
العدد العدد 54
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 29 ذو احلجة  ذو احلجة عام عام 1438 هـهـ
وافق 20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم مراسيم تنظيميتنظيميّة
ــرسـوم ـوافــق 18 سـبــتـمــبـر ســنـة 2017 يــعـدّل ويــتـمّم ا مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 17 -254 مـؤرخ في 27 ذي احلـجــة عـام 1438 ا
تضــمن القانون األساسي وافق 29 غشت سنـة 1998 وا ؤرّخ في 7 جمادى األولى عام 1419 ا التنفيذي رقم 98-271 ا
للمؤسسة الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات.............................................................................................

ــرسـوم ـوافــق 18 سـبــتـمــبـر ســنـة 2017 يــعـدّل ويــتـمّم ا مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 17-255 مـؤرخ في 27 ذي احلـجــة عـام 1438 ا
ـراقـبـة ـتـعـلق بـتـنـظـيم ا ـوافق 10 يــونـيـو سـنـة 2003 وا ـؤرخ في 9 ربـيع الـثـاني عـام 1424 ا الــتـنـفـيـذي رقم 03-223 ا
ارستها........................................................................................................... التقنية للسيارات وكيفيات 

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
وافــــق 30 يوليو سنة 2017 يتضمن إنهـاء مهام مدير الوسائل العامة مرســوم رئاســي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية - سابقا.....................................................................................................
ـوافــــق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــتـضــمــنــان إنـهــاء مــهـام مـرســــومـــــان رئـاســــيــان مــؤرخـــان فــي 7 ذي الــقــعــــدة عـــام 1438 ا
................................................................................................................................. رئيسي ديواني والي
ـوافــــق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام مـديــر الــتـقــنـ مــرســـوم رئــاســي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1438 ا

نازعات في والية اجلزائر................................................................................................. والشؤون العامة وا
ـوافــــق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن إنـهــاء مـهـام مـديـرين لـلـتـقـنـ مـرســـوم رئـاســي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا

والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................
ـوافــــق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن إنـهــاء مـهـام مـديـرين لـلـحـمـايـة مـرســـوم رئـاســي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
دنية في الواليات..................................................................................................................................... ا
ـوافــــق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام الـكـاتب الـعـام لـدى مـرســـوم رئـاســي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
رئيس دائرة مغيلة في والية تيارت...............................................................................................................
ـوافــــق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مهـام مـكـلـفـة بـالـدراسات مـرســـوم رئـاســي مؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
والتلخيص بوزارة العدل.............................................................................................................................
وافــــق 30 يولـيو سنة 2017 يتـضمـنان إنـهاء مـهام نواب مـرســومــــان رئاســيـان مؤرخــان فــي 7 ذي القـعــدة عــام 1438 ا
مديرين بوزارة العدل..................................................................................................................................
وافــــق 30 يولـيو سنة 2017 يتـضمـنان إنهـاء مهـام أمناء مـرســومــــان رئاســيـان مؤرخــان فــي 7 ذي القـعــدة عــام 1438 ا
عام جملالس قضائية..................................................................................................................................
وافــــق 30 يوليو سنة 2017 تتضمن إنهاء مهام قضاة................... مراســيم رئاســية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
وافــــق 30 يولـيو سنة 2017 يتـضمنـان التـعي بـاألمانة مـرســومــــان رئاســيـان مؤرخــان فــي 7 ذي القـعــدة عــام 1438 ا
راقبة االنتخابات................................................................................ ستقلة  اإلدارية الدائمة للهيئة العليا ا

وافق 30 يوليو سنة 2017 تتضمن تعي رؤساء دواوين والة............ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمن تعي مفتش عام في الواليات.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
ـدنية في وافق 30 يولـيو سنة 2017 يتـضمن تـعيـ مديـرين للـحمـاية ا مرسـوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
ـوافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يـتـضمـنـان تعـي مـديـرين مـنتـدب مـرسـومـان رئاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا

قاطعات اإلدارية في الواليات.......................................................... للتنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية با
ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتــضـمن تـعـيــ الـكـاتب الــعـام لـدى رئـيس مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
دائرة السوقر في والية تيارت......................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمنان التعي بوزارة العدل....... مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
ـفـتـشـيـة الـعـامـة ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيــ مـفـتش بـا مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
صالح السجون بوزارة العدل......................................................................................................................
ـالـيـة والوسـائل ـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـنة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ مـديـر ا مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عـام 1438 ا
رأة............................................................................................. بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانيةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية

ـوافق 5 مــارس ســنــة 2017 يــعـدل ويــتــمـم الــقــرار الـوزاري قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1438 ا
ـوافق 13 أكــتــوبــر ســنــة 2011 الــذي يـــحــدد شــروط وكــيــفــيــات اقــتــنــاء ــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عـام 1432 ا ــشـــتــرك ا ا
التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها...............................................................
ـتـسـاوية ـــــــوافـق 22 ديـسمـبـر سـنة 2016 يتـضـمن  جتـديـد تـشكـيـلـة الـلجـان ا قـــرار مـؤرخ فـي 22 ربـيع األول عـام 1438 ا
ركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية............................................. األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة ا

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ـوافق 6 يـونــيـو ســنـة 2017 يـتــضـمـن اعـتــمـاد الــشـركــة ذات الـشــخص الـوحــيـد وذات قــرار مـؤرخ في 11 رمـضــان عـام 1438 ا
............................................................... سؤولية احملدودة "إيكارن"  "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأم ا

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
ـعــاهـد ـــوافـق 16 مـارس ســنـة 2017 يــحـدد تــصـنــيف ا قـــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ فـي 17 جـمــادى الــــثــانـيــة عــام 1438 ا
ناصب العليا التابعة لها............................. الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط االلتحاق با

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات لشرشال...................................................................... درسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات لعنابة......................................................................... درسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات للقالة.......................................................................... درسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات لبني صاف.................................................................. درسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات للغزوات...................................................................... درسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا
ائيات لوهران............................................................................ للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية ا
ــوافـق 23 مارس سـنة 2017 يتـضـمن تعـي أعـضاء اجملـلس الـتوجـيهي قـرار مـــؤرخ في 24 جـمـــادى الـثـــــانيـة عـام 1438 ا

ائيات للقل............................................................................... للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية ا
ــركــز الــوطــني ـــوافق 25 أبــريـل ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعـــيــ أعــضــاء مــجــلـس إدارة ا قــرار مــؤرخ في  28 رجـب عــام 1438 ا
للتلقيح االصطناعي وحتس السالالت...........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 17 - -254 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
ــوافــق 18 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــعــد يــعــدّل ــوافــق  ا 1438 ا عـام عـام 
ؤرّخ في خ في 7 ؤر ا رسوم الـتنـفيذي رقم 98-271 ا رسوم الـتنـفيذي رقم ا ويـتمويـتمّم ا
ــــوافق 29 غــــشت ســــنـــــة غــــشت ســــنـــــة ــــوافق  ا جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1419 ا
ـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــؤســـســـة ـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــؤســـســـة وا 1998 وا

الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات.الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة

والنقل
ـــادتــان 4-99 -  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيـــمـــا ا

و143  (الفقرة 2) منه
ــؤرّخ في 29 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 ا - و
ــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 ا
ـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا ــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة ا وا

تمّم عدّل وا وأمنها ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 271 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 29 غــشت ــؤرّخ في 7 جـــمـــادى األولى عــام 1419 ا ا
ـتـضـمن تـغـيـيـر الـقـانـون األسـاسي لـلـمـركـز سـنة 1998 وا
الــــوطـــني لــــلــــدراســـة والــــبـــحـث في الـــتــــفــــتـــيش الــــتــــقـــني

عدّل للسيارات وتعديل تسميته ا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 311 ــــقـــتــــضى ا - و
ـــــــــــوافـق أول ـــــــــــؤرّخ فـي أول ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1438 ا ا
ديـسـمبـر سـنة 2016 الـذي يحـدد صالحيـات وزير األشـغال

العمومية والنقل 
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــرسـوم ــرســوم ويــتــمم ا ــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا ا ــادا ا
ـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عام الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 271 ا

ذكور أعاله. وافق 29 غشت سنة 1998 وا 1419 ا

ــــادتـــ 5 و6 من ــــادّة ة 2 :   :  تــــعـــدّل وتــــتــــمم أحــــكــــام ا ــــادا ا
ــؤرّخ في 7 جــمــادى ــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 98 - 271 ا ا
ـــذكــور ــوافق 29 غـــشت ســـنــة 1998 وا األولى عــام 1419 ا

أعاله وحترر كما يأتي :

ؤسسة فيما يأتي : ادة 5 : تتمثل مهمة ا "ا
- القيام باعتماد التجهيزات اخلاصة بالسيارات

ــراقـــبـــة الـــتــقـــنـــيــة - إجنـــاز أو الـــعـــمل عـــلى إجنـــاز ا
للسيارات

ـــراقـــبـــة الــــتـــقـــنـــيـــة الـــدوريـــة -  تـــفـــتـــيـش وكـــاالت ا
للسيارات

   ...................( بــدون تــغــيـــيــر حــتى)  الــســيــارات
وجتهيزاتها 

- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".

ـــؤســـســـة من أجل أداء مـــهـــمـــتـــهــا ــادة 6 : تـــؤهل ا "ا
ـســنـدة إلــيـهــا إلجنــاز جـمــيع الـعــمـلــيـات وبــلـوغ األهــداف ا
ـنقــــولـة والعـقـــاريـة ال سيـمـا الـصنـاعـية والـتجــــارية ا

ما يأتي :

   .................... ( بـدون تغـيـير حـتى)  في اجلـزائر
أو في اخلارج

ـــراقــبــة -  تــضـــمن خـــدمــات الـــتــكـــوين في مـــيــدان ا
ـــركــــبـــات وكــــذا تـــكــــوين مــــركّـــبي الــــتـــقــــنـــيــــة وصــــيـــانــــة ا
ـيقت واألعوان ومصـلّحي جهـاز تسجـيل وقت السـرعة با

راقبة كلف با ا

-  تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.

حتـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم تـــكـــوين مـــركّـــبي
ـوجب ـيـقت  ومـصـلّـحي جـهـاز تـسـجـيل وقت الـسـرعـة بـا

كلف بالنقل". قرار من الوزير ا

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
18 سبتمبر سنة 2017. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 54 29  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1438 هـ هـ
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 17-255 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
ــوافــق 18 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــعــد يــعــدّل ــوافــق  ا 1438 ا عـام عـام 
ـؤرخ في ـؤرخ في  ا ـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 03-223  ا ـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم م ا ويـتـمويـتـمّم ا
ــوافق 10 يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة ــوافق  ا 9 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1424 ا
راقـبة التقـنية لـلسيارات تـعلق بتنـظيم ا راقـبة التقـنية لـلسيارات وا تـعلق بتنـظيم ا 2003 وا

ارستها. ارستها.وكيفيات  وكيفيات 
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تـــقـــريــــر وزيـــر األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة

والنقل
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه
ـــــــــؤرخ في 20 ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 ا - و
ــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975 رمــــضــــان عــــام 1395 ا

تمّم عدّل وا تضمن القانون التجاري ا وا
ــــؤرخ في 29 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 ا - و
ــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 ا
ـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا ــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة ا وا

ادتان 43 و49 منه تمّم ال سيما ا عدّل وا وأمنها ا
ــــؤرخ في 27 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 ا - و
ــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 ا
ــعـدّل ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــة ا ـتــعــلق بــشـروط  وا

ادة 25 منه  تمّم ال سيما ا وا
ــــؤرخ في 26 ـــرســــوم رقم 86-250 ا ــــقـــتــــضـى ا - و
ـــــوافق 30 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1986 مـــــحـــــرم عـــــام 1407 ا

تضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 98-271 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 29 غــــشت ســــنــــة في 7 جــــمــــادى األولى عــــام 1419 ا
ـــتـــضـــمن تـــغـــيـــيـــر الـــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــركـــز 1998 وا
الــــوطـــني لــــلــــدراســـة والــــبـــحـث في الـــتــــفــــتـــيش الــــتــــقـــني

عدّل للسيارات وتعديل تسميته ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 03-223 ا ـقتـضى ا - و
وافق 10 يونـيو سنة 2003 في 9 ربيع الثاني عام 1424 ا
راقـبة الـتـقنـية لـلسـيارات وكـيفـيات ـتعـلق بتـنظـيم ا وا

ارستها

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004 في 15 شـــوال عــام 1425 ا
ـــعــدّل ـــرور عـــبــر الـــطـــرق ا الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة ا

تمّم وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي في 14 رجب عــام 1436 ا
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

التجاري
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-234 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 29 غــشت ســنـة 2015 في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1436 ا
ــهن ــارســة األنــشــطـة وا الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات 

نظمة اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاري ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 ا
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير
وحتـيـ مدونـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل

في السجل التجاري
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة في أول ربـيع األول عام 1438 ا
2016 الــذي يـــحــدّد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

والنقل 
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

ـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام ــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا ا ــــادا ا
ــــؤرخ في 9 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 03-223 ا ا
ـذكـور ـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 2003 وا الــثـاني عـام 1424 ا

أعاله.
ـــادتـــ 8 و11 من ــــادّة ة 2 : : تـــعــــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكــــام ا ــــادا ا
ــــؤرخ في 9 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 03-223 ا ا
ـذكـور ـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 2003 وا الــثـاني عـام 1424 ا

أعاله وحترّر كما يأتي : 
ادة  8 : ............. ( بدون تغيير).................... " ا
راقـبة كن وكـاالت ا زيادة عن نـشاطـها الـرئيـسي 

ا يأتي :  التقنية الثابتة القيام 
- تــركــيب وتــصــلــيح جــهــاز تــســجــيل وقـت الــســرعـة
ــؤهـلـة ــصـالح ا ــيـقت بــعـد احلــصـول عــلى اعـتــمـاد من ا بـا

التابعة للقياسة القانونية
- الــــقــــيــــام بـــــبــــيع جــــهــــاز تــــســــجــــيـل وقت الــــســــرعــــة

يقت". با

ـراقـبــة الـتـقـنـيـة ـادة 11 : يـخـضع إنـشــاء وكـالـة ا " ا
لــلـســيــارات قـصــد اسـتــغاللـهــا إلى احلــصـول عــلى اعـتــمـاد
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ـكــلف بــالـنــقل بــعـد أخــذ الــرأي الـتــقـني يـســلّـمـه الـوزيــر ا
لـلـمؤسـسـة الـوطـنيـة لـلـمـراقـبة الـتـقـنـية لـلـسـيـارات حول

مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر األعباء. 
يسلّم االعتماد ....... (الباقي بدون تغيير) .........".
ــرسـوم ــادتـ 12 و14 مـن ا 3 : : تـعــدّل أحــكـام ا ـادّة ة  ـادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 
ادة 12 : ال يجوز ألحد أن يـطلب بصفـة شخصية " ا
ـــراقـــبـــة الـــتــقـــنـــيـــة لـــلـــســـيــارات اعـــتـــمـــاد إنـــشــاء وكـــالـــة ا

واستغاللها إذا لم تتوفر فيه الشروط اآلتية : 
1 - ................. ( بدون تغيير).......................
2 - ................. ( بدون تغيير).......................

3 - ................. ( بدون تغيير)......................... 
إذا كــان صـاحب الـطــلب ال يـســتـوفي شـرط الــتـأهـيل
نصـوص عليه أعاله فإنه يجب عليه أن يستفيد هني ا ا

راقب تقني معتمد. ساعدة الدائمة والفعلية  من ا
4  - الـتـوفـر علـى مـوقع يـأوي وجـوبـا الـوكـالـة طـبـقا

ألحكام دفتر األعباء
5 - .................. ( بدون تغيير)........................
6 - أن ال يــكـــون مــذكــورا في الـــبــطــاقـــيــة الــوطـــنــيــة

رتكبي أعمال الغش". 
ادة 14 : يـجب أن يرفق طـلب االعتـماد بـالوثائق " ا

اآلتية : 
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـعـنـوي - نـسـخــة من الـقـانـون األســاسي لـلـشــخص ا
عند االقتضاء

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـــبـــطـــاقـــة رقم 3) ال يـــتـــجـــاوز تــــاريخ إصـــداره ثالثـــة (3)

أشهر بالنسبة لصاحب الطلب
- نــسـخــة مــصـادق عــلــيـهــا مــطـابــقــة لـعــقــد مـلــكــيـة أو

راقبة وقع اخملصص إليواء وكالة ا إيجار ا
- مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته

ـتـعـلق بـكيـفـيـات إنـشاء - نسـخـة من دفـتـر األعـباء ا
ـراقـبـة الـتقـنـيـة للـسـيـارات واسـتغاللـهـا يـتـضمن وكـالة ا
ــطـلـوبــة يـوقــعّه صـاحب الــطـلب ويــحـمل ــعـلــومـات ا كل ا

عبارة "قر  وصودق عليه"

- إثــــــبـــــات أن صـــــاحب الــــــطـــــلب أو الــــــشـــــخص الـــــذي
يــلــتــمــسه لــهــذا الــغــرض تـتــوفــر فــيــهــمــا شــروط الــتـأهــيل

هني احملددة أعاله  ا
صفى". - مستخرج من اجلدول الضريبي ا

ـرسـوم ادة 16 من ا ـادّة ة 4 :  :  تـعدّل وتـتّـمـم أحـكـام ا ـادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 
ـكــلف بــالـنــقل بــالـرد في ـادة 16 : يــلــزم الـوزيــر ا "ا
أجل ثـالثــــة (3) أشــــهــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ اســـــتالم طــــلب

االعتماد.
يسـلّم اتفـاق مبـدئي لصـاحب الطـلب على إثـر الرأي
ـوافق  للـمـؤسـسـة الوطـنـيـة للـمـراقـبـة التـقـنـية الـتـقـني ا
ـقـتـرح مع أحـكـام ـوقع ا لــلـسـيـارات حـول مـدى مـطـابـقــة ا

دفتر األعباء.
ـدة سنة (1) ويتم تـمديده يـكون هـذا االتفاق صـاحلا 

في حالة القوة القاهرة".
ـــــــرســــــوم ــــــادة 18 من ا ــــــادّة ة 5 : :  تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام ا ــــــادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 
ــكــلف بــالــنــقل أن ــادة 18 : يــجب عــلـى الــوزيــر ا " ا
يــــبـــرر قــــرار الـــرفض ويــــبـــلــــغه إلى صــــاحب الـــطــــلب بـــأي

ناسبة ". وسيلة من الوسائل ا
ـرسـوم ادة 22 من ا ـادّة ة 6 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام ا ـادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 
ـكن ـادة 22 : االعــتـمــاد غــيــر قـابـل لـلــتــنــازل وال  " ا
ــكن أن يــكـون مــوضـوع إيــجـار أيــا كـان نــقل مـلــكــيـته وال 

شكله حتت طائلة سحبه.
ـكن ذوي غـيـر أنه في حـالـة وفـاة صـاحب االعـتـماد 
حــقـوقـه مـواصــلــة اســتــغالل الـوكــالــة شــريــطـة أن يــعــيــنـوا
ـرسـوم ـتـثـلـوا ألحــكـام هـذا ا شـخـصــا يـوكّل قـانـونــا وأن 

في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
ــكــلف بــالــنــقل في ويــجب أن يــبــلّغ بــذلـك الــوزيــر ا

أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انـقضاء أجل ستة (6 ) أشهـر وفي حالة ما إذا
لم يـــرغب ذوو احلـــقــوق في مـــواصـــلـــة االســتـــغالل يـــصــدر
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كلف بالنقل قرار سحب االعتماد وفق األشكال الوزير ا
نفسها التي سمحت باحلصول عليه". 

ـــــــرســــــوم ــــــادة 24 من ا ــــــادّة ة 7 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام ا ــــــادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 

ادة 24 : إذا لم يشرع صـاحب اعتماد إنـشاء وكالة "ا
ـراقــبــة الـتــقـنــيــة لـلــسـيــارات واســتـغاللــهــا في مـبــاشـرة ا
ــنـصـوص عــلـيـه أعاله يـصــدر الـوزيـر نـشــاطه في األجل ا
كـلف بالنـقل قرار سحب االعـتماد وفق األشـكال نفـسها ا

التي سمحت باحلصول عليه ".

ـواد 27 و29 و37 من ـادّة ة 8 : تـعـدّل وتــتـممّ أحــكـام ا ـادا ا
ــــؤرخ في 9 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 03-223 ا ا
ـذكـور ـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 2003 وا الــثـاني عـام 1424 ا

أعاله وحترّر كما يأتي : 

ــادة 27 : ال يــجـــوز ألحــد أن يـــطــلب احلـــصــول عــلى "ا
ــراقب الــتــقــني لــلــســيــارات إذا لم تــتــوفــر فــيه اعــتــمــاد ا

الشروط اآلتية : 

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

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

- أن يــتــمــتع بـــلــيــاقــة بــدنــيـــة حــســنــة وحــدة إبــصــار
جيدة

- أن يثبت في ميدان السيارات مستوى : 

 * تقني سام

 * أو تقـني مع خبرة ثالث (3) سنـوات تثبـتها
ؤهلة. السلطة ا

- أن يــــكـــون قـــد تــــابع بـــنــــجـــاح تـــربــــصـــا تـــكــــويـــنـــيـــا
للمراقب التقني للسيارات.

وجب حتـدد شروط وكيفـيات تنـظيم هذا الـتكوين 
كلف بالنقل". قرار من الوزير ا

ادة 29 : يـجب أن يرفق طـلب االعتـماد بـالوثائق " ا
اآلتية : 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـــبـــطـــاقـــة رقم 3) ال يـــتـــجـــاوز تــــاريخ إصـــداره ثالثـــة (3)

أشهر

- إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات

- شــهــادتـان طــبـيــتـان يــعـدّهــمـا طــبــيب عـام وطــبـيب
العيون".

ـــــادة 37 : ................. (بـــــدون تــــــغــــــيــــــيـــــر حــــــتى) " ا
مصادق عليها.

عـدة للـمـراقبـة التـقنـية ـنشـآت ا يجب أن ال تـأوي ا
للـسـيـارات أي نشـاط تـصـليح أو جتـارة في الـسـيارات أو
ــادة 8 ــذكـــورة فـي ا أي نـــشـــاط جتـــاري آخـــر غـــيــر تـــلـك  ا

أعاله.

ــــراقــــبــــة  يــــجب أن تــــســــتــــوفـي مــــنــــشــــآت وكــــاالت ا
الـتقنـية لـلسيـارات وجتهـيزاتـها .... ( بدون تـغيـير حتى)

كلف بالنقل. الوزير ا

ـكـلـفـة ـؤهـلـون الــتـابـعـون لـلــوزارة ا يـقـوم األعــوان ا
ـؤسسة الـوطنية لـلمراقـبة التقـنية لـلسيارات بالنقل وا
ــراقـبــة الـتــقـنــيـة ـراقــبـة مــنـشــآت وجتـهــيــزات وكـاالت ا

للسيارات واإلشراف عليها". 

ـــــــرســــــوم ــــــادة 38 من ا ــــــادّة ة 9 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام ا ــــــادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 

ـــراقـــبــــة الـــتــــقـــنـــيــــة لـــلــــســـيـــارات ــادة 38 : تـــتـم ا " ا
رسوم كما يأتي :  ادة 3 من هذا ا نصوص عليها في ا ا

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

ب) -  بــعــد مــدة ال تــتــجــاوز اثــنـي عــشـر (12) شــهــرا
ا يأتي :  بالنسبة 

ــقــطــوراتــهـا ــعــدّة لــنــقل الــبــضــائع و - الــســيــارات ا
ونصف مقطوراتها

ركبات اجلارة - ا

ستأجرة. ركبات ا - ا

ج) - بــعـــد مـــدة ال تــتـــجـــاوز ســنـــتــ (2) بـــالـــنـــســـبـــة
ـذكـورة في الــفـقـرتـ " أ " و"ب" لــلـمـركـبــات غـيـر تــلك ا

التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.

د) -  بــعـــد مـــدة ال تــتـــجــاوز اثـــني عـــشــر (12) شـــهــرا
ذكـورة في الـفقـرت "أ" بـالنـسـبة لـلـمركـبات غـيـر تلـك ا
و"ب" الــــتي وضــــعت في الــــســـيـــر مــــنـــذ ست (6) ســـنـــوات

فأكثر .

وبــــاإلضـــافـــة إلى مــــعـــايـــنـــة الـــتــــعـــريف ....... (بـــدون
تغيير حتى)  وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن".
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ـرسوم ادة 49 من ا ـادّة ة 10 : : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام ا ـادا ا
ــؤرخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-223 ا
ذكور أعاله وحترّر وافق 10 يونـيو سنة 2003 وا 1424 ا

كما يأتي : 
ـــقــرّرة في ـــســاس بـــالــعــقـــوبــات ا ــادة 49 : دون ا " ا
ــــراقــــبـــة ــــعـــمــــول بـه كل إخالل مـن وكـــالــــة ا الــــتــــشــــريع ا
مارسة نشاط تعلقـة  الـتقنية للـسيارات بااللتـزامات ا
ــؤهــلـ ــراقـبــة الــتــقـنــيــة تــمت مــعــايـنــته من األعــوان ا ا

ـؤســسـة الــوطـنــيـة ــكـلــفـة بــالـنــقل وا الـتــابـعــ لـلــوزارة ا
ـكن أن يــكـون مـوضـوع لــلـمـراقــبـة الـتــقـنـيــة لـلـسـيــارات 

إحدى العقوبات اإلدارية حسب احلاالت أدناه : 
1 - اإلنذار : - اإلنذار : 

راقبة في اآلجال عايرة جتهيزات ا - عدم القيام 
ــراقـبـة الـتقـنـيـة التي - عـــدم احـتــــرام إجـراءات ا

راقبة ال تؤثر مباشرة على نتائج ا
- استعمال جتهيزات ومنشآت مراقبة معطلة

ـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيــة - عـــدم الـــتـــعـــاون مـع مـــصـــالح ا
كلفة بالنقل للمراقبة التقنية للسيارات والوزارة ا

- عدم التصريح بضياع أي وثيقة مراقبة
ـــســـتـــقـــيل و/أو عـــدم ـــراقـب ا - عـــدم الـــتـــصـــريح بـــا

تعلقة به استرداد الوثائق ا
- عدم احترام قواعد النظافة واألمن

- كل تـغيير يـحدث الحقـا في عناصر طـلب االعتماد
ادة 21  أعاله دون إخـطار مثـلمـا هو مـنصـوص علـيه في ا

كلفة بالنقل بذلك. ؤهلة التابعة للوزارة ا صالح ا ا
دة ثالثة (3) أشهر : ) أشهر :  ؤقت لالعتماد  دة ثالثة (- السحب ا ؤقت لالعتماد  2 - السحب ا

- الـــعـــود خالل االثـــنـي عـــشــر (12) شـــهـــرا الـــتي تـــلي
معاينة أحد اإلخالالت التي أفضت إلى إنذار 

راقبة التقنية - انعدام جتهيزات ا
ـرتكـبـة من - عـدم الـتـصـريح بـاخملـالـفـات لـلـتـنظـيـم ا

طرف مراقبي الوكالة
ـراقـبــة دون تـرخـيص من -  إعــادة تـهـيـئــة مـنـطــقـة ا

ؤهلة صالح ا ا
علومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة -  اإلدالء 

ــــدة تــــقل عـن ســــتـــة (6) - كل تــــوقـف عن الــــنــــشــــاط 
ـؤهلـة التـابعـة للوزارة ـصالح ا أشهر دون تـرخيص من ا

كلفة بالنقل. ا

دة ستة (6)  أشهر : )  أشهر :  ؤقت لالعتماد  دة ستة ( - السحب ا ؤقت لالعتماد  3 - السحب ا

رسوم ارسة نشاط غير مرخص به في هذا ا  -

ـــركــبـــات الـــتي لـم تــعـــتـــمــد أو - مـــراقـــبـــة أصــنـــاف ا
ترخص بشأنها الوكالة

راقبـة عند الـتوقف و/أو غير - اسـتغالل خطـوط ا
عتمدة ا

راقب - االستعمال التدليسي خلا ا

ــراقـــبــة الــتـــقــنــيــة لـــلــمــركـــبــات من طــرف - إجنــاز ا
مراقب غير تابع للوكالة.

4 - السحب النهائي لالعتماد :  - السحب النهائي لالعتماد : 

- الـــعـــود خالل االثـــنـي عـــشــر (12) شـــهـــرا الـــتي تـــلي
ـؤقت مـعـايــنـة أحـد اإلخالالت الـتي أفـضـت إلى الـسـحب ا
ــدة تــتـراوح مـن ثالثـة (3) أشـهــر إلى ســتـة (6) لالعــتــمـاد 

أشهر

دة تتجاوز ستة (6) أشهر - التوقف عن النشاط 

ــراقـــبــة الــتـــقــنــيــة لـــلــمــركـــبــات من طــرف - إجنــاز ا
مراقب غير معتمد

ـــراقــبـــة الــتـــقــنـــيــة دون إجنــاز - تــســـلــيـم مــحـــاضــر ا
راقب الك ا ركبات من طرف ا مراقبة ا

ـراقــبــة لــلـمــركــبــات الـتـي تـمت - تــزويــر مـحــضــر ا
راقب الك ا مراقبتها من طرف ا

راقب. الك ا راقبة من طرف ا - تخفيف نتائج ا

ـــــــكـــــــلـــف بـــــــالـــــــنـــــــقــــل هـــــــــذه يـــــــصـــــــدر الــــــــوزيـــــــــر ا
العقـــوبـــات ويجـــب أن تبلّــغ في غضـون الثمانية (8)
أيــــــام الــــتــي تــــلي مــــعـــــايــــنـــة اخملــــالــــفـــة بــــأي وســــيـــلــــة من

ناسبة". الوسائل ا

ــرســوم الــتــنــفــيــذي 11 : : تــدرج ضــمن أحــكــام ا ـادّة ة  ـادا ا
ـوافق ـؤرخ في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1424 ا رقم 03-223 ا
ـذكور أعاله مادة 49 مـكرر حترر 10 يونـيو سنة 2003 وا

كما يأتي : 

ــادة 49 مـــكـــرّر : زيـــادة عن الــــعـــقــــوبـــات اإلداريـــة " ا
ــراقــبــة الــتــقــنــيـة ــقــرّرة ضــد وكــاالت ا ــذكــورة أعاله وا ا
لـلمـركـبات يـؤهل األعوان الـتابـعـون للـمؤسـسة الـوطنـية
ـــهــام لــلـــمــراقـــبــة الـــتــقـــنــيـــة لــلـــســيـــارات أثــنـــاء قــيـــامــهم 
ـراقـبـة ـؤقت خلـطـوط ا الـتـفـتـيش بـالــقـيـام بـالـتـوقـيـف ا
التي تنـطوي عـلى عيوب مـثبـتة من شأنـها أن تـؤثر على

نجزة". راقبة ا نوعية ا
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واد 50 و52 و53 من ادّة ة 12 : : تـعدّل وتـتـمّم أحكـام ا ادا ا
ــــؤرخ في 9 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 03-223 ا ا
ـذكـور ـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 2003 وا الــثـاني عـام 1424 ا

أعاله وحترّر كما يأتي : 
ــــكن صــــاحـب اعــــتــــمــــاد إنــــشــــاء وكــــالــــة ــــادة 50 :  " ا
ـراقـبة واسـتـغاللـها الـذي كـان مـوضـوع إحدى الـعـقـوبات ا
ـكلف ـبـيـنـة أعاله أن يـقـدم طعـنـا مـكـتـوبـا إلى الـوزيـر ا ا
بـالـنـقل في أجل شـهـر (1) واحد ابـتـداء من تـاريـخ تبـلـيغ

العقوبة.
ـكـلف بــالـنـقل قـرارا في  يـجب أن يـصـدر الــوزيـر ا

غضون الشهر الذي يلي استالم طلب الطعن ".
ـــقــررة في ـــســاس بـــالــعــقـــوبــات ا ــادة 52 : دون ا " ا
ـــراقب الــــتـــقـــني ـــعـــمــــول به كل إخـالل من ا الـــتـــشـــريـع ا
ـراقـبـة الـتـقـنـية ـمـارسـة نـشاط ا تـعـلـقـة  بـااللـتـزامـات ا
ـــؤهـــلـــ الــتـــابـــعــ تـــمت مـــعـــايـــنــتـه من طـــرف األعــوان ا

ـؤسـســة الـوطـنــيـة لـلــمـراقـبـة ــكـلـفــة بـالـنــقل وا لـلـوزارة ا
ـــكن أن يـــكـــون مـــوضـــوع إحـــدى الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــســـيـــارات 

العقوبات اإلدارية حسب احلاالت أدناه : 
1 -  إنذار : -  إنذار : 

- عدم احترام قواعد النظافة واألمن
- عــــدم احـــــتــــرام إجــــراءات اســـــتــــعـــــمــــال جتـــــهــــيــــزات

راقبة التقنية وصيانتها ا
- عــــدم الـــتــــصـــريـح بـــضــــيـــاع أي وثــــيــــقـــة مـن وثـــائق

راقبة التقنية ا
- عــدم احـتــرام إجـــراءات الـمراقـبة التـقنـية التي

راقبة ال تؤثر مباشرة على نتائج ا
ـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيــة - عـــدم الـــتـــعـــاون مـع مـــصـــالح ا
ــكــلــفــة لــلــمــراقـــبــة الــتــقــنـــيــة لــلــســيـــارات و/أو الــوزارة ا

بالنقل
- كل تـغيير يـحدث الحقـا في عناصر طـلب االعتماد
ادة 34 أعاله دون إخـطار مـثـلمـا هـو مـنصـوص عـلـيه في ا

كلفة بالنقل بذلك ؤهلة التابعة للوزارة ا صالح ا ا
- رفـض مـــــتـــــابـــــعـــــة تــــربـــــصـــــات دوريـــــة فـي جتـــــديــــد

علومات. ا
دة ثالثة (3) أشهر : ) أشهر :  ؤقت لالعتماد  دة ثالثة (- السحب ا ؤقت لالعتماد  2- السحب ا

- الـــعـــود خالل االثـــنـي عـــشــر (12) شـــهـــرا الـــتي تـــلي
معاينة أحد اإلخالالت التي أفضت إلى إنذار

- بث مالحـظـات أو تـوزيع مـسـتـنـدات غـير مـرخص
بها

راقبة اإلجبارية . - عدم إجناز نقاط ا

دة ستة (6) أشهر : ) أشهر :  ؤقت لالعتماد  دة ستة (- السحب ا ؤقت لالعتماد  3 - السحب ا
ـــركــــبـــات الـــتـي تـــمت -  تـــزويــــر نـــتـــائـج مـــراقـــبــــة ا

مراقبتها
ـراقــبـة الـتـقـنــيـة الـدوريـة لــلـمـركـبـات في - إجنـاز ا

وكالة غير تابع لها
- غـــــيــــاب نـــــتــــائـج اآلالت لــــلــــمـــــركــــبـــــات الــــتـي تــــمت

مراقبتها
- عـدم الـتــصـريح بـأي طـار يـقع عــلى الـعـتـاد تـكـون

راقبة التقنية للمركبات. له عواقب على سير ا
4 - السحب النهائي لالعتماد : - السحب النهائي لالعتماد : 

- الـــعـــود خالل االثـــنـي عـــشــر (12) شـــهـــرا الـــتي تـــلي
ـؤقت مـعـايــنـة أحـد اإلخالالت الـتي أفـضـت إلى الـسـحب ا
ــدة تــتـراوح مـن ثالثـة (3) أشـهــر إلى ســتـة (6) لالعــتــمـاد 

أشهر
ــراقـــبــة - إعــداد أو اســـتـــعــمـــال تـــدلــيـــسي لـــوثــائـق ا

راقبة التقنية سلّمة عقب إجراء ا ا
راقـبة الذي من شأنه أن - التدخل على جتـهيزات ا

راقبة يشوّه نتائج ا
ـركــبـات - مـضــاعـفــة نــفس نـتــائج اآلالت بــالـنــسـبــة 

مختلفة
ـــراقــبـــة الــتـــقــنـــيــة دون إجنــاز - تــســـلــيـم مــحـــاضــر ا

ركبات. مراقبة ا
ـــكـــلف بـــالـــنــقـل هـــذه الــعـــقـــوبــات يـــصـــدر الـــوزيــر ا
ويـجـب أن تـبـلّغ في غـضـون الـثـمـانـيـة (8) أيــام الـتي تـلي

ناسبة". معاينة اخملالفة بأي وسيلة من الوسائل ا
ـراقـبـ الــتـقـنـيــ الـذين كـانـوا ـكـن ا ـادة 53 :  " ا
ـادة 52 ـنـصـوص عــلـيـهـا في ا مــوضـوع إحـدى الـعـقــوبـات ا
ـرســوم أن يــقــدمــوا طــعـنــا كــتــابــيــا إلى الــوزيـر من هــذا ا
ـكلـف بالـنـقل في أجل شـهر (1) واحد ابـتـداء من تاريخ ا

تبليغ العقوبة.
ـــكـــلـف بـــالـــنـــقل بـــإصـــدار قـــرار في يـــلـــزم الـــوزيـــر ا
غـــــضــــون الـــــشــــهــــر (1) الــــواحــــد الـــــذي يــــلـي اســــتـالم طــــلب

الطعن". 
ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادّة ة  ـــــادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1438 ا

18 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا
مديـر الوسائل الـعامـة بوزارة الداخـلية واجلـماعاتمديـر الوسائل الـعامـة بوزارة الداخـلية واجلـماعات

احمللية - سابقا.احمللية - سابقا.
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الـسـيـد ابــراهـيم قـراش بـصـفـته مـديــرا لـلـوسـائل الـعـامـة
بــوزارة الــداخــلــيـة واجلــاعــات احملــلـيــة - ســابــقـا لــتــكــلــيـفه

بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي 7 ذي الــقــعــــدة ذي الــقــعــــدة
ـــــــــوافــــق 30 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة  يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2017 ـــــــــوافــــق  ا عــــــــــام عــــــــــام 1438 ا

. .يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني والي يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني والي
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
السـيـد مـحـمـد دهـري بصـفـته رئـيـسـا لـديـوان والي والية

سطيف لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
السـيد رشيـد مغاربـة بصفتـه رئيسا لـديوان والي والية

بومرداس لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا
ــنـازعــات في ــنـازعــات فيمــديــر الــتــقـنــ والــشــؤون الــعــامــة وا مــديــر الــتــقـنــ والــشــؤون الــعــامــة وا

والية اجلزائر.والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الـســيـد يـحي بـوعــزم بـصـفـته مــديـرا لـلـتــقـنـ والـشـؤون
ـــنــــازعـــات في واليــــة اجلـــزائــــر إلحـــالـــتـه عـــلى الـــعــــامـــة وا

التقاعد.

مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا

مديرين للتقن والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقن والشؤون العامة في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الــســـادة اآلتـــيــة أســـمــاؤهـم بــصـــفــتـــهم مـــديــريـن لــلـــتــقـــنــ

والشؤون العامة في الواليات اآلتية :
- فـوضـيل سـيـلـمي في واليـة بـسـكـرة إلحـالـته عـلى

التقاعد
- األخـضـر طـايف في واليـة سـكـيـكـدة إلحـالـته عـلى

التقاعد
- عـبد اجملـيد بـن يعـقوب في واليـة سـيدي بـلعـباس

إلحالته علي التقاعد
- مــوسى يـكن فـي واليـة قــسـنــطـيــنــة إلحـالــته عـلى

التقاعد
- محمد بن زهـرة في والية معسـكر إلعادة إدماجه

في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا

دنية في الواليات. دنية في الواليات.مديرين للحماية ا مديرين للحماية ا
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
دنية السادة اآلتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية ا

في الواليات اآلتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

- رشيد لعطاوي في والية بجاية

- حكيم عميشي في والية اجللفة

- مصطفى بن مصطفى في والية جيجل

- عبد الباقي وطواطي في والية خنشلة

- كمال بن قويطن في والية ع تموشنت

الك بوبرطخ في والية غرداية. - عبد ا
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مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا
الــكـــاتب الــعــام لــدى رئــيس دائــرة مــغــيــلــة في واليــةالــكـــاتب الــعــام لــدى رئــيس دائــرة مــغــيــلــة في واليــة

تيارت.تيارت.
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الـسيد محمـد طعام بصفـته كاتبا عـاما لدى رئيس دائرة

مغيلة في والية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئـــــاســي مـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمن إنـهاء مـهام يـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا

مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ـوافــــق 30 يـولـيــو سـنـة 2017 تـنــهى ابـتـداء عـام 1438 ا
من 6 مـارس سـنة 2017 مـهـام السـيـدة شـفيـقـة بن صـولة

بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي 7 ذي الــقــعــــدة ذي الــقــعــــدة
ـــــــــوافــــق 30 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة  يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2017 ـــــــــوافــــق  ا عــــــــــام عــــــــــام 1438 ا
يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل.يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــ
ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
السـيدين اآلتي اسمـاهما بصـفتهـما نائـبي مدير بوزارة

العدل :
- حكيم عكنون نائب مدير للوسائل العامة

- مــــحـــــمـــــد شـــــريف يـــــوسف خـــــوجـــــة نـــــائب مـــــديــــر
يزانية التجهيز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
ــيــزانــيـة الــســيــد حــمــزة بــودريس بــصــفــتـه نــائب مــديــر 

التسيير بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي 7 ذي الــقــعــــدة ذي الــقــعــــدة
ـــــــــوافــــق 30 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة  يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2017 ـــــــــوافــــق  ا عــــــــــام عــــــــــام 1438 ا
يتضمنان إنهاء مهام أمناء عام جملالس قضائية.يتضمنان إنهاء مهام أمناء عام جملالس قضائية.

ــــــــــــــــــــ
ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا

السيدة والسيـد اآلتي اسماهما بصفتهما أمين عام
لــلــمــجــلــســ الــقـضــائــيــ اآلتــيــ لــتــكــلــيف كـل مــنــهــمـا

بوظيفة أخرى.
- سليمان قدور بأدرار
- فروجة قهام بالبليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
السـيد بـلخيـر بومـنقـار بصفـته أميـنا عـاما جملـلس قضاء

وهران إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســــيـم رئــاســــيـــة مــؤرخــة في مــراســــيـم رئــاســــيـــة مــؤرخــة في 7 ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام 1438
وافــــق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 تـتضـمن إنـهاء مـهام تـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا

قضاة.قضاة.
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الــســيــدتــ والــســـادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بـــصــفــتــهم قــضــاة

إلحالتهم على التقاعد :
حكمة مدينة اجلزائر - خديجة بن فغول 

حكمة قسنطينة - رتيبة عجالي 
- عــبــد احلــمـيــد الــعــمــراوي بــصــفــته نــائــبــا لـرئــيس

محكمة القل
ـحــكــمــة عــزابـة - رابح بــوشـلــيط بــصــفــته قــاضــيــا 

حكمة التنازع ومحافظا للدولة 
حكمة عزابة - الهاشمي غربي 

سيلة. حكمة ا - الصديق معزوزي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام عــام 1438 ا
الــــســـيـــدة والــــســـادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بــــصـــفـــتــــهم قـــضـــاة

إلحالتهم على التقاعد :
- مليكة عايسي في محكمة تابالط

- الساسي درارجي في محكمة ذريعان (الطارف)
- الطيب وابل في محكمة بوفاريك (البليدة)

- بن زيان ڤرماط في محكمة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنــهى ابــتــداء عـام 1438 ا
من 15 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2016 مــــهـــام الـــســـيـــدة الـــهـــواريـــة

حريري بصفتها قاضية بسبب الوفاة.
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ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنــهى ابــتــداء عـام 1438 ا
من 27 يـــنــايــر ســنــة 2017 مــهـــام الــســيــد حـــمــو طــيــطــوح

حكمة غرداية بسبب الوفاة. بصفته قاضيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنــهى ابــتــداء عـام 1438 ا
من 10 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2017 مـــهـــام الـــســـيـــد عـــبـــد الـــقـــادر
ــحــكـمــة الـغــزوات (تــلـمــسـان) بــتـواتـي بـصــفـتـه قـاضــيـا 

بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي مــرســـــومـــــان رئـــاســـــيــان مـــؤرخــــان فــي 7 ذي الــقــعــــدة ذي الــقــعــــدة
ـــــــــوافــــق 30 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة  يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2017 ـــــــــوافــــق  ا عــــــــــام عــــــــــام 1438 ا
يتضمنان الـتعي باألمانة اإلدارية الدائمة للهيئةيتضمنان الـتعي باألمانة اإلدارية الدائمة للهيئة

راقبة االنتخابات. ستقلة  راقبة االنتخابات.العليا ا ستقلة  العليا ا
ــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ـوافــــق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـعـ الـسـيدان عـام 1438 ا
اآلتي اسـمـاهـمـا بـاألمـانـة اإلداريـة الـدائمـة لـلـهـيـئـة الـعـلـيا

راقبة االنتخابات : ستقلة  ا

- فؤاد مخلوف أمينا عاما

- نادية فيلوان مكلفة بالدراسات والتلخيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجــب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعــدة
ــوافــــق 30 يـــولــيــو ســنــة 2017 يــعـ الــســيـد عــام 1438 ا
عـــبـــد الــــقـــادر بـــلـــحــــاج مـــديـــرا لـــدعـم عـــمـــلـــيــــات مـــتـــابـــعـــة
االنــتـــخــابــات واإلحــصــائـــيــات بــاألمــانـــة اإلداريــة الــدائــمــة

راقبة االنتخابات. ستقلة  للهيئة العليا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيــــة مـــؤرخـــة في مـــراســـيـم رئـــاســـيــــة مـــؤرخـــة في 7 ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1438
ــــوافق 30 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2017 تـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ تـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ ــــوافق ا ا

رؤساء دواوين والة.رؤساء دواوين والة.

ــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسي مـــــؤرخ في 7 ذي الــقـعـــدة
ــــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 يــعـــ الــســادة عــام 1438 ا
اآلتـــيـــــة أســـمــــاؤهـــم رؤســـــاء دواوين والة في الــــواليـــات

اآلتية :

- سمير شيباني في والية الشلف

- محمد دهري في والية تيزي وزو

- ابراهيم قراش في والية ع الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجـب  مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعــــدة
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــعـ الــســيـدان عـام 1438 ا
اآلتـي اســمــاهــمــا رئــيــسي ديــواني والــيــ في الــواليــتــ

: اآلتيت

- حسان بلونيس في والية تامنغست

- عبد القادر اللو في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــعـ الــســيـدان عـام 1438 ا
اآلتـي اســمــاهــمــا رئــيــسي ديــواني والــيــ في الــواليــتــ

: اآلتيت
- نبيل بريش في والية بومرداس

- رشيد مغاربة في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة 2017 يــتـــضــمن تــعــيـــ مــفــتــشــ يــتـــضــمن تــعــيـــ مــفــتــشــ

عام في الواليات.عام في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 تـــعــ الــســيــدة عــام 1438 ا
والـسيدان اآلتيـة أسماؤهم مـفتش عـام في الواليات

اآلتية :
- رحمة مجاهد في والية  تلمسان

- سيف الدين جبلي في والية بسكرة
دية. - ابراهيم زكور في والية ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2017 يـــتـــضــمـن تــعـــيـــ مـــديــرين يـــتـــضــمـن تــعـــيـــ مـــديــرين

دنية في الواليات. دنية في الواليات.للحماية ا للحماية ا
ــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ــــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 يــعـــ الــســادة عــام 1438 ا
ــــدنــيــة فــي اآلتــيــة أســمـــاؤهــــم مـــديــــرين لــلــحــمــــايــة ا

الواليات اآلتية :
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- حكيم عميشي في والية بجاية

- رشيد لعطاوي في والية اجللفة

- كمال بن قويطن في والية جيجل

الك بوبرطخ في والية خنشلة - عبد ا

- مصطفى بن مصطفى في والية ع تموشنت

- عبد الباقي وطواطي في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــمــنــان تــعــيــ يــتــضــمــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا

مـــديـــرين مـــنــتـــدبـــ لــلـــتـــنــظـــيم والـــشـــؤون الــعـــامــةمـــديـــرين مـــنــتـــدبـــ لــلـــتـــنــظـــيم والـــشـــؤون الــعـــامــة
قاطعات اإلدارية في الواليات. قاطعات اإلدارية في الواليات.واإلدارة احمللية با واإلدارة احمللية با

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ــــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 يــعـــ الــســادة عــام 1438 ا
اآلتـيـة أسـمـاؤهــم مـديـرين مـنتـدبـ لـلـتـنـظـيم والـشؤون
قاطـعات اإلدارية في الواليات العامة واإلدارة احملـليــة با

اآلتية :

- رشيد بورقبة بإن صالح في والية تامنغست

- حس شائش بجانت في والية إيليزي

نيعة في والية غرداية.  - منصور شويرف با

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
وافق 30 يولـيو سنة 2017 يعـ السيد عمار عام 1438 ا
عليلي مديرا مـنتدبا للتنـظيم والشؤون العامة واإلدارة

احمللية للمقاطعة اإلدارية بأوالد جالل في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2017 يتـضـمن تعـيـ الكـاتب الـعام يتـضـمن تعـيـ الكـاتب الـعام

لدى رئيس دائرة السوقر في والية تيارت.لدى رئيس دائرة السوقر في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــ

ــوجب  مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ــــــــوافق 30 يـــــولــــيـــــــو ســـــنــــــة 2017 يــعـــ عـــــــــام 1438 ا

السيد محمد طعام كاتبا عاما لدى رئيس دائرة السوقر
في والية تيارت.

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ـوافق 30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يــتـضـمـنــان الـتـعـيـ يــتـضـمـنــان الـتـعـيـ ـوافق ا ا

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

ـــــوجـــــب  مـرســــــــوم رئــــاســــي مــــــؤرخ فـــي
ـــــوافق 30 يــولــيــــــو ســنــــة 7 ذي الـقــعـــــــدة عــــام 1438 ا
2017 تـعــــ الـسـيــــدة والـسـيــــــدان اآلتـيـــــة أسـمـــاؤهم

بوزارة العدل :

- حمزة بودريس مدير درسات 

- فـــروجـــــة قـــهـــــــام نـــائــبــــــة مـــديــــــر لــــمـــيـــزانـــيــــة
التسييـــر

- سليمان قدور نائب مدير للوسائل العامة.
ــــــــــــــــــــ

وجب  مـرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام
ــــــوافق 30 يــولـيــــــو ســنـة 2017 يـعــــ الـسـيــــد 1438 ا

عــبــد الــغـنـي أومـيــلــود مــكــلــفـا بــالــدراســات والــتــلـخــيص
ـؤسـسـة مـسـؤول الــمـكــتب الـوزاري لألمن الـداخــلي في ا

بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم رئــــاســـي مـــــــؤرخ فـــي مــــرســـــوم رئــــاســـي مـــــــؤرخ فـــي 7 ذي الـــقــــعـــــــدة عــــــام ذي الـــقــــعـــــــدة عــــــام
ــــوافـــق 30 يــــولــــيــــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــــو ســــنـــة 2017 يــــتــــضـــمن يــــتــــضـــمن ــــوافـــق  ا 1438 ا

ـصـالح الـسـجـون ـفـتـشـيـة الـعـامـة  ـصـالح الـسـجـونتـعـيـ مـفـتش بـا ـفـتـشـيـة الـعـامـة  تـعـيـ مـفـتش بـا
بوزارة العدل.بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــ

ــــوجـــب  مـــــرســـوم رئـــاســــي مـــــــؤرخ فـــــي
ــوافــق 30 يــولـــيــــــو ســـنـــــة 7 ذي الـــقـــعـــــــدة عـــــام 1438 ا
فـتشيـة العامة 2017 يعـــ الـسيد عـمر سبع مـفتشـا با

صالح السجون بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1438 ا
12 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2017 يــتـــضــمن تـــعــيـــ مــديــر يــتـــضــمن تـــعــيـــ مــديــر

ــــالــــيــــة والــــوســــائل بــــوزارة الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني ــــالــــيــــة والــــوســــائل بــــوزارة الــــتــــضـــــامن الــــوطــــنيا ا
رأة. رأة.واألسرة وقضايا ا واألسرة وقضايا ا

ــــــــــــــــــــ

ـــوجب  مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 21 ذي احلـــجّــة
ـوافق 12 ســبــتـمــبـر ســنـة 2017 يـعـ الــسـيـد عـام 1438 ا
ســـعــيـــد لـــعـــربــانـي مــديـــرا لـــلـــمــالـــيـــة والـــوســائـل بــوزارة

رأة. التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
ــــوافق 5 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2017 يــــعــــدل ويـــتــــمم يــــعــــدل ويـــتــــمم ــــوافق  ا 1438 ا

ؤرخ في 15 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة ـشـتـرك ا ؤرخ في الـقرار الـوزاري ا ـشـتـرك ا الـقرار الـوزاري ا
ـوافق 13 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2011 الـذي يـحدد الـذي يـحدد ـوافق  ا عـام عـام 1432 ا
شــروط وكــيــفــيــات اقــتــنــاء الــتــجــهــيــزات احلــســاســةشــروط وكــيــفــيــات اقــتــنــاء الــتــجــهــيــزات احلــســاســة
وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها.وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير الدفاع الوطني

ووزير الداخلية واجلماعات احمللية
الية ووزير ا

ووزير األشغال العمومية والنقل
ووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ــؤرخ ــرسـوم الــرئـاسي رقم 13-317 ا ــقـتــضى ا  -
وافق 16 سبـتمبرسنة 2013 في 10 ذي القعدة عام 1434 ا
الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصالحياته
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 ا قـتـضى ا - و
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 10 غــشت ســنـة 1994  في 2 ربــيـع األول عـام 1415 ا
الذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 ا ـقتـضى ا - و
وافق 10 ديسمبر سنة 2009  في 23 ذي احلجة عام 1430 ا
نصبّة ـطبقة عـلى النشاطـات ا الـذي يحدد قواعد األمن ا

تمم عدل وا على التجهيزات احلساسة ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي في 15 صــفــر عـام 1433 ا
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

واالتصال

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافــق أول ديــــســـمـــبـــــر في أول ربـــيع األول عـــام 1438 ا
سنة 2016 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

والنقل
ـؤرّخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 13 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2011 15 ذي الـــقـــعــدة عــام 1432 ا

الـــذي يـــحـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات اقـــتــــنـــاء الـــتــــجـــهـــيـــزات
احلـسـاسـة وحـيـازتـهـا واسـتـغاللـهـا واسـتـعـمـالـهـا والـتـنازل

عنها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ــــادة األولى : يـــعــــدل ويـــتــــمـم هـــذا الـــقــــرار الـــقـــرار ــــادة األولى : ا ا
ــؤرخ فــي 15 ذي الــقــعــدة عــام 1432 ــشــتــرك ا الـــوزاري ا

ذكور أعاله. وافق 13 أكتوبر سنة 2011 وا ا

شترك ادة 3 من القرار الوزاري ا ادة 2 : : تعدل ا ادة ا ا
ــوافق 13 أكـــتـــوبــر ــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 ا ا

ذكور أعاله كما يأتي :  سنة 2011 وا

ادة 3 : ..................(بدون تغيير)................... ''ا
ــلــف يــــحــتــــوي يــرفــق طــلـب رخــــصـــة االقــتـــنــــاء 

على ما يأتي : 
تـعامل طالب الـرخصة ساري - نـسخة من اعـتماد ا

فعول ا
واصفات التقنية للتجهيزات - نسخة من ا

...............(الباقي بدون تغيير).................".
ـادة 6 من الــقــرار الـوزاري ـادة 3 : : تـعـدل وتـتـمم ا ـادة ا ا
وافق ــــؤرخ فــي 15 ذي القعـــدة عاـــم 1432 ا شترك ا ا

ذكور أعاله وحترر كما يأتي : 13 أكتوبر سنة 2011 وا

ادة 6 : يخـضع اقتـناء الـتجـهيـزات احلسـاسة من " ا
الـســوق اخلـارجــيـة لــرخـصــة مــسـبــقـة تــعـد وفـــقـــا ألحــكـــام
ـؤرخ في ـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 09-410 ا ـادة 14 مـن ا ا
ــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة 2009 23 ذي احلــجــة عــام 1430 ا

ذكور أعاله. وا
ــبـ في ــطـابـق لـلــنــمــوذج ا يــودع طـلـب الـرخــصــة ا
ـتعـامل لدى الوزارة لـحق األول بهـذا القـرار من قبل ا ا
عنية أو الوالية مكان النشاط ويرفق بالوثائق اآلتية : ا
تـعامل طالب الـرخصة ساري - نـسخة من اعـتماد ا

فعول  ا
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واصفات التقنية للتجهيزات. - نسخة من ا
يبـ طـلب الـرخصـة بـلد مـنـشـأ التـجـهـيزات والـبـلد

القادمة منه.
بـعـد الـتـأكـد من مـطـابـقـة الـطـلب يـرسل هـذا األخـيـر
ـكلفـة بإعداد الـرخصة خالل خـمسة (5) أيام إلى السـلطة ا

من أيام العمل التي تلي تاريخ اإليداع.
تـبـلّغ الردود اخملـصـصـة لـطـلب الرخـصـة لـلـمـعني من
قــــبل مــــصـــالح الــــواليـــة مــــكـــان إيــــداع الـــطــــلب أو مــــصـــالح
ـعـنيـة حـسب احلـالـة في أجل سـت (60) يـوما الـوزارة ا

من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
شترك ادة 7 من القرار الوزاري ا ادة 4 : : تعدل ا ادة ا ا
ــوافق 13 أكـــتـــوبــر ــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 ا ا

ذكور أعاله وحترر كما يأتي : سنة 2011 وا
ــادة 7 : تـــتـم جـــمـــركــــة الـــتــــجـــهــــيـــزات احلــــســـاســـة " ا
ـعدة وفـقا ألحـكام استـنادا إلـى رخصـة االقتـناء األصـلـية ا
ـؤرخ في ـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 09-410 ا ـادة 14 مـن ا ا
ــوافق 10 ديــســمــبــر ســنــة 2009  23 ذي احلــجــة عـام 1430 ا

ذكورأعاله. وا
يـــــجب أن يـــــتـم االقـــــتـــــنـــــاء من الـــــســـــوق اخلـــــارجـــــيـــــة
وجمـركـة الـتـجـهـيزات احلـسـاسـة قـصـد الـوضع لالسـتهالك
ــــــادة16 ــــــادة 8 (الــــــفـــــــقــــــرة 2) وا في اآلجـــــــال احملــــــددة فـي ا

(الفقرة 2) أدناه.
تـــمأل رخـــصـــة اقـــتـــنــاء الـــتـــجـــهـــيـــزات احلـــســاســـة من
الــسـوق اخلــارجـيــة من قــبل مـصــالح اجلــمـارك الــتي تـضع
خــتـمــا نــديـا يــبــ بـأن الــرخــصـة قــد اســتـهــلــكت وتــرتـبت
بـينـة فيـها مع حتـديد الرقم علـيهـا جمركـة التـجهـيزات ا
ـســتـوردة. وحتـفظ نــسـخـة من الـتـســلـسـلي لــلـتـجــهـيـزات ا

عنية. الرخصة على مستوى مصلحة اجلمارك ا
قـتناة ترسل مصـالح اجلمـارك قائمـة التـجهيـزات ا
ـعدة من الـسـوق اخلارجـيـة كل ثالثة (3) أشهـر لـلـسلـطـة ا
لـــلـــرخـــصـــة الـــتي تـــبــــلغ مـــصـــالح وزارة الـــدفـــاع الـــوطـــني

كلفة بالداخلية. والوزارة ا
ـذكـورة بـالـنسـبـة لـكل رخـصـة مـعدة تـبـ الـقـائمـة ا

مايأتي : 
ــوذجـهـا - كــمـيــة الـتــجـهــيـزات ونــوعـهــا وعالمـتــهـا و

ورقمها التسلسلي
-  مرجع الرخصة ".

شترك ادة 8 من القرار الوزاري ا ادة 5 : : تعدل ا ادة ا ا
ــوافق 13 أكـــتـــوبــر ــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 ا ا

ذكور أعاله كما يأتي : سنة 2011 وا

ادة 8 : ...............(بدون تـغيير)...................... "ا
ـدد هـذا األجل إلـى سـنة (1) واحـدة عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر
بـاالقـتـنـاء من الـسـوق اخلـارجـيـة ابـتـداء من تـاريخ تـبـلـيغ

الرخصة.
ويــنـجــز االقـتــنـاء من الــسـوق اخلــارجـيـة فـي عـمــلـيـة

واحدة ".
ــــــادة 10 من الـــــــقـــــــرار الــــــوزاري ــــــادة 6 : : تــــــعـــــــدل ا ــــــادة ا ا
ـوافق ــؤرخ فــي 15 ذي الـقــعـــدة عــام 1432 ا ـشــتـــرك ا ا

ذكور أعاله كما يأتي :  13 أكتوبر سنة 2011 وا

ادة 10 : ...........(بدون تغيير)....................... "ا
لف يحتوي على ما يأتي : يرفق الطلب 

بالنسبة لألشخاص الطبيعي : بالنسبة لألشخاص الطبيعي : 
- اســـتــمــارة مــعـــلــومــات خــاصـــة بــالــطــالـب مــطــابــقــة

لحق اخلامس بهذا القرار. ب في ا للنموذج ا
- سند إقامة بالنسبة للمقيم األجانب

ــعــدة حلــفظ الــتــجــهــيـزات - جــرد وصــفي لــلــوســائل ا
موضوع الطلب في مأمن 

- نـسـخــة عن رخـصــة اسـتـغـالل الـتـجــهـيـزات عــنـدمـا
يـتـعـلـق الـطـلب بـاقــتـنـاء  جتـهــيـزات حـسـاسـة مــصـنـفـة في
لـحق األول األقـسـام الـفـرعـية 1 و2 و3 من الـقـسم "أ" مـن ا
ؤرخ في 23 ذي احلـجة رسـوم التنـفيذي رقم 09-410 ا با

ذكور أعاله. وافق 10 ديسمبر سنة 2009 وا عام 1430 ا
عنوي : عنوي :بالنسبة لألشخاص ا بالنسبة لألشخاص ا
- نسخة من القوان األساسية

ـب في - اسـتـمـارة مـعـلـومات مـطـابـقـة لـلـنـمـوذج ا
ـــلـــحق اخلـــامس بـــهـــذا الــقـــرار بـــالــنـــســـبـــة لــكـل واحــد من ا

ديرين ساهم وا سيرين وا ا
ــعــدة حلــفظ الــتــجــهــيـزات - جــرد وصــفي لــلــوســائل ا

موضوع الطلب في مأمن
- ســنــد إقــامــة بــالــنــســبــة لــلــمــســيــرين مـن جــنــســيـة

أجنبية
- نـسـخــة عن رخـصــة اسـتـغـالل الـتـجــهـيـزات عــنـدمـا
يـتــعـلق الــطـلب بــاقـتـنــاء جتـهــيـزات حــسـاســة مـصـنــفـة في
لـحق األول األقـسـام الـفـرعـية 1 و2 و3 من الـقـسم "أ" مـن ا
ؤرخ في 23 ذي احلـجة رسـوم التنـفيذي رقم 09-410 ا با
ذكور أعاله." وافق 10 ديسمبر سنة 2009 وا عام 1430 ا
ــــــادة 11 من الـــــــقـــــــرار الــــــوزاري ــــــادة 7 : : تــــــتـــــــمـم ا ــــــادة ا ا
ــوافق 13 ؤرخ في  15 ذي القــعـدة عام 1432 ا شـتـرك ا ا

ذكور أعاله كما يأتي :  أكتوبر سنة 2011 وا
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ادة 11 : .....................(بدون تغيير).............. "ا
بــالـــنــســـبــة لـــلــهـــيــئـــات أو اإلدارات الــعـــمــومـــيــة ذات
ــؤســســســات الـعــمــومــيــة الــتــابــعـة ــركــزي وا الــتــســيـيــر ا
لقـطاع الطـاقة يودع طـلب الرخـصة لدى مـصالح الوزارة

عنية مقابل وصل. ا
...............(الباقي بدون تغيير)........................"
ادة 13 من الـقـرار الوزاري ـادة 8 : : تـعـدل وتـتـمم ا ـادة ا ا
ـــوافق ـؤرخ في 15 ذي الـقــعـــدة عــــام 1432 ا ـشــتــرك ا ا
ذكور أعاله وحترر كما يأتي :  13 أكتوبر سنة 2011 وا

ادة 13 : يـخضع اقتـناء التـجهيـزات احلساسة من "ا
السـوق اخلـارجيـة ألغـراض احليـازة واالسـتعـمـال لرخـصة
ـرسـوم التـنفـيذي ادة 14 من ا مسـبقـة تـعد وفـقـا ألحكـام ا
ــــوافق ــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 ا رقم 09-410 ا

ذكور أعاله. 10 ديسمبر سنة 2009 وا

ــبـ في ــطـابـق لـلــنــمــوذج ا يــودع طـلـب الـرخــصــة ا
عـنـية لـحق األول بـهـــذا القـــرار لـدى مصـالح الـوزارة ا ا
أو مــصـالـح الـواليــة اخملـتــصـة إقــلـيــمـيــا ويــرفق بـالــوثـائق

اآلتية :
- اســـتــمــارة مــعـــلــومــات خــاصـــة بــالــطــالـب مــطــابــقــة
ـلـحق اخلـامس بـهـذا الـقـرار. عـنـدمـا ـبـ في ا لـلـنـمـوذج ا
يـقــدم الـطــلب من قــبل شـخص مــعـنــوي تـودع االســتـمـارة

بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير
واصفات التقنية للتجهيزات - نسخة من ا

- نسخة من رخصـة االستغالل عندما يتعلق الطلب
ـصـنــفـة في األقـسـام الـفـرعـيـة 1 و2 و3 و5 بــالـتـجـهـيـزات ا
بينة في من القسم "أ" من قائمـة التجهيزات احلساسة ا
ؤرخ في رسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 ا ـلحق األول بـا ا
ــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة 2009 23 ذي احلــجــة عــام 1430 ا

ذكور أعاله. وا
بـعـد الـتـأكـد من مـطـابـقـة الـطـلب يـرسل هـذا األخـيـر
ـكــلــفـة بــإعــداد الـرخــصـة خـالل اخلـمــسـة (5) إلى الــسـلــطــة ا

أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ اإليداع.
تبـلـّغ الـردود اخملصـصـة لطـلب الـرخصـة للـمـعني من
قــبـل مـــصــالـح الــواليـــة مـــكـــان إيـــداع الـــطــلـب أو مــصـــالح
عنية في أجل ست (60) يوما من أيام العمل الوزارة ا

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
ــــــادة 16 من الـــــــقـــــــرار الــــــوزاري ــــــادة 9 : : تــــــعـــــــدل ا ــــــادة ا ا
ـوافق ــــؤرخ في 15 ذي الـقــعـدة عـــام 1432 ا ـشــتـــرك ا ا

ذكور أعاله كما يأتي : 13 أكتوبر سنة 2011 وا

ادة 16 :.....................(بدون تغيير)............... "ا
......................................................................
ـدد هــذا األجل إلى ســنـة (1) واحــدة عـنــدمــا يــتــعـلق
األمــر بـاالقـتـنـاء مـن الـسـوق اخلـارجـيــة. يـبـدأ سـريـان هـذا

األجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
يــنــجــز االقــتــنــاء من الــســوق اخلــارجــيــة في عــمــلــيــة

واحدة".
ـــــادة 17 مـن الــــــقــــــرار الـــــوزاري ـــــادة 10 : : تـــــعــــــدل ا ـــــادة ا ا
ـــوافق ــــؤرخ في 15 ذي الـقــعـدة عـــام 1432 ا ـشــتـرك ا ا

ذكور أعاله كما يأتي : 13 أكتوبر سنة 2011 وا

ادة 17 :.....................(بدون تغيير)............... "ا
......................................................................

يب الطلب على اخلصوص ما يأتي :
...............(بدون تغيير حتى) :

- مكان االستعمال
- نسخة من رخصة االقتناء عند االقتضاء.

................ (الباقي بدون تغيير) .................".
ـؤرخ ـشــتـرك ا ـادة 11: يـتــمم الـقــرار الـوزاري ا ـادة   ا   ا
وافق 13 أكتـوبر سـنة 2011 في 15 ذي القـعدة عام 1432 ا
ـواد 10 مـكـرر و17 مـكـرر و17 مـكـرر1 ـذكــور أعاله بــا وا
و17 مــكــرر2 و20 مــكــرر و20 مــكــرر1 و20 مــكــرر2 وحتـرر

كما يأتي :
ــادة 10 مـــكـــرر: عــــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـق طـــلب الـــرخـــصـــة "ا
باقتناء من السوق الـوطنية لتجهيـزات حساسة مصنفة
ـلــحق فـي األقـســام الــفــرعــيـة 1 و2 و3 من الــقــسم "أ" مـن ا
ـــؤرخ ـــــرســــــوم الـتــنـــــفــيـــذي رقــــم 09-410 ا األول بـا
وافق 10 ديسـمبر سنة 2009 في 23 ذي احلجة عام 1430 ا
ــــبــــ في ــــلف ا ــــذكــــور أعاله تــــعــــد الــــرخــــصــــة وفق ا وا

الـمادة 10 أعاله بدون إجراءات أخرى ".
عمول ادة 17 مكرر: بغض النظـر عن التنظـيم ا " ا
ــكن اســـتــغالل جتـــهــيـــزات االتــصــاالت عـــبــر الـــقــمــر بـه ال
الـصـنــاعي الـواردة في الــفـقـرة 3 من الـقــســم الـفـــرعي 2
رســـوم التـنفـيذي رقم لـحق األول بـا من القـسم "أ" من ا
ـــــوافق 10 ـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1430 ا 09-410 ا

ـذكور أعاله إالّ بـواسـطة مـتـعامل ديـسـمبـر سـنة 2009 وا
وطــــني حــــاصل عــــلـى رخــــصــــة إقــــامـــة واســــتــــغـالل شــــبــــكـــة

عمومية لالتصاالت عبر القمر الصناعي".
ــــــادة 17 مــــــــكـــــــرر1 : تـــــــعــــــــد رخـــــــصــــــــة اســـــــتــــــــغالل " ا
ـلحق ـصـنفـة في الـقـسم "أ" من ا الـتجـهـيـزات احلـساسـة ا
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الية اليةوزير ا وزير ا

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
والنقلوالنقل

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
ان فرعون ان فرعونهدى إ هدى إ

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
 نائب  وزير الدفاع الوطني نائب  وزير الدفاع الوطني

 رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي

الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

ــؤرخ في رســــوم التــنفيذي رقــــــــم 09-410 ا األول با
ـــوافق 10 ديسمبـر سنة 2009 23 ذي احلجة عــــام 1430 ا

دة : ذكور أعاله  وا
- خــمس (5) ســـنـــوات قــابـــلــة لـــلـــتــجـــديــد بـــالـــنــســـبــة
ــــصـــنـــفـــــة في الـــقـــســـمـــــ لـــلـــتـــجـــهـــيـــــزات احلـــســــــاســـة ا

الفـرعي 1 و2
- ثالث (3) ســـنـــوات قــــابـــلـــة لـــلـــتـــجــــديـــد بـــالـــنـــســـبـــة

صنفة في القسم الفرعي 3". للتجهيزات احلساسة ا

ــــكن إدراج أي تــــغـــيــــيـــر في ــادة 17 مـــكـــرر2 : : ال  " ا
ـبيـنة في ـواصفـات واخلـصائص الـتقـنيـة للـتـجهـيزات ا ا
رخــصـــة االقــتـــنــاء و/أو االســتــغـالل إالّ بــعــد احلـــصــول عــلى

ؤهلة". ترخيص من السلطة ا

ـادة 20 مــكــرر: في حــالــة تــغــيــيــر إقــامــة أو مــكــان "ا
النشاط يتعـ على حائز التجـهيزات احلساسة ألغراض
ـصـنـفــة في األقـسـام الــفـرعـيـة 1 و2 و3 من االســتـعـمــال وا
ــــرســــــوم الــتـــنــفــيـــذي ــلــحـــق األول بــا الـقــسم "أ" من ا
وافق 10 ؤرخ في 23 ذي احلجة عام 1430 ا رقم 09-410 ا
ـذكــور أعاله الــتـصــريح بـهــا لـدى ديــسـمـبــر سـنـة 2009 وا
ــســـلّــمـــة لــرخـــصـــة االســتـــغالل ومــصـــالح األمن الـــســـلــطـــة ا

اخملتصة إقليميا".

سـتفـيد مـن رخصة ادة 20 مـكرر1 : يتـع عـلى ا "ا
ــصــنــفــة في األقــســام اســتــغالل الــتـــجــهــيــزات احلــســاســة ا
ـــــــلــــــحق األول الـــــــفــــــرعــــــيــــــة 1 و2 و3 من الـــــــقــــــسم  "أ" من ا
ـــــــؤرخ في ـــرســـــوم الــتــنــفـيـــــذي رقــــــم 09-410 ا بــا
ــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة 2009 23 ذي احلــجــة عــام 1430 ا

ــذكـور أعاله الــتــصـريح بــالـتــجـهــيــزات الـتي بــحـوزته وا
لدى مصالح األمن األقرب من مكان احليازة.

يترتب على التصريح إعداد وصل يب ما يأتي :
- لـــــقب واسـم أو الــــغــــرض االجــــتــــمــــاعـي والــــعــــنــــوان

هنة أو نشاط الطالب وا
ــفــصل لـلــتــجــهـيــزات احملــازة ( الـكــمــيـة - الــتــعـيــ ا
والـنــوع والـعالمــة والــنـمــوذج والـرقم الــتــسـلــسـلي أو رقم

تسجيل التجهيزات) وكذا خصائصها التقنية
- تاريخ تشغيل التجهيزات. 

يــــــبــــــ الــــــوصل كــــــذلـك الــــــغــــــرض مـن حــــــيــــــازة هـــــذه
التجهيزات ومراجع رخص االستغالل".

كن بيع الـتجهيـزات احلساسة ادة 20 مكرر 2 :   "ا
تـخلى عنها أو احملجوزة من قبل مصالح التي لم ترفع ا
ــقـابل أو ـزاد الــعـلــني أو الـتــنـازل عــنـهـا  اجلـمــارك في ا

ـعـمـول بـهـما بـدون مـقـابل طـبـقــا لـلـتـشريــع والـتـنـظـيم ا
بعـد األخذ بـرأي مـصالح وزارة الـدفـاع الوطـني والوزارة

كلفة بالداخلية. ا
بـهـذا الـعــنـوان تـعـد مـصـالح اجلــمـارك حـالـة مـفـصـلـة
لــهـــذه الــتـــجـــهــيـــزات تـــبــ كـــمـــيــتـــهــا ونـــوعـــهــا وعـالمــتـــهــا
ـصـالح وزارة ـوذجـهـا ورقـمــهـا الـتـســلـسـلي وتـرســلـهـا  و

كلفة بالداخلية. الدفاع الوطني والوزارة ا
ــكن بــيع هــذه الـتــجــهــيــزات إالّ لـفــائــدة أشــخـاص ال 
طـبـيـعـيـة أو مـعـنـويـة مـرخـص لـهـا قـانـونـا بـذلك اسـتـنـادا

إلى رخصة اقتناء في السوق الوطنية.
ــزاد الـعــلـني أو الــتـنـازل بـعــد أي عـمـلــيـة بــيع في ا
ـــصــــالح وزارة الـــدفـــاع تـــعــــد مـــصـــالـح اجلـــمـــارك وتــــرسل 
ـكلـفة بـالـداخلـيـة حالـة مفـصـلة تـب الـوطني والـوزارة ا

ـــقـــتـــنـي وكـــمـــيـــة هـــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات ونـــوعـــهـــا تـــعـــريف ا
ـوذجـهــا ورقـمـهـا الـتـســلـسـلي ومـراجع رخص وعـالمـتـهـا و

االقتناء".

ــلـــحق األول لـــلــــقـــرار الــوزاري ــادة 12 : : يــعـــوض ا ــادةا ا
ــوافق 13 ـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عــام 1432 ا ـشـتـرك ا ا
ــلـحـق األول بــهـذا ــذكـور أعـاله بــا أكــتــوبــر ســنـة 2011 وا

القرار.

ــلـحق الـثـانـي لـلـــقـرار الـوزاري ـادة 13 :: يـعـوض ا ـادة ا ا
ـوافق 13 ـؤرخ في 15 ذي الـقــعــدة عـام 1432 ا ـشــتــرك ا ا
ــلــحــقـــ الــثــاني ــذكــور أعاله بـــا أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 وا

كرر بهذا القرار. والثاني ا

ـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 16 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1438 
وافق 5 مارس سنة 2017 . ا
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لحق األول لحق األولا ا
قــراطية الشعبــية قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد اجلمهــورية اجلــزائرية الد

طلب رخصة اقتناء جتهيزات حساسة من السوق : - الوطنيةطلب رخصة اقتناء جتهيزات حساسة من السوق : - الوطنية
                                                                                                                 - اخلارجية (                                                                                                            - اخلارجية (1)

مضي أسفله ا

هوية الطالب ( 2 ) .........................................................................................................................................

ولود (ة) في ................................................................................................................................................ ا

اجلنسية........................................................................................................................................................

العنوان ( 3 ) .................................................................................................................................................

هنة ( 4 ) .................................................................................................................................................... ا

نوع النشاطات ( 5 ) .......................................................................................................................................

مرجع االعتماد ( 6 ) ........................................................................................................................................

بينة أدناه : أطلب رخصة اقتناء وتعي حيازة التجهيزات احلساسة ا

تعي التجهيزاتتعي التجهيزات
طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات

الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسم(النوع والعالمة والنموذج)(النوع والعالمة والنموذج)

حرر بـ......... في ..................
(إمضاء الطالب)

- بلد منشأ التجهيزات :................................................................................................................................

- بلد قـدوم التجهيزات :................................................................................................................................

- كيفيات نقل التجهيزات :............................................................................................................................

- مكان وأماكن تخزين واستعمال التجهيزات :.................................................................................................
- شروط حفظ التجهيزات في مأمن :................................................................................................................

ستغنى عنها 1 - أشطب العبارة ا
2 - اذكر أسماء و ألقاب أو الغرض االجتماعي لطالب الرخصة

قر االجتماعي لطالب الرخصة 3 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان ا
4 - عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل

5 و6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.
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لحق الثاني لحق الثانيا ا
قــراطية الشعبــية قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد اجلمهــورية اجلــزائرية الد

الـ ...................... (1)
رجع...................... ا

 قرار مؤرخ في ....................................... قرار مؤرخ في ....................................... يتضمن الترخيص باقتناء جتهيزات حساسة من السوق الوطنية.يتضمن الترخيص باقتناء جتهيزات حساسة من السوق الوطنية.
(1) ........................ إنّ

وافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي ؤرخ في 23 ذي احلجة عام 1430 ا رسوم التنفيذي رقم 09 - 410 ا قتضى ا  -
تمم عدل وا نصبّة على التجهيزات احلساسة ا طبقة على النشاطات ا يحدد قواعد األمن ا

وافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد ؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 ا شترك ا قتضى القرار الوزاري ا - و
تمم عدل وا شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها ا

- وبناء على رخصة استغالل التجهيزات احلساسة (2)
- وبناء على رأي ............................................................................................................................... (3)

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة:مادة وحيدة: تمنح رخصة االقتناء لـ :

ستفيد : ................................................................................................................................  - تعي ا
- مرجع االعتماد (4) ...............................................................................................................................

تعي التجهيزاتتعي التجهيزات
(النوع والعالمة والنموذج)(النوع والعالمة والنموذج) الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسمطبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات

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

الـ (1) ...........................................................

بلغت الرخصة بتاريخ.....................
                       اخلتم....................

واكبة ونوعه (5) ..................... نظام ا

- مصلحة األمن العمومي ...................

- شركة مواكبة معتمدة .....................

ـتــمم ــعــدل وا ــشــتــرك ا ـواد 2 9 أو 12 حــسب احلــالــة من الــقـرار الــوزاري ا ـعــدة لــلــرخـصــة كــمـا هــو مــبــ في ا 1 - حــدد الــسـلــطــة ا
ذكور أعاله  وا

2 - عندما يتعلق األمر برخصة اقتناء جتهيزات مصنفة من القسم  "أ"
ـتـمم ـعــدل وا ـشــتـرك ا ــسـتـشـارة إلبــداء الـرأي وفـقــا لـلـمـادة 2 أو9 من الـقـرار الــوزاري ا 3 - حـدد الـلّـجــنـة أو  الـســلـطـة / الـســلـطـات ا

ذكور أعاله وا
وافق 10 ديسمبر ؤرخ في 23 ذي احلجّة عام 1430 ا رسوم الـتنفيذي رقم 09-410 ا ادة 6 من ا 4 - بالنسبة لـلمتعامل احملددين في ا

ذكور أعاله تمم وا عدل وا سنة 2009 ا
وافق 10 ديسمـبر سنة ؤرخ في 23 ذي احلجّـة عام 1430 ا ـرسوم التـنفيذي رقم 09-410 ا ـواكبة ونـوعه طبقـا ألحكام ا 5 - حـدد نظام ا

ذكور أعاله. تمم وا عدل وا 2009 ا

مالحظة استدراكية :مالحظة استدراكية : - رخصة االقتناء شخصية.
دة ستة (6) أشهر.                                - رخصة االقتناء صاحلة 

قتناة. كن تقسيم الكمية ا                                - ال 
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تـــمت جــمـــركــة الـــتــجـــهــيــزات
مـــــــــــوضـــــــــــوع الـــــــــــــــرخـــــــــــصـــــــــــة

بتاريخ...
اخلتم

صالح اجلمارك صالح اجلماركقسم مخصص  قسم مخصص 

الـــطــــبـــيـــعــــة والـــرقم الــــتـــســـلــــســـلي
للتجهيزات

لحق الثاني مكرر لحق الثاني مكررا ا
قــراطية الشعبــية قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد اجلمهــورية اجلــزائرية الد

الـ ...................... (1)
رجع...................... ا

 قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في..........................................يتضمن الترخيص باقتناء جتهيزات حساسة من السوق اخلارجية...........................................يتضمن الترخيص باقتناء جتهيزات حساسة من السوق اخلارجية.

(1) ........................ إنّ
وافق 10 ديسمبر سنة  2009 الذي ؤرخ في 23 ذي احلجة عام 1430 ا رسوم التنفيذي رقم 09 - 410 ا قتضى ا  -

تمم عدل وا نصّبة على التجهيزات احلساسة ا طبقة على النشاطات ا يحدد قواعد األمن ا
وافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد ؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 ا شترك ا قتضى القرار الوزاري ا - و

تمم عدل وا شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها ا
- وبناء على رخصة استغالل التجهيزات احلساسة (2)

- وبناء على رأي  .............................................................................................................................. (3)
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مادة وحيدة:مادة وحيدة: تمنح رخصة االقتناء لـ :
ستفيد : .................................................................................................................................... تعي ا
....................................................................................................................................................................

تعي التجهيزاتتعي التجهيزات
(النوع والعالمة والنموذج)(النوع والعالمة والنموذج) الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسمطبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات

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

الـ (1) ........................................................... بلغت الرخصة بتاريخ.....................
اخلتم

واكبة ونوعه (5) .................. نظام ا

- مصلحة األمن العمومي ................

- شركة مواكبة معتمدة ..................

ــتـمم ـعــدل وا ــشـتــرك ا ـواد 6  12 أو 13 حـسـب احلـالــة من الــقـرار الــوزاري ا ـعــدة لـلــرخـصــة كـمــا هـو مـبــ في ا 1 - حـدد الــسـلــطـة ا
ذكور أعاله  وا

2 - عندما يتعلق األمر برخصة اقتناء جتهيزات مصنفة في األقسام الفرعية 1 و2 و3  من القسم  "أ"
ــتـمم ــعـدل وا ـشــتـرك ا ــســتـشــارة إلبـداء الــرأي وفـقــا لـلــمـادة 2 أو9 من الــقـرار الــوزاري ا 3 - حــدد الـلّــجــنـة أو الــسـلــطـة/ الــسـلــطـات ا

ذكور أعاله وا
وافق 10 ديسمبر ؤرخ في 23 ذي احلجّة عام 1430 ا رسوم التنفيذي رقم 09-410 ا ادة  6 من ا 4 - بالنسبة للمتعامل احملددين في ا

ذكور أعاله تمم وا عدل وا سنة 2009 ا
وافق 10 ديسمـبر سنة ؤرخ في 23 ذي احلجّـة عام 1430 ا ـرسوم التـنفيذي رقم 09-410 ا ـواكبة ونـوعه طبقـا ألحكام ا 5 - حـدد نظام ا

ذكور أعاله. تمم وا عدل وا 2009 ا

مالحظة استدراكية :مالحظة استدراكية : - رخصة االقتناء شخصية.
دة سنة واحدة.                                - رخصة االقتناء صاحلة 

قتناة. كن تقسيم الكمية ا                                - ال 
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لحق اخلامس لحق اخلامسا ا
قــراطية الشعبــية قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد اجلمهــورية اجلــزائرية الد

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء جتهيزات حساسةاستمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء جتهيزات حساسة

مضي أسفله أنا ا
هوية الطالب (1).....................................................................................................................................
ابن ..........................................................و...........................................................................................
ولود (ة) في ........................................................................................................................................ ا
العنوان (2)............................................................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم .........................الصادرة عن .......................... بتاريخ .................................
جواز سفر رقم .............................................الصــادر عن ........................................................................
تاريخ اإلصدار ............................................. تاريخ انتهاء مدة الصالحية ..................................................
اجلنسيــة...............................................................................................................................................
بصفتي مسيرا للشركة .. ..............................الكائنة بـ ...........................................................................

رقم الهـــــاتف.................................... الفاكس ................................البريد االلكتروني...............................

ـساهـم .............................................................................................................................. اسم ولقب ا

أطلب رخصة اقتناء جتهيزات حساسة.

ذكورة في االستمارة صحيحة. علومات ا مضي أسفله بشرفه أنّ ا يتعهد ا

حرر في ...............بـ.........................
(اخلتم واإلمضـاء)                  

1- أذكر أسماء وألقاب أو الغرض  االجتماعي لطالب الرخصة

قر االجتماعي لطالب الرخصة. 2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان ا
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ـتساوية ـتساوية يتـضمن جتديـد تشكـيلة الـلجان ا ــــــوافـق 22 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة 2016 يتـضمن جتديـد تشكـيلة الـلجان ا ــــــوافـق  ا قـــرار مـؤرخ فـي قـــرار مـؤرخ فـي 22 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1438 ا
ركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية. ركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة ا األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـساوية وافـق 22 ديسـمبـر سنة 2016 جتدد تـشكـيلة الـلجـان ا وجب قـرار مــؤرخ فـي 22 ربـيع األول عـام 1438 ا
ركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية طبقا للجدول اآلتي : األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة ا

اإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناألسالكاألسالك
ثلو اإلدارةثلو اإلدارة

ستشارون تصرفون ا ا
تصرفون الرئيسيون ا

تصرفون ا
هندس في اإلعالم اآللي  رؤساء ا

مهندسو دولة في اإلعالم اآللي
ترجمون والتراجمة ا

الوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون
عماريون هندسون ا ا

احملللون االقتصاديون الرئيسيون
مهندسو الدولة في اإلحصاء

مهندسو الدولة
مهندسو التطبيق في اإلحصاء
وثائقيون أمناء احملفوظات

ملحقو اإلدارة الرئيسيون 
التقنيون السامون في اخملبر والصيانة

ديرية الرئيسيون  كتاب ا
احملاسبون اإلداريون الرئيسون 

التقنيون السامون في اإلعالم األلي 
التقنيون السامون في األشغال العمومية

التقنيون السامون "متار محقق"
ملحقو اإلدارة

التقنيون في اخملبر والصيانة
ديرية كتاب ا

احملاسبون اإلداريون 
أعوان اإلدارة الرئيسيون
التقنيون في اإلعالم اآللي

تقنيــــو اإلدارة اإلقليميـــــــة في التسيير
التقني واحلضري 

عاونون التقنيون في اخملبر والصيانة  ا
ساعدون الوثائقيون أمناء احملفوظات  ا

الكتاب

- حــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــدي
سليمان

- شـــــهـــــيـــــتـــــلـــــمـــــة
فريد

- جــودي تــوفــيق
احلكيم

- بوصورة علي

- حدّار رشيد
- عـــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــد
الــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــانـي

سفيان
عبد اللطيف

- محـمد بوزيان
شريف

- اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
مصطفى

- بلخير رشيد
- صامت سعيد 
- آيت ســـــــعـــــــيــــــد

فريد

- بـن عــــبـــــد الـــــله
نسيم

- غــــــــــــــــــريــــــــــــــــــسـي
محمود

- خـــــداش نــــهـــــلــــة
دينة

- بـونــازف ســيـد
احمد

- غريب اعمر
- خلوفي نوال
- بـــــــونـــــــصـــــــيــــــار

صالح

- لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــالوي
العياشي

- زيان زهية
- العـربي محمد

امقران

- بحة الم
- حيمودة ويزة
- بــــــــــســــــــــطــــــــــامي

اماني
- بـن شــــــــــيــــــــــخـي

صادق

- بــــــــــوخــــــــــضــــــــــرة
العموري

- فضة 
عبد اجلبار

- مغمول حنان

ستخدم ستخدمثلو ا ثلو ا
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األعوان اإلداريون 
كتب أعوان ا

ساعدون احملاسبون اإلداريون ا
عاونون التقنيون في اإلعالم اآللي ا
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

أعوان حفظ البيانات

هنيون خارج الصنف العمال ا
ـــــهــــنـــــيـــــون من الـــــصــــنف األول الــــعـــــمــــال ا

والصنف الثاني والصنف الثالث
ســــائــــقــــو الـــــســــيــــارات مـن الــــصــــنف األول

والصنف الثاني
احلجاب الرئيسيون

احلجاب.

- بولقرون 
عبد الباقي

- ظـــاهـــرالـــطــيب
توفيق

- مداح علي

- بـــــــــــــــــــورحــــــــــــــــــال
نورالدين

- عظيمي وافية
- آيـت واعـــــــراب

عمر
- مقالتي أمال

- بـن ســــــــــــــلــــــــــــــيـخ
منير

- جمعي سارة
- فراري محمد

- بن عالل أمال
- ســـــــــعـــــــــيـــــــــداني
ابوبـكر الـصديق

- حللو ليلة
- حــمــام جــياللي

- شـعـباني وردة

- جالل نعيمة
- شكاي سفيان

- مولوج محمد
- بن دكوم منير
- روابــــــــــحــــــــــيــــــــــة

مدني
- غناش حكيم

- خليفة تبرة 
ان - موسود ا
- شعالل جمال

- عــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــوات
نصرالدين 

- قاسمي رضا
- كاولي توفيق
- طـلـنـزار حـكـيم

اإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناألسالكاألسالك
ستخدمثلو اإلدارةثلو اإلدارة ستخدمثلو ا ثلو ا

الية اليةوزارة ا وزارة ا

ــوافق 6 يــونــيــو يــونــيــو ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 11 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1438 ا
2017 يـتـضـمن اعـتـمـاد الـشـركـة ذات الـشـخص يـتـضـمن اعـتـمـاد الـشـركـة ذات الـشـخص سـنة سـنة 
ــــــســـــؤولــــــيـــــة احملــــــدودة "إيـــــكـــــارن" ــــــســـــؤولــــــيـــــة احملــــــدودة "إيـــــكـــــارن"الــــــوحـــــيـــــد وذات ا الــــــوحـــــيـــــد وذات ا

. ." بصفتها شركة سمسرة للتأم "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 11 رمــــــضـــــــان عــــــام 1438
ـوافق 6 يـونـيــو سـنـة 2017 تـعــتـمــد عـمال بــأحـكــام األمـر ا
ـوافق 25 ـؤرّخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 ا رقــــم 95-07 ا
تـمم ـعـدل وا ـتـعـلق بـالـتـأمـيـنـات ا يـنـايـر سـنة 1995 وا
ــؤرّخ في 6 جــمــادى ــرســوم الـــتــنـــفــيــدي رقم 95-340 ا وا
ــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي الــثـــانــيـــة عــام 1416 ا
يــحــدّد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــ االعــتــمــاد واألهــلــيـة
ـهـنـيـة وسـحـبه مـنـهم ومــكـافـأتـهم ومـراقـبـتـهم الـشـركـة ا
ـسـمّاة ـسـؤولـيّـة احملـدودة ا ذات الـشّـخص الـوحـيـد وذات ا
ــسـيّــرة من طــرف الــســيّــد جــعـدون "إيــكــارن" "ICARN" وا

. عبد احلكيم بصفتها شركة سمسرة للتأم

ـارسـة سـمـسـرة ـنح هـذا االعـتـمـاد لـلـشـركـة قـصـد 
عمليات التأم اآلتية :

1. احلوادث

رض 2. ا

ـسـتـعــمـلـة عـبـر 3. أجـســام الـعـربـات الــبـريـة ( غـيــر ا
السكة احلديدية )

4. أجسام عربات السكة احلديدية

5. أجسام العربات اجلوية

6. أجسام العربات البحرية والبحيرية

نقولة 7. البضائع ا

8. احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية

9. أضرار أخرى الحقة باألمالك

ـــدنــيــة لــلــعــربـــات الــبــريــة احملــركــة ــســؤولــيّــة ا 10. ا

ذاتيا

دنية للعربات اجلويّة سؤولية ا 11. ا

ـــــدنــــيـــــة لــــلـــــعــــربـــــات الــــبـــــحــــريــــة ــــســـــؤولــــيــــة ا 12. ا

والبحيرية

دنية العامة سؤولية ا 13. ا

14. القروض

15. الكفالة
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الية اخملتلفة 16. اخلسائر ا

17. احلماية القانونية

ــــعــــرضــــ ــــســـــاعــــدة ( مــــســـــاعــــدة األشــــخـــــاص ا 18. ا

للصعوبات ال سيما خالل تنقالتهم )

20. احلياة - الوفاة

21. الزواج - الوالدة

22. تأمينات متعلقة بأموال االستثمار

24. الرسملة

25. تسيير األموال اجلماعية

26. االحتياط اجلماعي.

ـلف طلب كـوّنة  يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر ا
سبقة إلدارة رقابة التأمينات. وافقة ا االعتماد  إلى ا

إضـــافـــة لـــذلك يـــجب تـــبـــلــيـغ إدارة الــرقـــابـــة عن كل
ــكـتـب الـسـمــسـرة في س الــسـيــر الـعـادي  عـنــصـر جــديـد 

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ فـي قــــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ فـي 17 جـمــادى الـــــثـانــيـة جـمــادى الـــــثـانــيـة
ــــــوافـق 16 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 2017 يــــحــــدد يــــحــــدد ــــــوافـق  ا عـــــام عـــــام 1438 ا
ــعـاهـد الـوطـنـيـة لــتـكـوين مـوظـفي قـطـاع ــعـاهـد الـوطـنـيـة لــتـكـوين مـوظـفي قـطـاعتـصـنـيف ا تـصـنـيف ا
ــنــاصب ــنــاصبالــتــربــيــة الــوطــنــيــة وشــروط االلــتــحــاق بــا الــتــربــيــة الــوطــنــيــة وشــروط االلــتــحــاق بــا

العليا التابعة لها.العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

الية ووزير ا

ووزيرة التربية الوطنية

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007 في 17 رمـضـان عام 1428 ا
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
ـؤسســـات واإلدارات الـعمـومـية نــــاصب الـعـليـــا في ا ا

ادة 13منه ال سيما ا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 ا قـتـضى ا - و
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل  تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 ا ـقتـضى ا - و
ـــــوافق 6 ســـبـــتـــمـــبـــــر في 29 ربـــيـــع األول عــــــام 1415 ا
سنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

ؤرخ رسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 ا قـتـضى  ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ــقـــتـــضى الــــمــرســـــوم الــتـــنــــفـــيــذي رقم 04-08 - و
ــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة ــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 ا ا
ــوظـــفــ ــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــا 2008 وا

ــؤســســات واإلدارات ــشــتــركــة في ا ــنــتــمــ لألسـالك ا ا
تمم عدل وا العمومية ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008 في 11 شـــوال عـــام 1429 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا
تمم عدل وا لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-28 ا ـقـتـضى ا - و
وافق أول فـبرايـر سنة في أول ربيع الـثـاني عام 1435 ا
2014 الـذي يـحـدّد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية 

ـؤرخ في ـشتـرك ا ـقـتـضــى الـقـرار الـوزاري ا - و
ــوافق 18 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2015 الــذي 6 صــفــر عــام 1437 ا
يــحـــدد الــتــنــظــيم الــداخـــلي لــلــمــعــاهــد الـــوطــنــيــة لــتــكــوين

موظفي قطاع التربية الوطنية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 13 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 الــرئـــاسي رقم 07-307 ا
ذكور أعاله يهدف هذا وافق 29 سبتمبر سنة 2007 وا ا
ـعــاهــد الـوطــنــيـة لــتــكـوين الــقـرار إلـى حتـديــد تــصــنـيف ا
مـــوظــفـي قــطــاع الـــتــربـــيــة الـــوطــنــيـــة وشــروط االلـــتــحــاق

ناصب العليا التابعة لها. با

ـعـاهد الـوطـنيـة لـتكـوين مـوظفي 2 : : تصـنف ا ادة  ادة ا ا
قطاع التربية الوطنية في الصنف "أ" القسم "4".

ادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا ادة ا ا
التابعة للمـعاهد الوطنية لتكـوين موظفي قطاع التربية
نـاصب طبقا للجدول الوطنية وشروط االلـتحاق بهذه ا

اآلتي :
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ناصب ناصبشروط االلتحاق با شروط االلتحاق با ناصب العليا ناصب العلياا ا

التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

ستوى ستوىا ا
السلالسلّميمي

القسمالقسم الصنفالصنف

أ

أ

أ

عاهد عاهدا ا
الوطنيةالوطنية
لتكوينلتكوين
موظفيموظفي
قطاعقطاع
التربيةالتربية
الوطنيةالوطنية

ؤسسة ؤسسةا ا
العموميةالعمومية

دير - ا

- نـائب مــديــر الـتــكـوين
ـــســــــــــــــــــابــــــــــــــــــقــــــــــــــــــات ـــــــــــــــ وا
هنية واالمتحانات ا

- نــــــــــــــــــــائــب مــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــر
الــــــدراســـــــات والــــــبـــــــحث

والتوثيق
 

- نــــــائـب مــــــديــــــر اإلدارة
والوسائل العامة

طريقةطريقة
التعيالتعي

4

4

4

م

م-1

م-1

711

256

256

ــ

- مفتش التربية الوطنية.
توسط. - مفتش التعليم ا

- مدير الثانوية.
- مفتش التعليم االبتدائي
- مـفـتش التـوجـيه واإلرشاد

هني. درسي وا ا
توسطة. - مدير ا

- ناظر ثانوية.
- مـــــــــســــــــتــــــــشــــــــار رئــــــــيـــــــــسي
درسي لـلـتوجـيه واإلرشـاد ا
ـــــهــــــني يــــــثـــــبـت أربع (4) وا
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- مـفــتش الـتـربـيـة الـوطـنـيـة
ـــالي تـــخــصـص : الـــتـــســيـــر ا

ادي في الثانويات. وا
ـتــوسط - مـفـتش الـتــعـلـيم ا
تـــــــخــــصــص : الــــتــــــســــيــــــيـــــر
ــــــــــــــــــــــــــــادي فــي ـــــــــــــــــــــــــــــالـــي وا ا

توسطات. ا
- مــقــتــصــد رئــيــسي يــثــبت
ثـالث (3) ســـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مـــتـــصـــرف رئــــيـــسي عـــلى
األقـل مــــــــــــرسـم أو رتـــــــــــبـــــــــــة
مـــــعـــــادلــــــة يـــــثـــــبـت ثالث (3)
سـنوات من األقـدميـة بصـفة

موظف.
- مــقــتــصــد يــثــبت أربع (4)
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- مـــــــــــتــــــــــصـــــــــــرف مـــــــــــحـــــــــــــلـل
أومـــــــــتــــــــــصــــــــــرف أو رتــــــــــبـــــــــة
يــــثــــبت أربع (4) مـــــعــــادلــــــة 
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير
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ناصب ناصبشروط االلتحاق با شروط االلتحاق با ناصب العليا ناصب العلياا ا

التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

ستوى ستوىا ا
السلالسلّميمي

القسمالقسم الصنفالصنف

أ

أ

عاهد عاهدا ا
الوطنيةالوطنية
لتكوينلتكوين
موظفيموظفي
قطاعقطاع
التربيةالتربية
الوطنيةالوطنية
(تــابع)(تــابع)

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
تنظيم التكوين 

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
ـسابـقات تـنظـيم سيـر ا
هنية واالمتحانات ا

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
تابعة والتقييم  ا

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
الـــــــدراســــــات والــــــبــــــحث

التربوي   

رئــــــــــيـس مــــــــــصــــــــــلــــــــــحـــــــــة
التوثيق واألرشيف

4

4

م-2

م-2

154

154

توسط. - مفتش التعليم ا
- مدير الثانوية.

توسطة. - مدير ا
- مفتش التعليم االبتدائي.
- أســتـاذ مـكــون في الـتــعـلـيم

توسط. ا
- ناظر ثانوية.

- أســتــاذ رئــيـــسي لــلــتـــعــلــيم
الثانوي على األقل.

ــدرســة -أســتــاذ مــكــون في ا
االبتدائية.

- أســتــاذ رئــيـــسي لــلــتـــعــلــيم
ــــتــــوسط يــــثــــبت ثالث (3) ا
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- مـــــــــســــــــتــــــــشــــــــار رئــــــــيـــــــــسي
درسي لـلـتوجـيه واإلرشـاد ا
ــــــهــــــنـي يــــــثــــــبـت ثالث(3) وا
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة. 
- أســتـاذ رئـيــسي لـلــمـدرسـة
اإلبـتــدائـيــة يـثـبت ثالث (3)
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

- أســتـاذ مـكــون في الـتــعـلـيم
توسط. ا

- أســتــاذ رئــيـــسي لــلــتـــعــلــيم
الثانوي على األقل.

ـدرسـة - أســتـاذ مـكــون في ا
االبتدائية.

- وثــائـقـي أمـ مــحـفــوظـات
رئــيــسي عـــلى األقل مــرسم
يــــــــثــــــــبـت ســــــــنــــــــتـــــــ (2) مـن

األقدمية بصفة موظف.

مقرر من
مدير
عهد ا

مقرر من
مدير
عهد ا

ؤسسة ؤسسةا ا
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
التعيالتعي
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أ

أ

رئــــــــــيـس مــــــــــصــــــــــلــــــــــحـــــــــة
الـــــتـــــوثـــــيق واألرشـــــيف

(تابع)

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم اآللـــــــــــــــــــــــــــــــــي
وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

واالتصال

4

4

م-2

م-2

154

154

- أســتــاذ رئــيـــسي لــلــتـــعــلــيم
ــــتــــوسط يــــثــــبت ثالث (3) ا
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

- أســتــاذ الــتـــعــلــيم الــثــانــوي
يـثـبت ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفـعلية الفعلية بهذه

الصفة.

ــتــوسط - أســتــاذ الــتــعــلــيم ا
يـثـبت ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

-أســتــاذ رئــيــسي لــلــمــدرسـة
االبـتــدائـيــة يـثـبت ثالث (3)
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.  

- وثــائـقـي أمـ مــحـفــوظـات
مــــــحـــــــلـل أو وثــــــائـــــــقـي أمــــــ

مـحـفوظـات يـثبت ثالث (3)
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة. 

- أســتـاذ مـكــون في الـتــعـلـيم
ـــــتــــــوسط تـــــخـــــصـص إعالم ا

آلي.

- أســتــاذ رئــيـــسي لــلــتـــعــلــيم
الـــــثـــــانـــــوي تـــــخـــــصص إعالم

آلي على األقل.

- مــــــهـــــــنـــــــدس رئــــــيـــــــسـي في
اإلعــالم اآللـي عــــــــــــــــلــى األقـل

مـــرسم يــــثـــبت ســـنـــتـــ (2)
من األقدمية بصفة موظف.

- أســتـــاذ رئـــيـــسي لـــلـــتـــعــلـــيم
تـوسط تخصص إعالم آلي ا
يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير
عهد ا

مقرر من
مدير
عهد ا

ناصب ناصبشروط االلتحاق با شروط االلتحاق با

التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

ستوى ستوىا ا
السلالسلّميمي

القسمالقسم الصنفالصنف

عاهد عاهدا ا
الوطنيةالوطنية
لتكوينلتكوين
موظفيموظفي
قطاعقطاع
التربيةالتربية
الوطنيةالوطنية
(تــابع)(تــابع)

ؤسسة ؤسسةا ا
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
التعيالتعي

ناصب العليا ناصب العلياا ا
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أ

أ

أ

- رئــــــــيـس مــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم اآللـــــــــــــــــــــــــــــــــي
وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

واالتصال (تابع)

رئــــــــــيـس مــــــــــصــــــــــلــــــــــحـــــــــة
ستخدم ا

رئــــــــــيـس مــــــــــصــــــــــلــــــــــحـــــــــة
ــــيــــزانـــــيــــة وتــــســــيــــيــــر ا

ادية الوسائل ا

4

4

4

م-2

م-2

م-2

154

154

154

- أســتــاذ الــتـــعــلــيم الــثــانــوي
تـــخـــصص إعالم آلـي يــثـــبت
ثالث (3) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـــهـــنـــدس دولـــة في اإلعالم
اآللــي يــــــــــــــــثــــــــــــــــبــت ثـالث (3)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة بــــهـــذه

الصفة.

ــتــوسط - أســتــاذ الــتــعــلــيم ا
تـــخـــصص إعالم آلـي يــثـــبت
ثـالث (3) ســـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوات مـن
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصـــرف رئــــيـــسي عـــلى
األقـل مــــــــــــرسـم أو رتـــــــــــبـــــــــــة
مــعــادلــة يــثــبت ســنــتــ (2)
من األقدمية بصفة موظف.

- مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف مـــــــــحـــــــــلل أو
مــتـــصــرف أو رتـــبــة مـــعــادلــة
يـثـبت ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــقــتــصــد رئــيــسي يــثــبت
ســـنـــتـــ (2) مـن األقـــــدمـــــيــــة

بصفة موظف.

- مـــتـــصـــرف رئــــيـــسي عـــلى
األقـل مــــــــــرسـم  أو رتــــــــــبــــــــــة
مــعــادلــة يــثــبت ســنــتــ (2)
من األقدمية بصفة موظف

- مــقــتــصــد يـثــبت ثالث (3)
سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

 مــــــــــتــــــــــصـــــــــــرف مــــــــــحــــــــــلـل أو
مــتـــصــرف أو رتـــبــة مـــعــادلــة
يـثـبت ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفـعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير
عهد ا

مقرر من
مدير
عهد ا

مقرر من
مدير
عهد ا

عاهد عاهدا ا
الوطنيةالوطنية
لتكوينلتكوين
موظفيموظفي
قطاعقطاع
التربيةالتربية
الوطنيةالوطنية
(تــابع)(تــابع)

ناصب ناصبشروط االلتحاق با شروط االلتحاق با

التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

ستوى ستوىا ا
السلالسلّميمي

القسمالقسم الصنفالصنف ؤسسة ؤسسةا ا
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
التعيالتعي

ناصب العليا ناصب العلياا ا
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ـوظـفـون الـذي يـشـغـلون ـادة 4 : : يـجب أن يـنـتـمي ا ـادة ا ا
ـناصب إلى رتب تكـون مهـامها مـوافقة لـصالحيات هذه ا

عنية. الهياكل ا

ـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطية الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
ـوافق 16 مارس سنة 2017. ا

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

الية اليةوزير ا وزير ا

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا  وبتفويض منه  وبتفويض منه ا

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــكــــــلف ــــــثل الــــــوزيـــــــر ا - مــــــحــــــنــــــد أرزقـي والـي 
هني بالتكوين والتعليم ا

الية كلف با ثلة الوزير ا - مليكة حاج قدور 

ــثل مـــنــتــخب لــلـــمــســتــخــدمــ - ابــراهــيـم عــبــدي 
اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - محمد لوناس مزياني 

ــثل غــرفـة الــصــيــد الــبــحـري - مــوسى مــيــشــالـيـخ 
ائيات لوالية تيبازة. وتربية ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

درسـة الـتكـوين الـتـقني درسـة الـتكـوين الـتـقنيأعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي  أعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي 
ائيات لعنابة. ائيات لعنابة.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 12 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــــؤرخ في 24 مـــحـــرم عـــام 1426 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-87 ا
ـوافق 5 مــارس سـنـة 2005 الــذي يـحــدد تــنـظــيم مـدارس ا
ــائــيــات الــتـــكــوين الــتـــقــني لـــلــصــيـــد الــبــحـــري وتــربــيـــة ا
ـدرسـة التـكوين تـمم في اجملـلس التـوجـيهي  وسيـرهـا ا

ائيات لعنابة :    التقني للصيد البحري وتربية ا

ــــثل وزيـــر الــــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيـــة - عـــمــــارة عـــمي 
الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني  - ياس سليماني 

ـــكـــلف ـــثل الـــوزيـــر ا - مـــحـــمـــد رضـــا حـــوســـيـــنـي 
بالبحرية التجارية

ـكـلف بـالـتكـوين ـثل الـوزيـر ا - تـوفـيق زوايـديـة 
هني والتعليم ا

الية كلف با ثلة الوزير ا - دينا هني 

ـــــــثـل مـــــــنـــــــتــــــــخب - عــــــــبـــــــد احلـــــــلـــــــيـم بـــــــوجــــــــعـــــــدار 
للمستخدم اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - علي جابر 

ـــثل غـــرفـــة الـــصـــيـــد الـــبـــحــري - عـــادل الـــعـــيـــاشـي 
ائيات لوالية عنابة. وتربية ا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

درسـة الـتكـوين الـتـقني درسـة الـتكـوين الـتـقنيأعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي  أعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي 
ائيات لشرشال. ائيات لشرشال.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 12 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــــؤرخ في 24 مـــحـــرم عـــام 1426 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-87 ا
ـوافق 5 مــارس سـنـة 2005 الــذي يـحــدد تــنـظــيم مـدارس ا
ــائــيــات الــتـــكــوين الــتـــقــني لـــلــصــيـــد الــبــحـــري وتــربــيـــة ا
ـدرسـة التـكوين تـمم في اجملـلس التـوجـيهي  وسيـرهـا ا

ائيات لشرشال :    التقني للصيد البحري وتربية ا

ــثل وزيــر الـفالحــة والـتــنـمــيـة - مـحــمـد يــحــيـاني 
الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني  - الطاهر قصاير 

ــــكـــلـف بـــالــــبـــحــــريـــة ــــثل الــــوزيـــر ا - عــــلي أزواو 
التجارية
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قــــرار مــــــــؤرخ في قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جـــــمــــــــادى الـــــثـــــــــانـــــيـــــة عـــــام  جـــــمــــــــادى الـــــثـــــــــانـــــيـــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

درسـة الـتكـوين الـتـقني درسـة الـتكـوين الـتـقنيأعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي  أعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي 
ائيات للقالة. ائيات للقالة.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 12 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــــؤرخ في 24 مـــحـــرم عـــام 1426 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-87 ا
ـوافق 5 مــارس سـنـة 2005 الــذي يـحــدد تــنـظــيم مـدارس ا
ــائــيــات الــتـــكــوين الــتـــقــني لـــلــصــيـــد الــبــحـــري وتــربــيـــة ا
ـدرسـة التـكوين تـمم في اجملـلس التـوجـيهي  وسيـرهـا ا

ائيات للقالة :    التقني للصيد البحري وتربية ا

ــــثل وزيــــر الـــفـالحـــة - عـــبــــد احلــــمــــيـــد بــــراهــــمـــيــــة 
والتنمية الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل الوزير الدفاع الوطني  - إبراهيم بولعجول 

ـكــلف بـالـبــحـريـة ـثل الـوزيــر ا - أمــزيـان أقــدادر 
التجارية

ـــــكـــــلف ـــــثـل الـــــوزيـــــر ا - عـــــبـــــد الـــــوهـــــاب حـــــاجي 
هني بالتكوين والتعليم ا

الية كلف با ثلة الوزير ا - منية لعراب 

ــثـل مــنـــتــخـب لــلـــمــســـتــخـــدمــ - راشـــد مـــتــيـــري 
اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - محمد اليام مصدق 

ثل غـرفة الصيـد البحـري وتربية - رمـزي يوبي 
ائيات لوالية الطارف. ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

درسـة الـتكـوين الـتـقني درسـة الـتكـوين الـتـقنيأعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي  أعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي 
ائيات لبني صاف. ائيات لبني صاف.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 12 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا

ــــؤرخ في 24 مـــحـــرم عـــام 1426 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-87 ا
ـوافق 5 مــارس سـنـة 2005 الــذي يـحــدد تــنـظــيم مـدارس ا
ــائــيــات الــتـــكــوين الــتـــقــني لـــلــصــيـــد الــبــحـــري وتــربــيـــة ا
ـدرسـة التـكوين تـمم في اجملـلس التـوجـيهي  وسيـرهـا ا
ائيات لبني صاف :    التقني للصيد البحري وتربية ا

ثل وزيـر الفالحة والتـنمية - سـحنون بوقـبرين 
الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني  - ياس غرايفية 

ـــكـــلف بـــالــبـــحـــريــة ــثـل الــوزيـــر ا - مـــحـــمـــد دوار 
التجارية

ـكلف بالتكوين ثل الوزير ا - محمد غا صـابر 
هني والتعليم ا

الية كلف با ثل الوزير ا - محمد مهادي 

ـــــــثــــــلــــــة مــــــنـــــــتــــــخــــــبــــــة - ســــــمــــــيـــــــرة عــــــلـي بن دواد 
للمستخدم اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - فتحي مفيتح 

ــثل الـغــرفـة الــوالئـيــة لـلــصـيـد - مــصـطــفى صـافي 
ائيات لوالية ع تموشنت. البحري وتربية ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

درسـة الـتكـوين الـتـقني درسـة الـتكـوين الـتـقنيأعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي  أعـضـاء اجملـلس التـوجـيهـي 
ائيات للغزوات. ائيات للغزوات.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ــوجب  قــــرار مــــؤرخ في 24 جــمــــادى الـثــــــانـيـة
ــــــــــوافـق 23 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2017 يـــــــعــــــــيّـــن عـــــــام 1438 ا
ـادة 12 األعـضـــاء اآلتـيــة أسـمـــاؤهم تـطـبــيـقــــا ألحـكــــام ا
ــــؤرخ فـــي 24 ـرســوم الـتــنـفــيـــذي رقـــم 05-87 ا مــــن ا
ـــــــوافق 5 مــــارس ســــنـــة 2005 الــــذي مــــحـــــــرم عـــام 1426 ا
يـحـدد تنـظـيم مـدارس الـتـكـوين الـتقـني لـلـصـيـد الـبـحري
ـــــتـــــمم فـي  اجملـــــلس ـــــائـــــيـــــات وســـــيــــــرهـــــا ا وتـــــــربـــــيـــــة ا
ــدرســة الـتــكــوين الــتـقــني لــلــصــيـد الــبــحـري الــتــوجـيــهي 

ائيات للغزوات :    وتربية ا

ــثـل وزيــر الــفالحــة والــتــنــمــيــة - قــويــدر درويش 
الريفية والصيد البحري رئيسا
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ثل وزير الدفاع الوطني  - موسى حمرات 

ــكـلف بـالــبـحـريـة ــثل الـوزيـر ا - مـحـمـد يــعـقـوب 
التجارية

ــثـــلــة الـــوزيــر - حـــفــيـــظـــة زدور مــحـــمــد إبـــراهــيـم 
هني كلف بالتكوين والتعليم ا ا

الية كلف با ثل الوزير ا - فيصل سليماني 

ـثل مـنـتـخب لـلـمـسـتـخـدم - مـصـطـفى بن سـعـد 
اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - زكريا بلفاضل 

ـثل غــرفـة الــصـيـد الــبـحـري - عـبـد اجملــيـد تــشـوار 
ائيات لوالية تلمسان. وتربية ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

أعــضــاء اجملــلس الــتــوجــيــهي لــلــمــعــهــد الــتــكـنــولــوجيأعــضــاء اجملــلس الــتــوجــيــهي لــلــمــعــهــد الــتــكـنــولــوجي
ائيات لوهران. ائيات لوهران.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 13 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-124 ا
ــــتـــضــــمن حتــــويل ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة 2005 وا 1426 ا

مدرسة الـتكـوين التـقني لـصيـادي البـحر في وهران إلى
ــائــيـات مــعــهـد تــكــنــولــوجي  لــلــصــيــد الــبـحــري وتــربــيــة ا
ـــــتــــمـم في اجملـــــلس الـــــتـــــوجــــيـــــهي لـــــلـــــمــــعـــــهــــد لــــوهـــــران ا
ائيات لوهران : التكنولوجي للصيد البحري وتربية ا

ثل وزبـر الـفالحة والـتـنمـية -  محـمـد بن قريـنـة 
الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني  - عمر كنان 

الية كلف با ثل الوزير ا -  بلقاسم قادري 

ــكــلـف بــالــبــحــريـة ــثـل الـوزيــر ا - حــبــيب مــومن 
التجارية

كـلف بالتكوين ثل الوزير ا - عبد القادر طـويل 
هني والتعليم ا

ـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة ــثل الـسـلـطـة ا -  يـحي عـثـمـاني 
العمومية

ثل مـنتخـب للمـستـخدم - نورالدين مـجاهـدي 
اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - محمد معزوز 

ــثـلــة غــرفـة الــصــيـد الــبــحـري - فــاطـمــة أورازوك 
ائيات لوالية وهران. وتربية ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــرار مــــــــؤرخ في  قــــرار مــــــــؤرخ في 24 جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام  جــــمــــــــادى الــــثــــــــانـــــيــــة عـــــام 1438
ــــــوافـق 23 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ يـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ ــــــوافـق ا ا

أعــضــاء اجملــلس الــتــوجــيــهي لــلــمــعــهــد الــتــكـنــولــوجيأعــضــاء اجملــلس الــتــوجــيــهي لــلــمــعــهــد الــتــكـنــولــوجي
ائيات للقل. ائيات للقل.للصيد البحري وتربية ا للصيد البحري وتربية ا

ــــــــــــــــــــــ

ـــوجب  قـــرار مـــــؤرخ في 24 جــمـــــادى الـــثــــــانــيــة
ـــوافـق 23 مـارس سـنة 2017 يـعـيّن األعـضـاء عــام 1438 ا
ــرسـوم ـادة 13 مـن ا اآلتـيــة أســمــاؤهم تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــؤرخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 05-179 ا
ـــــتــــضــــمـن حتــــويل ــــوافق 17 مــــايــــو ســــنــــة 2005 وا 1426 ا

مـدرسـة الــتـكـوين الــتـقــني لـصـيــادي الـبـحــر في الـقل إلى
ــائــيـات مــعــهـد تــكــنــولــوجي  لــلــصــيــد الــبـحــري وتــربــيــة ا
تمم في اجمللس الـتوجيهي للمعـهد التكنولوجي بالقل ا

ائيات  بالقل:    للصيد البحري وتربية ا

ــثل وزيـر الــفالحـة والــتـنــمـيـة - حـســ بـوسـبــيع 
الريفية والصيد البحري رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني  - يوسف رمضان 

الية كلف با ثل الوزير ا - عبد العزيز نوار 

ــكــلف بــالــبــحــريـة ــثـل الـوزيــر ا - خــالــد بــابـوري 
التجارية

ـكــلف بــالــتــكـوين ــثل الــوزيــر ا - فــيـصـل مـغــزي  
هني والتعليم ا

ـكلفـة بالوظـيفة ثل السـلطة ا - عبد احلـكيم مهـار 
العمومية

ــــثل مــــنــــتــــخب - مــــحــــمــــد الــــشــــريف بــــورغــــيــــدة  
للمستخدم اإلداري والتقني

ثل منتخب للمعلم - محمد  بوحوش 

ـــثل غـــرفــة الـــصــيـــد الــبـــحــري - عـــادل مــنـــصــوري 
ائيات لوالية سكيكدة. وتربية ا



الية كلف با ثل  الوزير ا - مولود ديدان 

كلف بالتجارة ثـل الوزير ا - كمـال بوخـداش 

كلف بالصحة ثل الوزير ا - لطفي حمشي 

ـــكـــلف ـــثـــــلـــة الــــــوزيـــر ا - ســـلـــيـــمـــــة بــــوكــــــرش 
بالبيئة

ــعــهــد الــوطــني لــلــطب ــثل ا - زين الــدين بــنــانـي 
البيطري

ــعــهــد الـــوطــني اجلــزائــري ـــثل ا - خــالـــد فــنــتــازي 
لألبحاث الزراعية

ــــعــــهــــد الـــــتــــقــــني لــــتــــربــــيــــة ــــثل ا - أحــــمــــد ربــــيـع 
احليوانات

ثل الغرفة الوطنية للفالحة. - عبد الكر آغا 

طبعة الرسميّة  ة  حي البسات بئر مراد رايس ص.ب حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة طبعة الرسميا ا

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3254

ـــــوافق 25 أبـــــريل أبـــــريل ـــــوافق  ا قــــــرار مـــــؤرخ في قــــــرار مـــــؤرخ في 28 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة
ـــركـــز الـــوطــنـي لـــلــتـــلـــقـــيح االصـــطـــنـــاعي وحتـــســ ـــركـــز الـــوطــنـي لـــلــتـــلـــقـــيح االصـــطـــنـــاعي وحتـــســا ا

السالالتالسالالت.
ــــــــــــــــــــ

ـوافق ــوجب قــرار مـؤرخ في 28 رجب عـام 1438 ا
25 أبـــريل ســـنــة 2017 يــعـــ األعــضـــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم

ـؤرخ ـرسـوم رقم 88-04 ا ـادة 13 من ا تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا
ــــوافق 5 يـــنـــايــــر ســـنـــة في 15 جـــمـــادى األولى عـــام 1408 ا
ـــــركــــز الــــوطـــــني لـــــلــــتــــلـــــقــــيح ــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء ا 1988 وا

ـــتــــمم في ــــعــــدل وا االصــــطـــنــــاعي وحتــــســـ الــــسالالت ا
ـــركــــز الـــوطـــني لــــلـــتـــلـــقـــيـح االصـــطـــنـــاعي مـــجـــلس إدارة ا

وحتس السالالت :

ـثلـة وزير الـفالحة والـتنـمية - جـميـلة حاج أعـمر 
الريفية والصيد البحري رئيسة

29  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1438 هـ هـ
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م


