وأوالده القصر : 
* يـاســrY اHــولـود بــتـاريخ 23 يــولــيــو ســنـة 2007

r272 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا
* عــبــد الـــلهr اHــولـــود بــتــاريخ 17 ديــســمـــبــر ســنــة

r499 يالد رقمH2009 بأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

*  مـحـمــدr اHـولـود بـتـاريخ 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2013
r549 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

ويــدعــون مـن اآلن فــصــاعــدا : بــدوي أحــمــدr بـدوي
ياسrY بدوي عبد اللهr بدوي محمد.
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- خــاخـة عــبــد الــله r اHــولــود بــتـاريخ 3 يــونـيــو ســنـة
1992 بـــــأنـــــقـــــوســـــة ( واليـــــة ورقـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1992/01/00070 ويــــــدعــى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : بـــــدوي

عبد الله.
- خاخة واديـةr اHولودة بتاريخ 18 أبريل سنة 1960
بــــــــــورقــــــــــلــــــــــة ( واليــــــــــة ورقــــــــــلــــــــــة ) شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم
r1960/00/00208 وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي  وادية.

- خــاخـــة حــاجـــةr اHــولـــودة بــتـــاريخ أول غــشـت ســنــة
1969 بــــــورقـــــــلــــــة ( واليـــــــة ورقــــــلـــــــة ) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r1969/00/01463 وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي حاجة.

- خــاخـة عـمــارr اHـولــود بـتـاريخ 23 مـايــو سـنـة 1975
بــــــــــورقــــــــــلــــــــــة ( واليــــــــــة ورقــــــــــلــــــــــة ) شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم
r1975/00/01360 وعــقـد الـزواج رقم 69 احملــرر بـتـاريخ 24

يـــولـــيــــو ســـنـــة 2006 بـــأنــــقـــوســـة ( واليــــة ورقـــلـــة)r وأوالده
القصر : 

* حـسنـاءr اHـولـودة بـتـاريخ 24 يـونـيـو سـنة 2007
r240 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

* فــــرحr اHــــولـــودة بــــتــــاريخ 9 مــــارس ســــنـــة 2009
r 092 يالد رقمHبأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

* مـحـمـد الـصـالحr اHـولـود بـتاريخ  2 يـنـايـر سـنة
r10 يالد رقمH2012 بأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

ويــدعــون مـن اآلن فــصــاعــدا : بــدوي عــمــارr بـدوي
حسناء r بدوي فرح r بدوي محمد الصالح . 

- خاخـة عـبد الـقـادرr اHولـود بـتاريخ 30 يـنـايـر سـنة
r039 ــيالد رقمH1982 بــأنـــقــوســة ( واليــة ورقــلـــة ) شــهــادة ا

وعـقـد الزواج رقم 64 احملـرر بـتاريخ 30 أبـريل سـنة 2012
بأنقوسة ( والية ورقلة)r وولده القاصر : 

*  مـــحــمـــد طـهr اHـــولــود بـــتـــاريخ 28 أبـــريل ســـنـــة
r213 يالد رقمH2013 بأنقوسة ( والية ورقلة ) شهادة ا

rويــدعــيـان من اآلن فــصــاعـدا : بــدوي عــبـد الــقـادر
بدوي محمد طه.

- خـاخة كـر�ـةr اHولـودة بـتاريخ 7 ينـاير سـنة 1985
بــــــــأنــــــــقــــــــوســـــــــة ( واليــــــــة ورقــــــــلــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
r1985/00/00011 وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي  كر�ة.

- خاخة عـبد النورr اHـولود بتاريخ 6 ديسـمبر سنة
1986 بـــــأنـــــقـــــوســـــة ( واليـــــة ورقـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1986/00/00459 ويــــــدعــى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : بـــــدوي

عبد النور. 
- خاخـة عـقـبةr اHـولـود بـتاريخ 8 فـبـرايـر سـنة 1992
بـأنـقـوسـة ( واليـة ورقلـة ) شـهـادة اHـيالد رقم r023 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بدوي عقبة.

- خاخـة ولـيـدr اHـولـود بـتاريخ 6 فـبـرايـر سـنة 1994
بــــــــأنــــــــقــــــــوســـــــــة ( واليــــــــة ورقــــــــلــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

r1994/01/00021 ويدعى من اآلن فصاعدا : بدوي وليد.

- زعالن فـريـدr اHولـود بـتاريخ 25 أبـريل سنة 1966
بـأقنـي أحمـد بـني يني ( واليـة تـيزي وزو ) شـهـادة اHيالد
رقم r00082 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم 067 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 7
r( واليـــة تــيــزي وزو ) ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2010 بـــبــني يـــني

وولداه القاصران : 
* نــــزrª اHـــولــــود بــــتـــاريخ 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012
r00654 يالد رقمHبتيزي وزو ( والية تيزي وزو) شهادة ا
*  يــــانـيr اHــــولــــود بـــــتــــاريخ 8 مـــــايــــو ســـــنــــة 2013

r664 يالد رقمHبعزازقة ( والية تيزي وزو) شهادة ا
ويـدعون من اآلن فـصاعـدا : مـزاني فريـدr مزاني

نزrª مزاني ياني. 
- مـطــمـوس قــويـدرr اHــولـود بــتـاريخ 17 مـايــو سـنـة
1976 بــبــوجـبــهــة ( واليــة سـيــدي بــلــعـبــاس ) شــهــادة اHـيالد

رقـم r00339 وعـــــــقــــــــد الـــــــزواج رقم 29 احملـــــــرر بــــــــتـــــــاريخ 9
r( واليـة ســيـدي بــلـعــبـاس ) ــسـيــدHديــسـمـبــر سـنـة 2002 بـا

وأوالده القصر : 
* مـحــمـد الــصـديقr اHــولـود بــتـاريخ 12 ديـســمـبـر
ســنــة 2004 بــســفــيــزف ( واليــة ســيـــدي بــلــعــبــاس ) شــهــادة

r00666 يالد رقمHا
* أسمـاءr اHولودة بتاريخ 31 ديسـمبر سنة 2007
بــســفــيــزف ( واليـــة ســيــدي بــلــعــبـــاس ) شــهــادة اHــيالد رقم

r00951

* هــاجـرr اHـولــودة بـتـاريخ 6 نــوفـمـبــر سـنـة 2010
بــســفــيــزف ( واليـــة ســيــدي بــلــعــبـــاس ) شــهــادة اHــيالد رقم

r01490

rويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : مـــحــــمـــود قــــويـــدر
محمود محمد الصديقr محمود أسماءr محمود هاجر.

- بعـباع بـشيـر زاهيـرr اHولـود بتاريخ 18 سبـتمـبر
ســـنــة 1981 بـــوهــران ( واليـــة وهــران ) شـــهــادة اHـــيالد رقم
r1981/00/11113 ويــدعـى من اآلن فــصــاعــدا : بــابــا بــشــيـر

زاهير. 
- بعـبـاع عـليr اHـولـود بـتاريخ 21 مـارس سـنة 1968
بــــــــــــوهـــــــــــران ( واليــــــــــــة وهـــــــــــران ) شــــــــــــهــــــــــــادة اHـــــــــــيـالد رقـم
r1968/00/03209 وعقد الزواج رقم 4187 احملرر بتاريخ 5

سبـتمبـر سنة 2012 بوهـران ( والية وهـران ) ويدعى من
اآلن فصاعدا : بابا علي.

- بـعـبع عـز الـدينr اHـولـود بـتـاريخ 9 ديـسـمـبـر سـنة
1965 بـــــــوهـــــــران ( واليـــــــة وهــــــــران ) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم

r1965/00/11719 وعــقــد الـزواج رقم 3840 احملــرر بــتـاريخ

15 سبـتمبـر سنة 1998 بوهـران ( والية وهران )r وأوالده

القصر : 
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* راضــيــة ســهــامr اHــولــودة بــتــاريخ 6 مــايــو ســنــة
r2001/79 يالد رقمHشهادة ا ( انياHأ ) 2001 بيورمس

* أســمــاءr اHــولـــودة بــتــاريخ 15 مــايـــو ســنــة 2003
r2004/160 يالد رقمHشهادة ا ( انياHأ ) بيورمس

* نور الدين إسـماعيلr اHـولود بتاريخ 23 يـناير
r2011/209 يالد رقمHشهادة ا ( انياHأ ) سنة 2011 �نز

rويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــدا : بـــابـــا عـــز الــدين
بابا راضية سهامr بابا أسماءr بابا نور الدين إسماعيل.
- خاسر فيـها جمالr اHـولود بتاريخ 11 مـارس سنة
1973 بــعــY الـــبــيــر ( واليــة الــبــويـــرة ) شــهــادة اHــيالد رقم

r1973/00/00046 وعـقـد الزواج رقم 00027 احملـرر بـتاريخ

15 غـــشت ســـنــة 1998 بـــديــرة ( واليـــة الـــبـــويــرة )r وأوالده

القصر : 
* ر�ة فـايزةr اHـولودة بـتـاريخ أول فبـراير سـنة
2000 بـسـور الغـزالن ( واليـة الـبويـرة ) شـهـادة اHيالد رقم

r00158

* هـــنـــاءr اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 19 غـــشت ســـنــة 2002
r01802 يالد رقمHغنية ( والية تلمسان ) شهادة ا�

* أحــمـد وســيـمr اHــولـود بــتــاريخ 19 مــارس ســنـة
2005 بـسـور الغـزالن ( واليـة الـبويـرة ) شـهـادة اHيالد رقم

r00464

*  حسـامr اHولـود بتاريخ 28 سبـتمبـر سنة 2007
بــــســـور الــــغــــزالن ( واليـــة الــــبـــويــــرة ) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

r02426

rويـــدعــون مــن اآلن فــصـــاعــدا : بن ســاعــد جــمـال
بن ســاعــد ر�ــة فــايــزةr بن ســاعــد هــنــاءr بـن ســاعــد أحــمـد

وسيمr بن ساعد حسام. 
- خـــرقـــاق حـــســـrY اHــولـــود خـالل ســـنــة 1957 بــأوالد
رشــاش (واليــة خــنــشــلــة ) �ــوجـب حــكم صــادر بــتــاريخ 20
r1963/05/00044 ــيالد رقمHشــهــادة ا r1963 أكــتــوبــر ســنـة
وعـقـد الزواج رقم 18 احملـرر بـتاريخ 23 يـنـايـر سـنة 1976

بأوالد رشاش ( والية خنشلة )r وابنته القاصرة : 
* رمـيـســاءr اHـولـودة بـتـاريخ 15 مـايـو سـنـة 1999

r01424 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا
rYويــدعــيـان من اآلن فــصــاعـدا : بن عــثــمـان حــسـ

بن عثمان رميساء.
- خـــــرقــــاق رابـحr اHــــولـــــود في 6 غــــشـت ســــنــــة 1975
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1975/00/00315 ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

رابح.

- خـرقــاق جـمــوعيr اHـولـود في 4 مــارس سـنـة 1977
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1977/00/00058 ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

جموعي.
- خـرقـاق  خـضـرةr اHولـودة في 3 مـارس سـنة 1984
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1984/00/00123 وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

خضرة.
- خــرقـــاق زيـــنبr اHـــولــودة في 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
1986  بــأوالد رشـاش ( واليــة خـنــشـلــة ) شـهــادة اHـيالد رقم

r1986/00/00589 وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا: بـن عـــثـــمـــان

زينب.
- خرقاق حـفيظـةr اHولودة في 29 يونـيو سنة 1989
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1989/00/00325 وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

حفيظة.
- خـرقــاق خـديــجـةr اHــولـودة خالل ســنـة 1992 بـأوالد
رشــــاش ( واليــــة خــــنــــشــــلــــة ) �ــــوجب حــــكم صــــادر في أول
r1994/02/00034 ـــيالد رقمHشـــهـــادة ا r1994 يـــنـــايـــر ســـنـــة

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان خديجة .
- خــرقـــاق صالح الـــدينr اHـــولــود في 17 مــايـــو ســنــة
1994 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

r1994/02/00279 ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

صالح الدين.
- خــرقــاق ربـــعــيــةr اHــولــودة في 9 مــايــو ســنــة 1973
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1973/00/00205 وعقد الزواج رقم 111 احملرر بتاريخ 30

أكـــتـــوبـــر ســــنـــة 2000 بـــأوالد رشـــــاش ( واليـــة خـــنـــشـــلـــة )
وتـدعـى من اآلن فصاعـدا : بن عثمان ربعية.

- خرقاق الـطاهرr اHولود في 8 سبـتمبر سنة 1971
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
r1971/00/00296 وعــــقـــد الــزواج رقم 111 احملـــرر بـــتــاريخ

r( واليــة خــنــشــلــة ) 30 أكـــتــوبــر ســنــة 2000 بــأوالد رشـــاش

وأوالده القصر : 
* فـــارسr اHـــولـــود في 29 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2005

r02634 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا
* تـــاج الـــديـنr اHـــولـــود في 27 أبـــريل ســـنـــة 2008

r01391 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا
* حــــاr اHــــولـــود في 29 مـــايــــو ســـنـــة 2012 بــأوالد
رشـــــــــاش ( واليــــــــــة خـــــــــنــــــــــشـــــــــلــــــــــة ) شــــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

r2012/00/00181
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* رونـقr اHـــولــــودة في 19 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013
بـــــأوالد رشـــــاش ( واليـــــة خـــــنـــــشـــــلـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r2013/00/00447

rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بـن عـثـمـان  الـطـاهر
rبن عثمان حا rبن عثمان تاج الـدين rبن عثمان فـارس

بن عثمان رونق. 
- مـيـمــونـة عـبـد الــقـادرr اHـولـود في 29 يـولـيـو سـنـة
1964 بـــاحلـــســاســـنـــة ( واليـــة ســعـــيـــدة ) شــهـــادة اHـــيالد رقم

r00116 وعـــقـــد الـــزواج رقم 06 احملـــرر بـــتـــاريخ 13 مــارس

سنة 1991 باHعمورة ( والية سعيدة )r وولده القاصر : 
*  خــلـــيل صــالحr اHــولــود في 4 مــارس ســنـة 2003

r00786 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
rويـدعيـان من اآلن فـصاعـدا : مـيمـون عـبد الـقادر

ميمون خليل صالح. 
- مــيــمـونــة صــغـيــرr اHــولـود في 9 أبــريل ســنـة 1972
r00097 ــيالد رقمHبــاحلــســاســنـة ( واليــة ســعــيــدة ) شـهــادة ا
وعـقـد الزواج رقم 645 الــمــحــرر بـتـاريخ 20 غـشـت سـنة

2002 بسعيدة ( والية سعيدة )r وولداه القاصران : 

* شـــــــروقr اHــــــــولـــــــودة في 2 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2006
r01340 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

* ريــانr اHولود في 20 مايـو سـنة 2003 بسـعـيدة
r01763 يالد رقمH( والية سعيدة ) شهادة ا

rويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : مــــيـــمـــون صــــغـــيـــر
ميمون شروقr ميمون ريان. 

- مـيـمــونـة عـابـدr الـمولود خالل 1967 باحلـساسنة
( واليـة سعـيدة ) بـحـكم صادر بـتاريخ 18 مايـو سـنة 1971
شــــهـــادة اHــــيالد رقم r84 وعــــقــــد الـــزواج رقم 00063 احملــــرر
بـــتــاريخ 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 بـــاحلــســـاســـنـــة ( واليــة

سعيدة )r وولده القاصر : 
* عــبــد الــكـــرrª اHــولــود في 26 أبــريل ســنــة 2003

r01444 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
rويــــدعــــيــــان من اآلن فــــصــــاعــــدا : مــــيــــمــــون عــــابـــد

.ªميمون عبد الكر
- مـيمـونـة نـوالr اHـولـودة في 12 يـولـيـو سـنـة 1989
r00182 ــيالد رقمHبــاحلــســاســنـة ( واليــة ســعــيــدة ) شـهــادة ا
وعــقـد الـزواج رقم 12 احملــرر بـتـاريخ 8 يــنـايــر ســنـة 2008
بـــســـعـــيـــدة ( واليـــة ســـعـــيـــدة ) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

ميمون نوال. 
- مــيـمـونـة مـحــمـد رؤوفr اHـولـود في 16 سـبـتــمـبـر
سنة 1992 باحلساسـنة ( والية سعـيدة ) شهادة اHيالد رقم
r00402 ويدعى من اآلن فصاعدا : ميمون محمد رؤوف.

- مــيـمــونــة رنــداr اHــولـودة في 3 يــولـيــو ســنـة 1995
r02323 ــــيالد رقمHبــــســـعــــيــــدة ( واليـــة ســــعـــيــــدة ) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : ميمون رندا.
- ميمـونة حنـانr اHولودة في 12 فبـراير سنة 1993
r00594 ــــيالد رقمHبــــســـعــــيــــدة ( واليـــة ســــعـــيــــدة ) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : ميمون حنان.
- ميمونـة عبد النـاصرr اHولود في 6 ديسـمبر سنة
r04188 يالد رقمH1995 بـسـعيـدة ( واليـة سـعيـدة ) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : ميمون عبد الناصر.
- مـيـمــونـة إ�ـانr اHـولـودة في 14 يـنـايـر سـنـة 1995
r00202 ــــيالد رقمHبــــســـعــــيــــدة ( واليـــة ســــعـــيــــدة ) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : ميمون إ�ان.
- مــيـمـونـة أمـحــمـدr اHـولـود في 3 أبــريل سـنـة 1970
r00053 ــيالد رقمHبــاحلــســاســنـة ( واليــة ســعــيــدة ) شـهــادة ا
وعقد الزواج رقم 18 احملرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1993

باHعمورة ( والية سعيدة )r وأوالده القصر : 
* خـــــولـــــةr اHـــــولـــــودة في 30 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1998

r02582 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
* عبد العـزيز اخلليـفةr اHولود في 15 أبريل سنة
r01351 يالد رقمH2004 بسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

* فـــاطــمـــة الـــزهــراءr اHـــولــودة في 15 مــايـــو ســنــة
r01964 يالد رقمH2006 بسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

*  نــور الـهــدى مــحــجــوبــةr اHـولــودة في 31 غـشت
سـنـة 2007 بــســعـيــدة ( واليـة ســعــيـدة ) شــهــادة اHـيالد رقم

r04372

* أمــــيــــنــــةr اHــــولــــودة في 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013
r00739 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : مـــيـــمـــون أمـــحـــمـــد
مــيــمــون خـولــةr مــيــمــون عــبــد الــعـزيــز اخلــلــيــفــةr مــيــمـون
فـاطـمـة الـزهـراءr مــيـمـون نـور الـهـدى مــحـجـوبـةr مـيـمـون

أمينة .
- مــيــمـــونــة حــاج r اHــولــود في 11 غــشت ســنــة 1975
بسـعيـدة ( والية سـعيـدة ) شهـادة اHيالد رقم r02192 وعـقد
الــزواج رقم 00421 احملـــرر بـــتـــاريخ 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2002

بسعيدة ( والية سعيدة )r وبناته القاصرات :
* ســـــعـــــديــــــةr اHـــــولـــــودة في 8 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2003

r01197 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
*  شـــيـــمــــاءr اHـــولـــودة في 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2006

r03400 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
* المـيـة كـوثـرr اHـولـودة في 12 أبــريل سـنـة 2010

r01751 يالد رقمHبسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا
ويـدعون من اآلن فصـاعدا : ميـمون حاجr مـيمون

سعديةr ميمون شيماءr ميمون المية كوثر. 
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- ميـمـونـة أحـمـدr اHـولود في 10 فـبـرايـر سـنة 1978
بسـعيـدة ( والية سـعيـدة ) شهـادة اHيالد رقم r00443 وعـقد
الــزواج رقم 00014 احملــرر بــتــاريخ 6 فـــبــرايــر ســنــة 2005

باحلشم ( والية معسكر)r وأوالده القصر :
* أ�ـن أبــو صـــعبr اHـــولــود في 5 نــوفــمـــبــر ســنــة
r05301 يالد رقمH2006 بسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

* ميسـاء فاطمة الـزهراءr اHولودة في 6 نوفـمبر
سـنـة 2010 بــســعـيــدة ( واليـة ســعــيـدة ) شــهــادة اHـيالد رقم

r06120

rويـــــدعــــون من اآلن فـــــصــــاعــــدا : مــــيـــــمــــون أحــــمــــد
مـــيــــمـــون أيــــمــن أبـــو صــــعبr مــــيـــمــــون مـــيــــســـاء فــــاطـــمـــة

الزهراء. 
- مــيـمــونــة ســمــيــرr اHـولــود في 21 ســبــتـمــبــر ســنـة
r03540 يالد رقمH1985 بـسـعيـدة ( واليـة سـعيـدة ) شـهـادة ا

وعـــقـــد الــزواج رقم 00002 احملـــرر بـــتــاريخ 5 يــنـــايــر ســـنــة
2010 باحلساسنة ( والية سعيدة )r وولده القاصر :

* مــحـــمــد عـــبــد الــلـهr اHــولــود في 14 أبــريل ســنــة
r02279 يالد رقمH2012 بسعيدة ( والية سعيدة ) شهادة ا

rويـــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعـــدا : مـــيــمـــون ســـمـــيــر
ميمون محمد عبد الله.

- جـــرو أحـــمـــدr اHـــولـــود في 21 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1989
r01908 ـيالد رقمHبـحاسـي بحـبح ( واليـة اجلـلـفـة ) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : الرازي أحمد. 
- كـــذاب مــنــصــورr اHـــولــود بــتــاريخ 22 غــشت ســنــة
1973 بــالـعـيـون ( واليــة تـيـســمـسـيـلت ) شــهـادة اHـيالد رقم

r00462 وعــقـد الـزواج رقم 0043 احملــرر بـتـاريخ 16 يــولـيـو

ســـنـــة 2001 بــــالـــعـــيـــون ( واليــــة تـــيـــســـمــــســـيـــلت )r وأوالده
القصر : 

* صـافـيــةr اHـولـودة بـتـاريخ 7 أكـتـوبـر سـنـة 2004
r00149 يالد رقمHبزلفانة ( والية غرداية ) شهادة ا

*  مــحـمــدr اHــولـود بــتـاريخ 26 مــارس ســنـة 2008
r00078 يالد رقمHبالعيون ( والية تيسمسيلت ) شهادة ا

* مــروةr اHـــولـــودة بــتـــاريخ 16 أبـــريل ســـنــة 2002
r00416 يالد رقمHهدية ( والية تيارت ) شهادة اHبا

rويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا : بــوشــارب مـنــصـور
بوشارب صافيةr بوشارب محمدr بوشارب مروة. 

- لـبــزة عــيـسـى r اHـولــود بــتـاريخ 4 ســبــتـمــبـر ســنـة
1970 بـســيـدي عــامـر ( واليــة اHـســيـلــة ) شـهــادة اHـيالد رقم

r00279 وعــــقــــد الـــزواج رقم 23 احملــــرر بــــتـــاريخ 29 أبــــريل

سنة 1999 بعY احلجل ( والية اHسيلة )r وأوالده القصر :

* حـارثr اHـولـود بـتاريخ 16 ديـسـمـبـر سـنة 1999
r00582 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية  ا ) احلجل Yبع

* بــثـيــنـةr اHــولـودة بــتـاريخ 30 أبــريل ســنـة 2005
r00970 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية ا ) بسيدي عيسى
* مـصــعبr اHـولــود بـتـاريخ 6 أكـتـوبــر سـنـة 2006
بــــــاHــــــســــــيــــــلــــــة ( واليــــــة اHــــــســــــيــــــلــــــة ) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2006/00/06146

* تقـوىr اHولـودة بتاريخ 23 سبـتمبـر سنة 2011
r00591 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية  ا ) احلجل Yبع

rويــــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : عــــاشــــور عــــيــــسى
عـاشـور حـارثr عـاشـور بـثـيـنـةr عـاشـور مـصـعبr عـاشـور

تقوى. 
- خـنفـوس عبـد الـقادرr اHـولود في 24 فبـراير سـنة
1943 بــالـعـيـون ( واليــة تـيـســمـسـيـلت ) شــهـادة اHـيالد رقم

r063/660 وعـــــــقــــــــد الـــــــزواج رقم 155 احملـــــــرر خـالل شـــــــهـــــــر

أكــتــوبــر ســنـة 1973 بــثــنــيــة احلــد ( واليــة تــيـســمــســيــلت )
ويدعى من اآلن فصاعدا : ناصر عبد القادر. 

- خنفوس عـائشةr اHولودة في أول مايو سنة 1975
بـــخــمــيـــســتي ( واليـــة تــيــســـمــســيـــلت ) شــهـــادة اHــيالد رقم
r1975/00/00178 وعــقــد الـزواج رقم 0027 احملــرر بــتـاريخ

28 أبـــريل ســـنــة 2003 بــالـــعــيـــون ( واليــة تـــيــســـمــســـيــلت )

وتدعى من اآلن فصاعدا : ناصر عائشة.
- خـنـفـوس مــنـصـورr اHـولـود في 8 مـايـو سـنـة 1978
بـــخــمــيـــســتي ( واليـــة تــيــســـمــســيـــلت ) شــهـــادة اHــيالد رقم
r00241 وعـــقـــد الــزواج رقم 0029 احملـــرر بـــتــاريخ 3 أبــريل

ســـنـــة 2006 بــــالـــعـــيـــون ( واليــــة تـــيـــســـمــــســـيـــلت )r وولـــداه
القاصران : 

* مـعـY نـور مــحـمـدr اHـولـود في 18 يـونـيــو سـنـة
2010 بــالـعـيـون ( واليــة تـيـســمـسـيـلت ) شــهـادة اHـيالد رقم

r00203

* نــائـل يــنــيـسr اHــولــود في 7 يــنـــايــر ســـنــة 2014
r00007 يالد رقمHبالعيون ( والية تيسمسيلت ) شهادة ا

rويــــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : نـــاصــــر مـــنـــصـــور
ناصر معY نور محمدr ناصر نائل ينيس. 

- خـنـفــوس أحـمــدr اHـولـود في 7 أكـتـوبــر سـنـة 1981
بـتــيـسـمــسـيـلت ( واليــة تـيـسـمــسـيـلت ) شــهـادة اHـيالد رقم
r1981/01/01155 وعقد الزواج رقم 270 احملرر بتاريخ 18

r( واليـة تــيـسـمــسـيـلت ) أكـتـوبــر سـنـة  2011 بـخــمـيـســتي
وابنته القاصرة : 
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*  مــــرr ª اHــــولـــودة في 8 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2013
بــثـــنــيـــة احلــد ( واليـــة تــيـــســمــســـيــلـت ) شــهـــادة اHــيالد رقم

r01774

rويــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصــاعـــدا : نـــاصــر أحـــمــد
 .ªناصر مر

- خنفوس حوريةr اHولودة في 20 أبريل سنة 1993
بـتــيـسـمــسـيـلت ( واليــة تـيـسـمــسـيـلت ) شــهـادة اHـيالد رقم
r1993/01/00740 وتـــــــدعـى مـن اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا : نـــــــاصـــــــر

حورية.
- خـنـفــوس فـاطـمــة الـزهــرةr اHـولـودة في 31 مـارس
سنة 1984 بـخميسـتي ( والية تيـسمسيـلت) شهادة اHيالد
رقم r1984/00/00112 وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا : نـــاصــر

فاطمة الزهرة.
- خـنفـوس سنـيةr اHـولودة في 12 يولـيو سـنة 1986
بـــخــمـــيـــســتي ( واليـــة تـــيــســـمـــســيـــلت) شـــهــادة اHـــيالد رقم
r1986/00/00133 وتدعى من اآلن فصاعدا : ناصر سنية.

- خـــنــفـــوس عـــمــرr اHـــولــود في 15 مــايـــو ســنــة 1988
بــتـيــسـمــسـيــلت ( واليـة تــيـســمـســيـلـت) شـهــادة اHـيالد رقم

r1988/01/00750 ويدعى من اآلن فصاعدا : ناصر عمر.

- ضـب عــــلـيr اHــــولـــــود في 18 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1995
بـــــزلــــفـــــانــــة ( واليـــــة غــــردايـــــة ) شــــهـــــادة الــــمـــــيـالد رقـم

r1995/00/00032 ويدعى من اآلن فصاعدا : شلقي علي.

- ضـب خـــــالـــــدr اHــــــولـــــود في 23 مـــــارس ســـــنـــــة 1990
r00045 ــــيالد رقمHبــــزلــــفــــانــــة ( واليــــة غــــردايــــة ) شــــهـــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : شلقي خالد.
- ضب رقـــيــــةr اHـــولـــودة في 15 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1992
بــــــــزلــــــــفـــــــــانــــــــة ( واليــــــــة غـــــــــردايــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
r1992/00/00115 وتدعى من اآلن فصاعدا : شلقي رقية.

- ضب سـلـيـمـانr اHـولود في 7 سـبـتـمـبـر سـنة 1993
بــــــــزلــــــــفـــــــــانــــــــة ( واليــــــــة غـــــــــردايــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
r1993/00/00133 ويـــــــدعـى مـن اآلن فــــــصـــــــاعـــــــدا : شـــــــلـــــــقي

سليمان.
- ضب صــــالـحr اHــــولــــود في 24 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1980
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1980/00/00591 ويدعى من اآلن فصاعدا : شلقي صالح.

- ضب زهــيــةr اHـولــودة في أول فــبــرايـر ســنـة 1974
بــــــــزلــــــــفـــــــــانــــــــة ( واليــــــــة غـــــــــردايــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
r1974/00/00014 وتدعى من اآلن فصاعدا : شلقي زهية.

- ضب ربـــيـــعـــةr اHـــولـــودة في 15 أبـــريل ســـنـــة 1976
�ـتـلـيـلي ( واليـة غـرداية ) شـهـادة اHـيالد رقم r137 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : شلقي ربيعة.

- ضب عـــائــشـــةr اHـــولــودة في16 يــونـــيــو ســـنــة 1978
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1978/00/00419 وعــقــد الــزواج رقم 7 احملــرر بــتــاريخ 28

يــولـيــو ســنـة 2009 �ـتــلـيــلي ( واليــة غـردايــة ) وتـدعى من
اآلن فصاعدا : شلقي عائشة. 

- ضـب خـــــيـــــرةr اHــــــولـــــودة في 2 غـــــشـت ســـــنـــــة 1985
بـــــــــزلـــــــــفــــــــــانـــــــــة (واليـــــــــة غـــــــــردايـــــــــة) شـــــــــهــــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
r1985/00/00105 وعقد الزواج رقم 154 احملرر بتاريخ 15

غــشت ســنــة 2004 �ــتــلــيــلي ( واليــة غــردايــة ) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : شلقي  خيرة.

- ضب عـــبـــد الــــله r اHـــولـــود في 8 مـــايـــو ســـنـــة 1971
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1971/00/00349 وعــقـد الـزواج رقم 21 احملــرر بـتـاريخ 22

مـــــايــــو ســــنـــة 2002 بــــزلــــفـــانــــة ( واليــــة غــــردايـــة )r وأوالده
القصر : 

*  حليمةr اHولودة في 6 مايو سنة 2003 بزلفانة
r2003/00/00061 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

*  يوسفr اHولود في 6 مايـو سنة 2003 بزلـفانة
r2003/00/ 00062 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

*  مـــحـــمــــدr اHـــولـــود في 5 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2006
بــــــــزلــــــــفـــــــــانــــــــة ( واليــــــــة غـــــــــردايــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

r2006/00/00158

* ســمـــيــةr اHـــولــودة في 25 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2009
بــــــــزلــــــــفـــــــــانــــــــة ( واليــــــــة غـــــــــردايــــــــة ) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

r2009/00/00194

rويـــدعــــون من اآلن فـــصـــاعــــدا : شـــلـــقي عــــبـــد الـــله
شلقي حليمةr شلقي يوسفr شلقي محمدr شلقي سمية.
- ضب مــوسىr اHـولـود في 19 سـبــتـمـبــر سـنـة 1963
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1963/00/00647 وعــقــد الــزواج رقم 54 احملــرر بــتــاريخ 7

أبــريل ســنـة 1987 �ــتــلــيــلي ( واليــة غـردايــة ) ويــدعى من
اآلن فصاعدا : شلقي موسى.

 - ضـب عـــبــــد اHـــالكr اHــــولـــود فـي أول أبـــريـل ســـنـــة
1997 بـــــزلـــــفـــــانـــــة ( واليــــــة غـــــردايـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1997/00/00060 ويـــدعــى مـن اآلن فــــصـــاعــــدا : شــــلـــقـي

عبد اHالك.
- ضـب مـــعـــمـــرr اHـــولـــود في أول مـــارس ســـنـــة 1965
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1965/00/00123 ويدعى من اآلن فصاعدا : شلقي معمر.



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـ
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م

- ضب �ـــيــــنـــةr اHـــولـــودة في 20 مـــارس ســـنـــة 1968
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r1968/00/00155 وعقد الزواج رقم 205 احملرر بتاريخ 11

سبـتمبر سنة 2002  �تلـيلي ( والية غرداية ) وتدعى من
اآلن فصاعدا : شلقي �ينة.

- ضب عبـد القـادرr اHولود في 26 يولـيو سـنة 1973
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
r00435 وعــقــد الـزواج رقم 555 احملــرر بــتـاريخ 25 يــونــيـو

سنة 2008 بغرداية ( والية غرداية )r وأوالده القصر :
* محـمد األمـrY اHولود في 29 يونـيو سـنة 2009
بـــــــــغـــــــــردايـــــــــة ( واليـــــــــة غـــــــــردايـــــــــة ) شــــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

r2009/00/02208

* قــــــويـــــــدرr اHــــــولـــــــود في 31 غــــــشـت ســــــنــــــة 2012
بـــــــــغـــــــــردايـــــــــة ( واليـــــــــة غـــــــــردايـــــــــة ) شــــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

r2012/00/02753

rويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا : شــلـقـي عـبــد الــقـادر
شلقي محمد األمrY شلقي قويدر. 

- ضب الــعــالـــيــةr اHــولــودة في 2 يـــونــيــو ســنــة 1982
بـــــزلــــفـــــانــــة ( واليـــــة غــــردايـــــة ) شــــهـــــادة الــــمـــــيـالد رقـم
r1982/00/00047 وتـــــــدعـى مـن اآلن فــــــصـــــــاعـــــــدا : شـــــــلـــــــقي

العالية. 
- الـضب عبـد الـرحمـانr اHـولود خالل 1971 بـحاسي
بـــحـــبح ( واليـــة اجلـــلـــفــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم r1157 وعـــقــد
الــزواج رقم 316 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1997

بحاسي بحبح ( والية اجللفة )r وأوالده القصر : 
* أيـوبr اHـولود في 27 مـايـو سـنـة 1998 بـحاسي

r00852 يالد رقمHبحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا
* ســفـــيـــانr اHــولـــود في 13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1999
r01817 يالد رقمHبحاسي بحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

* ســــهـــــيــــلــــةr اHـــــولــــودة في 10 أبــــريل ســــنــــة 2004
r00575 يالد رقمHبحاسي بحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

* عبـيدةr اHـولود في 28 مايـو سنة 2007 بـحاسي
r00855 يالد رقمHبحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

* حذيفـة سعيدr اHولود في 13 فبراير سنة 2010
r00391 يالد رقمHبحاسي بحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

ويـــدعـــــون مـــن اآلن فــــصـــاعـــــدا : بــن عـــبــــد الـــلـه
rبـن عبـد الـله سـفـيان rبن عـبـد الـله أيوب rعـبــد الرحـمـان
بن عـبــد الــله ســهـيــلــةr بن عــبـد الــله عــبـيــدةr بن عــبــد الـله

حذيفة سعيد. 

- الـــضـب ســــعـــدr اHــولـــود بــتــاريخ 22 يـــنــايــر ســنــة
1979 بـحــاسي بــحــبح ( واليــة اجلــلــفــة ) شـهــادة اHــيالد رقم

r00057 وعــقــد الــزواج رقم 112 احملــرر بــتــاريخ 9 فــبــرايــر

ســــنــــة 2010 بـــــحــــاسي بـــــحــــبح ( واليـــــة اجلــــلــــفــــة )r وولــــداه
القاصران : 

* حمـزةr اHـولود في 5 يولـيو سـنة 2011 بـحاسي
r01446 يالد رقمHبحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

* عطيةr اHولود في 30 يوليو سنة 2013 بحاسي
r01945 يالد رقمHبحبح ( والية اجللفة ) شهادة ا

rويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا : بـن عـبــد الــله ســـعـد
بن عبد الله حمزةr بن عبد الله عطية.

- بـونغلـة مصـطفىr اHولـود بتاريخ 9 نوفـمبـر سنة
1954 بــقـــريــعـنr بــلـــديــة صـــبــرة ( واليـــة تــلـــمــســـان) شــهــادة

اHـــــيـالد رقم r1954/01/02498 وعـــــــقـــــــد الــــــزواج رقم 0037
r( واليـة تلـمـسان ) احملـرر بتاريخ 7 مايـو سـنة 1990 بـصبـرة

وولده القاصر : 

* مـــــــهــــــــديr اHـــــــولـــــــود في 12 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2010
بــــــتـــــلــــــمـــــســـــان ( واليــــــة تـــــلــــــمـــــســـــان ) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r2010/00/06967

rويــدعـيــان من اآلن فـصـاعــدا : بـونــخـلـة مــصـطـفى
بونخلة مهدي.

- بـونــغــلـة أمــيــرةr اHـولــودة بــتـاريخ 17 أبــريل ســنـة
1996 بــــتـــلـــمـــســــان ( واليـــة تـــلـــمــــســـان) شـــهــــادة اHـــيالد رقم

r1996/00/01680 وتــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــونــــخــــلــــة

أميرة.

2 :  : عــمـال بــأحـكــام الــمـادة 5 من اHـرسوم رقم اHاداHادّة ة 
71-157 الـــــــمـــــــؤرخ فـي 10 ربـــــــيــع الـــــــثـــــــانــي عــــــام 1391

الــمـوافـق 3 يــونــيــو ســنـة r1971 الــمــتــمـم والــمــذكـور
أعـالهr يــؤشـر عــلـى هــوامـش عــقـود الــحــالــة الـمــدنــيـة
لـــلـــــمــــعــــنــــيــــيــن بــــاأللــــقــــاب الــــجــــديـــــدة الــــمــــمــــنــــوحــــة
�ـــقــــتـــضـى هــــذا الـــمـــرســــومr وذلـك بـــنـــاء عــــلـى طـــلـب

وكيل اجلمهورية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 24
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 28 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1438
28 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2016 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات اHــوافق اHــوافق 
تـــطــبـــيق أحـــكــام اHـــادتــY تـــطــبـــيق أحـــكــام اHـــادتــY 2 و و51 من قـــانـــون اHـــالـــيـــة من قـــانـــون اHـــالـــيـــة
لــسـنـة لــسـنـة r2016 اHــتـعـلـقـتــY بـإلـزامـيـة إعــادة اسـتـثـمـارr اHــتـعـلـقـتــY بـإلـزامـيـة إعــادة اسـتـثـمـار
نــسـبـة نــسـبـة 30 % من حــصـة األربــاح اHـوافـقــة لإلعـفـاءات من حــصـة األربــاح اHـوافـقــة لإلعـفـاءات
أو الــتــخــفــيــضـــات الــضــريــبــيــة اHــمــنــوحــة في إطــارأو الــتــخــفــيــضـــات الــضــريــبــيــة اHــمــنــوحــة في إطــار

أنظمة دعم االستثمار.أنظمة دعم االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-36 اHـــــؤرخ في 14
r1990 وافق 31 ديسـمبـر سنةHجمـادى الثانـية عام 1411 ا
rادة 38 منهHال سيما ا r1991 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممHعدل واHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r2016 ال سـيـمـا اHـادتان 2

rو51 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

rبترقية االستثمار
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-08 اHـؤرخ
r2007 ـوافق 11 يـنـايــر سـنـةHفي 22 ذي احلــجـة عـام 1427 ا
اHــتـممrالـذي يــحـدد قــائـمـة الــنـشـاطــات والـســلع واخلـدمـات
اHــســتــثــنـاة مـن االمــتـيــازات احملــددة في األمــر رقم 03-01
اHــــؤرخ في أوّل جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1422 اHــــوافق 20

rتممHا rتعلق بتطوير االستثمارHغشت سنة 2001 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــY 2 و51 من
الــقــانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربــيـع األول عـام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لـسـنة r2016 الـلّـتـY عدلـتـا أحـكـام اHـادتY 142 من قـانـون
الــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمــاثــلــة و57 مـن قــانـون
اHــالــيــة الــتــكـــمــيــلي لــســنــة r2009 يـــهــدف هــذا الــقــرار إلى
حتديد كـيفيـات تطبيق إلـزامية إعـادة استثمـار نسبة 30
% من حـصة األربـاح اHـوافقـة لإلعـفاءات أو الـتـخفـيـضات

الضريبية اHمنوحة في إطار أنظمة دعم االستثمار.
اHــادة اHــادة 2 : : يــتــعــيّـن عــلى اHــكــلــفــY بــالــضــريــبــة الــذين
يـستفـيدون من إعـفاءات أو تـخفـيضات ضـريبـية �ـنوحة
rخالل مـرحلـة االسـتغالل في إطـار أنـظمـة دعم االسـتثـمار
إعــادة اسـتــثـمــار نـســبـة 30 % من حــصـة األربــاح اHـوافــقـة
لـــــهــــذه اإلعـــــفـــــاءات أو الــــتـــــخــــفـــــيـــــضــــات فـي أجل أربع (4)
ســـنــواتr ابــتــداء مـن تــاريخ إقــفـــال الــســنــة اHـــالــيــة الــتي

خضعت نتائجها للنظام التفضيلي.
اHـــــادة اHـــــادة 3 : : تــــــتـــــمـــــثل اإلعـــــفــــــاءات والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات
الـضـريــبـيـة اHـعـنــيـة بـإلـزامــيـة إعـادة االسـتــثـمـار في تـلك
اHطـبقـة بـعنـوان الضـريبـة عـلى أرباح الـشركـات والرسم

على النشاط اHهني.
اHـادة اHـادة 4 : : يـقــصـد بـإعـادة االسـتـثــمـارr االسـتـثـمـار في
الــنـــشــاطــات والـــســلع واخلـــدمــات اHــؤهـــلــة لالســـتــفــادة من
االمتـيازات اHنـصوص عـليهـا �وجب الـقانون رقم 09-16
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016
والــتـي لــم يـــتـم إقـــصــاؤهــا �ــوجب اHــرســوم الــتــنــفــيـذي
رقم 07-08 اHـؤرخ في 22 ذي احلــجـة عـام 1427 اHـوافق 11

يناير سنة 2007 واHذكورين أعاله.
تخص عملية إعادة االستثمار :

- مـــقــتــنــيـــات األصــول الــتي تــدخـل في إطــار إنــشــاء
نــــشــــاطــــات جــــديــــدة وزيــــادة الــــقــــدرة اإلنــــتــــاجــــيــــة وإعـــادة

rالتأهيل
- اHساهمة في رأسمال شركة معينة.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــجـب أن تــتـم عـــمــلـــيـــة إعـــادة االســـتـــثـــمــار
بـعـنـوان كل ســنـة مـالـيــةr أو بـعـنـوان عـدة ســنـوات مـالـيـة

متتالية.
في حــــالـــة تـــراكـم الـــســـنــــوات اHـــالـــيــــةr حتـــسب اHـــدة
rــــادة 2 أعالهHــــذكــــورة في اHاحملــــددة بــــأربع (4) ســــنــــوات ا

ابتداء من تاريخ إقفال السنة اHالية األولى.
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اHـادة اHـادة 6 :  : إنّ مــبـلـغ الـربح الــواجب إعــادة اســتـثــمـاره
في إطـــــار أحـــــكـــــام اHـــــادة 142 اHـــــذكـــــورة في اHـــــادة األولى

أعالهr ال �كن أن يكون محل توزيع األرباح.
اHـادة اHـادة 7 : : في حـالــة تـسـجــيل عـجــز خالل سـنـة مــالـيـة

معينةr ال تطبق إلزامية إعادة االستثمار.
rـــذكـــورة أعالهHـــادة 2 اH8 : : ال تــــطـــبـق أحـــكــــام ا اHــادة اHــادة 
عـــنـــدمـــا يـــفـــصل اجملـــلـس الـــوطـــني لالســـتـــثـــمـــار فـي األمــر
بـــقـــرار يـــرخص بـــإعـــفــاء اHـــســـتـــثــمـــر مـن إلــزامـــيـــة إعــادة

االستثمار.
YـــتـــعــامـــلــHا Y9 : : فـي حــالـــة وجــود شـــراكـــة بــ اHــادة اHــادة 
r(العمومية أو اخلاصة) األجـانـب والـشـركـات الــوطـنـيـة
ال يتـم تطـبـيق إلـزامـيـة إعـادة االستـثـمـار عـنـدما يـتم ضخ
اHـــبــلغ الـــكــامل لالمـــتــيــازات اHـــمــنــوحـــة في ســعـــر الــســلع

واخلدمات النهائية اHقدمة من طرف الشركة.
يـجب عــلى الـشــركـات اHـعــنـيــةr قـصـد االســتـفـادة من
حتـويـل مـداخـيل األربـاحr أن تــرفق طـلـبـهــاr بـاإلضـافـة إلى
الـوثــائق اHـفـروضـة حــسب الـتـنــظـيم اHـعـمــول بهr بـكـشف
مـــبــرر يـــحــدد مـــبــالـغ األربــاح اHـــذكــورة والـــفــتـــرات الــتي

شهدت حتقيق هذه األرباح.
10 :  : تــــطـــبق إلـــزامـــيـــة إعــــادة االســـتـــثـــمـــار في اHــادة اHــادة 
حـدود نــسـبـة 30 % من حـصـة األربـاح اHــوافـقـة لإلعـفـاءات
أو الـــتــخــفــيــضـــات الــضــريــبـــيــةr عــلى األربـــاح الــتي يــعــاد

استثمارها ابتداء من أوّل يناير سنة 2016.
تـمـدّد إلـزامــيـة إعـادة االستثمـار فـي حـدود نـسبة
30 % إلى األربـاح اHـتـراكـمـةr الـتي لم تـصل بـعـد لـلـتـقـادم

اHـنصـوص عـلـيه في اHـادتY 2 و5 من هـذا الـقـرارr والـتي
لم تكن محل إعادة االستثمار في 31 ديسمبر سنة 2015.
اHادة اHادة 11 : : في حـالة معـاينة عـدم احترام أحـكام اHادة
142 اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهr فـإن األربـاح التي ّ

تـقــادمـهـا في 31 ديـسـمـبـر سـنـة 2015 والــتي لم تـكن مـحل
إعادة االستثمارr يجب إعادة استثمارها في حدود نسبة
30 % وذلك في أجل يجب أالّ يـتجـاوز تاريخ 31 ديسـمـبر

سنة 2016.
وبـــــعـــــد انـــــقـــــضـــــاء األجـل اHـــــمـــــنـــــوحr يـــــتـم تـــــطـــــبـــــيق
الــــتـــســـويــــات والـــعـــقــــوبـــاتr اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا �ـــوجب
الـتشريع اHعـمول بهr على اHـؤسسات الـتي لم تقم بإعادة

استثمار أرباحها.
 بـالنـسـبة لـلـمبـلغ اHـعـاد استـثـماره اHـوافق Hـداخيل
األربـــاح الــتي  تـــوزيــعـــهــاr فـــإن هــذا اHـــبــلـغ يُــقـــتــطع من

مداخيل األرباح التي سيتم توزيعها.
rــادة 11 أعالهHــادة 12 :  : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــادة اHا
يـتـرتب عـلى عـدم احـترام هـذه األحـكـام اسـتـرداد االمـتـياز
اجلبـائي وتطـبـيق غرامـة جبـائيـة مـقررة حـسب التـشريع

اHعمول به.

اHـادة اHـادة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
 عبد السالم بوشوارب عبد السالم بوشوارب

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 26  يـونـيو  يـونـيو
سنة سنة r2016 يتضمr يتضمّن تعـيY أعضاء اللن تعـيY أعضاء اللّجـنة اHشتركةجـنة اHشتركة

بY القطاعات للتحكم في الطاقة.بY القطاعات للتحكم في الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 21 رمــــــضـــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 26 يـــونـــيــــو ســـنـــة r2016 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 04-149 اHـؤرّخ في 29 ربـيع األول عـام 1425 اHـوافـق
19 مـايـو سـنـة 2004 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات إعـداد الـبـرنـامج

Yـشـتـركـة بـHفي الـلـجـنـة ا rالـوطـني لـلـتـحـكـم في الـطـاقـة
الــقـــطــاعــات لــلــتــحــكم في الــطــاقــةH rــدة ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد :
- نــاصــر عــز الـديـن بـلــقــاسمr �ــثل وزارة الــداخــلــيـة

rواجلماعات احمللية
rاليةHثل وزارة ا� rمراد علوان -

rثل وزارة الطاقة� rالراشدي منادي -
rائية والبيئةHوارد اHثل وزارة ا� rبابا ªكر -

rناجمHثل وزارة الصناعة وا� rمصطفى حمودي -
- لـــعــابــد حـــكــيـــميr �ــثل وزارة الـــســكن والـــعــمــران

rدينةHوا
- عـبد الـباقي لواحـدي وسالم صـاحليr �ثلي وزارة

rاألشغال العمومية والنقـل
- عــبـــد الــنــاصـــر خــيـــر الــديـنr �ــثل وزارة الـــفالحــة

rوالتنمية الريفية والصيد البحري
rثل وزارة التجـارة� rسامي قلي -

- نـــور الــدين يـــاسعr �ــثـل وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
rوالبحث العلمي

rثلة وزارة التربية الوطنية� rحورية خليفي -
- رشـيــد سـاعيr �ــثل الـغــرفـة اجلـزائــريـة لـلــتـجـارة

rوالصناعة
- عـــائــــشـــة بــــوســـوالـــيـمr �ـــثــــلـــة اHــــدرســـة اHــــتـــعـــددة

rعمارية والتعميرHالتقنيات للهندسة ا
- مـــراد حــداديr �ــثـل اHــدرســـة الــوطــنـــيــة اHـــتــعــددة

rالتقنيات
rثل كلية احملروقات والكيمياء� rبوجمعة حمادة -



- يوسف وزيـرr �ثل جامـعة العـلوم والتـكنولـوجيا
r"هـواري بومدين"

- زبــــــيــــــر حــــــمــــــانيr �ـــــــثل الــــــشــــــركــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة
r"سوناطراك - ش.ذ.أ"

- جـــمـــيـــلــــة مـــحـــمــــديr �ـــثـــلــــة الـــشـــركــــة اجلـــزائـــريـــة
r"للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ

- مـحــمـد صــالح بــوزريـبــةr �ـثـل الـوكــالـة الــوطـنــيـة
rلترقية استعمال الطاقة وترشيدها

- عـــــبـــــد احلـــــكـــــــيـم حـــــشـــــيـــــشيr �ـــــثـل جلـــــنــــــة ضـــــبط
rالكهـربـاء والغـاز

- رشــــيــــد بــــســــعــــودr �ــــثل اجلــــمــــعـــــيــــة اجلـــــزائــــريــــة
rلصناعـة الغـاز

- معمر بوشقـيفr �ثل اجلمعية اجلزائرية لترقية
rستهلكHوحماية ا

- ناصر رياض بن داودr �ثل جـمعية حمـاية البيئة
rلبومرداس

rثل نادي الطاقة للصحافة� rمحمد رشاش -
- حــمــيـــد عــفــرةr �ـــثل اHــركـــز الــوطــنـي لــلــدراســات

rندمجة في البناءHواألبحاث ا
- ســـلــــيـــمـــان بـن عـــكــــشـــةr �ـــثـل مـــؤســـســــة األشـــغـــال

rالعمومية والبناء والري - شعباني
- عـبـد الـقـادر بن مـيـلـودr �ـثل اHـؤسـسـة الـعـمـومـية

 rدينة اجلزائرH للنقـل احلضري وشبه احلضري
- عــقـــيـــلــــة بن ســـــالمr �ـــثـــلــــة شـــــركـــــة كــوســـيــدار

rللبنـاء - ش.ذ.أ
- أحــمــد ســويــديr �ــثل اجملــمع الــصــنــاعي إلســمــنت

rاجلـزائر
- مـحـمـد عبـاس بـوراسـيr �ـثل اHـؤسـسـة الـوطـنـية

rللصناعات اإللكترونية
r"ثل شركة "سيفيتال - ش.ذ.أ� rخالد بوعالي -

- حميد بن نـورr �ثل شركـة "سيـيمنس اجلـزائـر -
r"ش.ذ.أ

- بن يـــــــوسـف أراشــــــيـشr �ــــــثـل شــــــركـــــــة "غــــــزال -
r"ش.ذ.م.م

rعهد اجلزائري للتقييسHثلة ا� rينة حامة� -
- عـيـسى زغـمـاتيr �ـثل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـية

rالتجارة اخلارجية
- سـامـيــة سـعـيـديr �ــثـلـة اHـركـز اجلــزائـري Hـراقـبـة

rالنوعية والرزم
- مـــولـــود حـــاج هـــواويr �ـــثل الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني

rللتوفير واالحتياط - البنك
rثل الصندوق الوطني للسكن� rمحمد عابد -

- توفيق سنونr �ثل بنك التنمية احمللية.

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 10  شــعــبــان عــام   شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 17  مــايــو مــايــو
سـنة سـنة r 2016 يـحدد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلجـنة r يـحدد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلجـنة
الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Hـــراقــبــةالـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Hـــراقــبــة

النوعية والرزم.النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 17 مـــايـــو ســـنـــة r2016 حتــــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة
ألعـضــاء الـلــجــنـة الــعـلــمــيـة والــتـقــنـيــة لــلـمــركـز اجلــزائـري
Hــراقــبــة الــنــوعــــيــة والـــرزمr تــطــبـيــقـــا ألحــكــــام اHـادة 17
مـكــرر 1 مـن اHـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم 89-147 اHـؤرّخ في
6 مـحرّم عـام 1410 اHوافق 8 غـشت سنة 1989 واHـتضمّن
إنـشاء مـركز جزائـري Hراقـبة الـنوعـية والـرزم وتنـظيمه

وعملهr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :
rـــــثل وزيـــــر الــــتــــجــــارة� r1 - الــــســـــيــــد ســــامـي قــــلي

rرئيسا
2 - الـــســــيـــد ســـيــــد أحـــمــــد بن ســــفـــيـــةr �ــــثل مــــعـــهـــد

rعضوا rباستور باجلزائر
3 - الــسـيــدة كـهــيـنـــة بـطــانr �ــثـلـــة اHـعــهـد الــوطـني

rعضوا rلعلم السموم
4 - الـسـيـدة أمــال عـبـابـسـيـةr �ـثــلـة اHـعـهـد الـوطـني

rعضوا rحلماية النباتات
5 - الـسـيـدة صــبـريـنـة إيـشـوr �ـثــلـة اHـعـهـد الـوطـني

rعضوا rللطب البيطري
6 - الــســـيــدة نــاديــة غــولـــةr �ــثــلــة اHـــعــهــد اجلــزائــري

rعضوا rللتقييس
7 - الـــســــيـــد ســـلــــيـــمــــان الـــعـــربــــانيr �ـــثـل الـــديـــوان

rعضوا rالوطني للقياسة القانونية
8 - السيدة إبتـسام حمادوr �ثلـة الغرفة اجلزائرية

rعضوا rللتجارة والصناعة
9 - الــــســـــيــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز أوشـنr �ــــثل الــــغــــرفــــة

rعضوا rالوطنية للفالحة
10 - الــــســـــيــــد شــــكـــــري بن زعـــــرورr �ــــثل الـــــغــــرفــــة

rعضوا rالوطنية للصناعات التقليدية واحلرف
11 - السـيدة مرª بـوجنونr �ـثلة الـغرفة الـوطنية

rعضوا rائياتHللصيد البحري وتربية ا
12 - السيد فريـد عكوr �ثل اجمللس الوطني حلماية

اHستهلكrY عضوا.
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ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3K بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3K بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


