
العدد العدد 71
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 17 ربيع األول  ربيع األول عام عام 1439 هـهـ
وافق 6 ديسمبر ديسمبر سنة  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 تنظيميمراسيم تنظيميّة

ـوافـق 4 ديـسمـبـر سـنة 2017 يـحـدد خـصائص الـبـطـاقة مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 17- 347 مـؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
هنية للموظف وشروط استعمالها.............................................................................................................. ا
ـنـدوبـيـــــات ـوافـق 4 ديـسـمــبـر سـنـة 2017  يـحـدد عـدد ا مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 17-348 مـؤرخ في 15 ربــيع األول عـام 1439 ا
البلديـــــة لبلديــــة سطيـــف - واليــة سطيف - وحدودها.................................................................................
وافـق 4 ديـسمـبر سـنة 2017 يـتضـمن نقل اعـتماد فــي مـرسوم تـنفـيذي رقــم 17 - 349 مؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
ميزانيـة تسيـير وزارة الداخليــة واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية............................................................
وافـق 4 ديـسمـبر سـنة 2017 يتـضـمن نقـل اعتـماد فـي مـرسوم تـنفـيذي رقــم 17 - 350 مؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
اليـة...................................................................................................................... ميزانيـة تسيـير وزارة ا
وافـق 4 ديـسمـبر سـنة 2017 يـتضـمن نقـل اعـتماد فـي مـرسوم تـنفـيذي رقــم 17 - 351 مؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
ميزانيـة تسيـير وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................................

قرارات مقررات آراءقرارات مقررات آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير.......... قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 ا

رأة رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
ـلف ـوافق 4 أكــتـوبـر سـنـة 2017 يــحـدد تـشــكـيـلــة وكـيـفـيــات دراسـة ا قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13 مـحــرم عـام 1439 ا
ـمـنـوحة لـلـمسـتـخـدم الـذين يـقـومون بـتـهيـئـة وجتـهيـز مـناصـب عمل لـفـائدة ـالي لالستـفـادة من اإلعـانات ا التـقـني ا
....................................................................................................................................... عوق األشخاص ا

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

وافق 31 يناير سنة 2017 يتمم قائمـة التخصصات للتوظيف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى األولى عام 1438 ا
نتمية لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات.................................................................... والترقية في بعض الرتب ا
وافق 16 فبـراير سنة 2017 يـتضمن تـعي أعـضاء اجمللس الـتوجيـهي للمـعهد قـرار مؤرخ في 19 جمـادى األولى عام 1438 ا
ائيات............................................................................................... الوطني العالي للصيد البحري وتربية ا
ـكــتب الـوزاري لألمن ـوافق 26 فـبــرايـر ســنـة 2017 يــحـدد تــشـكـيــلـة  وســيـر ا قــرار مـؤرخ في 29 جـمــادى األولى عـام 1438 ا
ؤسسة على مستوى وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري............................................ الداخلي في ا
وافق 4 أكـتـوبر سـنة 2017 يـحدد غــابـة االسـتجـمام حــمـام بــوغـرارة 1 جزء مـن غابة قـرار مؤرخ في 13 محـرم عام 1439 ا
بالد شهبة التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة والية تلمسان................................................
وافق 4 أكـتـوبر ســنـة 2017 يــحـدد غــابـة االسـتجـمام حـمام بـوغرارة 2 جزء مـن غابة قـرار مؤرخ في 13 محـرم عام 1439 ا
بالد شهبة التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة والية تلمسان................................................
وافق 4 أكتـوبر سنة 2017 يـحدد غابة االستـجمام حاسي اجلبس جـزء من غابة سبدو قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 ا
التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية سبدو والية تلمسان............................................................................
وافق 4 أكتـوبر سنة 2017 يحدد غـابة االستجـمام ميـاز جزء من غابة زردب الـتابعة قرار مؤرخ في 13 محـرم عام 1439 ا
لألمالك الغابية الوطنية ببلدية أوالد ميمون والية تلمسان..............................................................................
ـنـدمـجـة ـوافق 4 أكــتـوبـر سـنـة 2017 يـحـدد غـابــة االسـتـجـمـام مــقـام جـزء من الـغــابـة ا قــرار مـؤرخ في 13 مـحـرم عـام 1439 ا
مرسى بن مهيدي التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي والية تلمسان.................................
ـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 2017 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات الـتـدريب لـلـحـصـول علـى شـهادة قـرار مؤرخ في 27 صـفـر عـام 1439 ا
التأهيل حليازة رخصة الصيد.......................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
الفصـل األولالفصـل األول
أحكام عامةأحكام عامة

ــهـنــيـة وثــيــقـة إداريــة رسـمــيـة ـادّة ة 2 :   :  الـبــطــاقـة ا ـادا ا
وهي شخصية حصرا.

ـؤسـسة أو وتسـلمّ لـلـمـوظف مـجانـا وتـبـقى مـلكـيـة ا
عنية. اإلدارة العمومية ا

3 :  : تمـنح الـسلـطـة التي لـهـا  صالحيـة الـتعـي ادّة ة  ادا ا
و/أو الـتـســيـيـر اإلداري كـل مـوظف بــطـاقـة مــهـنـيــة تـبـ

هنية. هويته وصفته ا

ــهــنــيـة 4 :  : يــجـب أن يـدوّن تــســلــيم الــبــطــاقــة ا ـادّة ة  ـادا ا
حــسب الــتـــرتــيب الــزمـــني لــتــســلـــيــمــهــا فـي ســجل مــرقم
ومـــوقّع عــــلى كل ورقــــة مـــنه يـــفــــتح من طــــرف الـــســـلـــطـــة

عنية التي لها صالحية التعي والتسيير اإلداري. ا

ــذكـــور في الــفــقـــرة أعاله لــقب يــقـــيّــد في الــســـجل ا
هـنـية ورقم تـسجـيل الـبطـاقة أو واسم صاحب الـبـطاقـة ا
الـقـيـد وتـواريخ الـتـسـليم أو الـتـجـديـد أو عـنـد االقـتـضاء
اإلرجــــاع أو الـــضــــيــــاع أو الـــســــرقــــة أو اإلتالف  وإمــــضـــاء

عني. وظف ا ا

ـهـنـيـة ـدة الـقـصـوى لـصالحــيـة الـبـطـاقـة ا ـادّة ة 5 :  : ا ـادا ا
هي عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.

ــؤقت أو الـــتــام لــعالقــة ــادّة ة 6 :  : في حــالــة اإلنـــهــاء ا ــادا ا
ــــا هــــو مــــنــــصــــوص عـــــلــــيه فـي الــــتــــشــــريع الــــعــــمل وفــــقـــــا 
ــعــمـول بــهــمــا أو في حــالـة انــتــهــاء صالحــيـة والــتـنــظــيم ا
ـعـنـي إرجاع ـوظف ا ـهـنـيـة فـإنّه يـجب عـلى ا الـبـطـاقـة ا
هـنـية إلى الـسـلـطة الـتي لـها  صالحـيـة التـعـي بطـاقـته ا

و/أو التسيير اإلداري التي قامت بتسليمها.

ـهنـية ال سـيمـا عند يتـبع عنـد كل جتديـد للـبطـاقة ا
ــتــبع في تــغــيــيــر الــرتــبـــة أو الــوظــيــفــة اإلجــراء نــفـــسه ا

إرجاعها.

ــهـنــيــة حتت مـســؤولــيـة ـادّة ة 7 :  : تـصــنع الــبــطـاقــة ا ـادا ا
السلطة التي لها صالحية التعي والتسيير اإلداري.

ــطـــبــعــة الـــرّســمــيـــة دون ســواهـــا بــصــنع تــخـــتص ا
ـهـنـيـة احلـامــلـة خلـا الـدولـة طـبـقـا لـلـتـنـظـيم الـبـطـاقـات ا

عمول به. ا

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 17- - 347 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 ربـيع األول ربـيع األول
ــــوافـق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2017 يـــحـــدد يـــحـــدد ــــوافـق  ا 1439 ا عــام عــام 
ـــهـــنـــيـــة لـــلـــمـــوظف وشـــروط ـــهـــنـــيـــة لـــلـــمـــوظف وشـــروطخـــصـــائـص الـــبـــطـــاقـــة ا خـــصـــائـص الـــبـــطـــاقـــة ا

استعمالها.استعمالها.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
ـادتـان 99-4 و143 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور ال سـيـمـا ا

(الفقرة 2) منه
ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
تضمن وافق 15 يوليو سنة 2006 وا الثانية عـام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 94 منه ا
ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 405 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة ـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1425 ا ا
ـتعـلق بخا الـدولة ال سـيما 2004 الذي يحـدد التـنظيم ا

ادتان 3 و9 منه  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
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أوّل رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة ــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 ا ا
ـارسـون وظائف 1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين 

تمّم عدّل وا عليا في الدولة وواجباتهم ا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ــادة 94 من األمــر ــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام ا ــادا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عـــــام 1427 رقم 06-03 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا ا
ـهـنـية لـلـموظف ـرسوم إلى حتـديـد خـصائص الـبـطـاقة ا ا

وكذا شروط استعمالها.
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ـــــــعـــــــني ــــــادّة ة 10 :  : حتـــــــدد بــــــقـــــــرار مـن الـــــــوزيــــــر ا ــــــادا ا
ــهـنــيـة كـتــحـديـد ـاديـة لــلـبــطـاقـة ا اخلـصــائص الـتــقـنـيــة وا
ــســتــعــمـــلــة وقــيــاســهــا وألــوانــهــا نــوعــيــة مــادة الـــبــطــاقــة ا

وعناصر أمنية خاصة أخرى.

هـنـية ـذكـور أعاله أيضـا الـبطـاقـة ا ويـحـدد القـرار ا
عني. اخلاصة بقطاع النشاط ا

ـوظفـون أصحـاب الـوظائف الـعلـيا نح ا ادّة ة 11 :  :  ادا ا
ــنـاصب الـعـلــيـا أو أي مـنـصـب عـمـومي يـتم في الـدولـة وا
ـوجب مـرسـوم بـطـاقـة مـهـنـية حتـمـل خا الـتـعـيـ فـيه 

عمول به. الدولة طبقا للتنظيم ا

ــــادة 8 ـــــذكـــــورة فـي ا وزيـــــــادة عـــــلـى الـــــبـــــيـــــانـــــات ا
هـنية (الفقـرة األولى) أعاله يجب أن تـتضـمن البـطاقـة ا

ستخدم العبارة اآلتية : سلّمة لهذه الفئة من ا ا

رور دنـية والـعسـكريـة تسهـيل ا " عـلى السـلطـات ا
ـــســـاعــــدة عـــنـــد حلـــامـل هـــذه الـــبــــطـــاقـــة وأن تــــقـــدم له يــــد ا

الضرورة". 

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
هنية هنيةشروط استعمال البطاقة ا شروط استعمال البطاقة ا

ــهـنــيـة ــوظف بــإظـهــار الـبــطــاقـة ا ـادّة ة 12 :  : يــلـزم ا ـادا ا
رسوم أثناء تأدية مهامه. سلّمة له وفقا ألحكام هذا ا ا

ــهـنــيـة لــصـاحــبـهــا بـإثــبـات يـســمح تــقـد الــبـطــاقـة ا
هنية ويسهل له أداء مهامه. صفته ا

كان عمله. كما تسمح حلاملها بااللتحاق 

ـهـام ـادّة ة 13 :  :  تـســلّم أيـضـا لــلـمـوظـفــ الـقـائــمـ  ـادا ا
الــشـــرطـــة أو الــتـــفـــتــيـش أو الــرقـــابـــة احلــامـــلـــ لــبـــطـــاقــة
ـــوجـب الـــنــــصـــوص الــــتـــشــــريـــعــــيـــة تــــفـــويـض الـــوظــــيـــفــــة 
والـتــنـظــيـمـيــة الـتي حتــكـمــهم بـطــاقـة مــهـنـيــة تـســمح لـهم

هامهم التنظيمية. بالقيام 

ـهـنـيـة إال ألغـراض ـادّة ة 14 :  : ال تـسـتـعـمل الـبـطـاقـة ا ـادا ا
مهنية حصرا وال تستعمل إال من طرف صاحبها.

ــادّة ة 15 :  : كل اســتــعـــمــال غــيــر قـــانــوني أو ألغــراض ــادا ا
ـهـنـيـة يـعـرّض صـاحـبـهـا لـعـقـوبات غـيـر مـهـنـية لـلـبـطـاقـة ا
ــعــمــول بــهــمـا دون تــأديــبــيــة وفق الــتــشــريع والــتــنــظــيم ا

تابعات اجلزائية عند االقتضاء. ساس با ا

هنية ادّة ة 16 :  : في حالة ضياع أو سرقة البطاقة ا ادا ا
يـجب علـى صاحـبـها أن يـقـدم فـورا تصـريـحـا بالـضـياع أو

السرقة لدى مصالح األمن اخملتصة.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
هنية هنيةخصائص البطاقة ا خصائص البطاقة ا

ـهنـية البـيانات ادّة ة 8 :   :  يجب أن حتـمل البـطاقة ا ادا ا
اآلتية :

قراطية الشعبية" - "اجلمهورية اجلزائرية الد

- الــــتـــــســــمــــيــــة الــــرســــمــــيــــة لــــلــــمــــؤســــســــة أو اإلدارة
عنية العمومية ا

- "بطاقة مهنية"

منوح للموظف الذي يب ـهنية ا - رقم البطاقة ا
الـعـنــاصـر اآلتـيـة : تـاريخ الــتـسـلـيم  وســنـة االنـتـهـاء ورقم

التسجيل في السجل وعند االقتضاء رقم القيد

- لقب واسم صاحبها

- تاريخ ازدياد صاحبها

- رتبة أو وظيفة صاحبها

- تــسـطــيـر ثــنــائي الـلــون أخـضــر  وأحــمـر في اجلــهـة
العليا اليمنى من البطاقة

- صــورة شــمــســيــة لــلــمــوظف ذات خــلــفــيــة حــيــاديــة
ومـلـونـة ومـواجـهــة وبـبـذلــة اخلـدمــة إذا كـانت مـشـتـرطة

وموضوعة فـي اجلهة العليا اليسرى

- لــــقب واسـم وصــــفــــة وإمــــضــــاء ســــلــــطــــة الــــتــــعــــيـــ
والــدمــغــة الــرّســمــيــة لإلدارة وكــذا اإلشــارة صــاحلــة عــشــر

(10) سنوات

-  تاريخ التسليم.

ـذكــورة أعاله بــالــلـغــة الــرسـمــيـة تــدون الــبـيــانــات ا
ـكن أن تـكرر كـذلك عـند االقـتـضاء بـالـلغـات األجـنبـية و

بالنسبة للقب واالسم والرتبة أو الوظيفة.

ـــنـــتـــمــون إلى ـــوظـــفــون ا ـــكن أن يـــزود ا ــادّة ة 9 :  :  ــادا ا
أسـالك األعــــــوان الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــ والــــــقــــــنــــــصــــــلــــــيـــــ

ـسـتـخدمـون الـتـابـعون لألمـن الوطـني وإدارة الـغـابات وا
ـــواصالت الـــســـلـــكــيـــة والالســـلـــكـــيــة ـــدنـــيــة وا واحلـــمــايـــة ا
الـوطــنـيـة وأمن االتــصـاالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة وإدارة
الــســـجــون وإدارة اجلـــمـــارك بــبـــطــاقـــة مـــهــنـــيــة تـــتـــضــمن
ــادة 8 ـــذكـــورة في ا بـــيـــانــات إضـــافــيـــة زيـــادة عــلـى تــلك ا

أعاله.
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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 94-247 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 10 غــشت ســنــة 1994 في 2 ربــيـع األول عـام 1415 ا
الذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية 

ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 334 ــــقــــتــــضى ا - و
ـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـنة ـؤرخ في 22 شـوال عام 1432 ا ا
وظفي إدارة تضمن القانون األساسي اخلاص  2011 وا

اجلماعات اإلقليمية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-91 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 ا
ــنـــتــخـــبــ احملـــلــيــ 2013 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

منوحة لهم والعالوات ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-258 ا ـقتـضى ا - و
وافق 10 أكتـوبر سنة 2016 الذي في 8 مـحرم عام 1438 ا
ندوبيات البلدية وتعي حدودها يحدد كيفيـات إنشاء ا
ــلـحــقــات الـبــلــديـة ــنــدوبـيــات وا ويــحــدد قـواعــد تــنــظـيم ا

وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـادة 136 من الــقــانـون ـادّة األولى :ة األولى : طـبــقــا ألحـكــام ا ـادا ا
ـــــــــوافق 22 ـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1432 ا رقـم 11-10 ا
رسوم إلى ذكور أعـاله يهدف هذا ا يونـيو سنة 2011 وا
ـنـدوبـيـات الـبـلـديـة لـبـلـديـة سـطـيف - واليـة حتـديـد عـدد ا

سطيف وحدودها.

ادّة ة 2 : : ينظّم كامل إقـليم بلدية سطيف في اثنتي ادا ا
عشرة (12) مندوبية بلدية تسمّى على التوالي :

ندوبية البلدية سعال بوزيد - ا

ندوبية البلدية بلخيرد حسان  - ا

ندوبية البلدية 5 جويلية 1962 - ا

ندوبية البلدية 8 ماي 1945  - ا

ندوبية البلدية ثليجان عبد الرحمان  - ا

ندوبية البلدية احلاسي - ا

ندوبية البلدية العيد الضحوي  - ا

ندوبية البلدية الشيخ العيفة  - ا

ندوبية البلدية فرحات عباس  - ا

كـمــا يــجب عــلـيه إعالم الــســلـطــة  الــتي لـهــا صالحــيـة
الـــتـــعـــيـــ و/أو الــــتـــســـيـــيـــر اإلداري مع تـــبـــيـــان مـــفـــصل

لظروف حدوث الضياع أو السرقة.

يــــجب إحلـــاق نـــســـخــــة من الـــتـــصـــريـح بـــالـــضـــيـــاع أو
ؤسسة أو اإلدارة السرقة بطلب التجديد وإيداعه لدى ا

عنية. العمومية ا

ـهــنــيـة تــسـلّم ـادّة ة 17 :  : في حــالـة إتالف الــبــطـاقــة ا ـادا ا
بــطــاقـة جــديــدة بـعــد تــقـد تــصـريـح شـرفي يــبــيّن ظـروف

حدوث هذا اإلتالف.

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 18 :  : ينشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافـق حرّر بـاجلـزائر في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
4 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 17-348 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 ربـيع األولربـيع األول
ـوافـق 4 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة 2017 يـحـدد عدد يـحـدد عدد ـوافـق  ا عـام عـام 1439 ا
ـــنــدوبـــيـــــــات الــبـــلـــديـــــــة لـــبـــلــديـــــــة ســـطــيـــف - ـــنــدوبـــيـــــــات الــبـــلـــديـــــــة لـــبـــلــديـــــــة ســـطــيـــف -ا ا

واليــة سطيف - وحدودها.واليــة سطيف - وحدودها.
ــــــــــــــــــــ

 إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتـــان 4-99 - وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــور ال ســـيــــمـــا ا
و143 ( الفقرة 2) منه       

ـــــؤرخ في 2 ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 ا - و
ــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984 جـــمـــادى األولى عـــام 1404 ا

عدّل  تعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد ا وا

ــــؤرخ في 20 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 وا رجب عــام 1432 ا

ادة 136 منه بالبلدية ال سيما ا

ـــــؤرخ في 8 ـــــرســـــوم رقم 84-365 ا ـــــقـــــتـــــضى ا - و
ـــوافق أوّل ديـــســمـــبــر ســـنــة 1984 ربـــيع األول عــام 1405 ا
الــذي يـــحــدد تــكــويـن الــبــلـــديــات ومــشـــتــمالتـــهــا وحــدودهــا

اإلقليمية

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
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غربا : غربا : انـطالقا من تقـاطع شارع السـعيد بـوخريصة
مع الـطــريق الـوطـني رقم 75 إلى غـايـة نـقــطـة تـقـاطع هـذا

األخير مع الطريق الوطني رقم 9.

ـنـدوبـيـة الـبـلـدية "5 جـويـلـيـة 1962" ـادّة ة 5 : : تـضم ا ـادا ا
حي لــــعـــرارســـة وحي مــــعـــيـــزة نـــور الـــديـن وحي ســـتـــول

كي وحي كعبوب وتعيّن حدودها كما يأتي : ا

شـــمـــاال : شـــمـــاال : انــــطالقــــا من نـــقــــطـــة تــــقـــاطع شــــارع جـــيش
الــــتـــحـــريـــر الـــوطــــني مع نـــهـج عـــقـــاب عـــلـي مـــرورا بـــنـــهج
بــلــمــهــدي الــعـــيــد وصــوال إلى تــقــاطـع هــذا األخــيــر مع نــهج

مروش قدور.

شـرقـا :شـرقـا : انـطالقــا من تـقـاطـع نـهج بـلــمـهـدي الــعـيـد مع
نـهـج مـروش قــدور إلى غــايــة تــقــاطع هــذا األخــيـر مـع نـهج

عالم مختار.

جــنــوبـا :جــنــوبـا : انـطـالقـا مـن تــقـاطـع نـهـج مـروش قــدور مع
ـدعو بوزيد نـهج عالم مختار مـرورا بنهج حـمادي أحمد ا
إلى غــايــة تـقــاطع هــذا األخــيـر مع شــارع جــيش الــتـحــريـر

الوطني.

غـــربــا :غـــربــا : انـــطالقـــا من تـــقـــاطع نــهـج حــمـــادي أحـــمــد مع
شـارع جــيش الـتـحـريـر الـوطـني إلـى غـايـة نـقـطـة تـقـاطـعه

مع نهج عقاب علي.

نـدوبيـة البـلدية " 8 ماي 1945" حي ادّة ة 6 :  : تـضمّ ا ادا ا
يــحــيــاوي وحي مــعــيــزة عــلي وحي بــوعــروة وحي 8 مـاي

1945 وتعيّن حدودها كما يأتي :

شـمـاال :شـمـاال : انــطالقـا من تــقـاطـع شـارع جـيـش الـتــحـريـر
الـــوطــــني مع نـــهـج حـــمـــادي أحـــمــــد إلى غـــايـــة تــــقـــاطع هـــذا

األخير مع نهج عالم مختار.

شــرقــا :شــرقــا : انــطالقــا من تـــقــاطع نــهج حـــمــادي أحــمــد مع
نــهج عالم مــخــتــار مــرورا عــلـى الــتــوالي بــنــهج عــبــعــوب
محـمد وبرارمـة عبد الـله إلى غايـة تقاطع هـذا األخير مع

نهج 19 مارس 1962.

جــنـوبـا :جــنـوبـا : انــطالقـا من تــقـاطع نــهج بــرارمـة عـبــد الـله
مع نـهج 19 مـارس 1962 مـرورا بـنــهج أول نـوفــمـبـر 1954
إلى غــايــة تـقــاطع هــذا األخــيـر مع شــارع جــيش الــتـحــريـر

الوطني.

غـربـا : غـربـا : انــطالقــا من تـقــاطع نــهج أول نــوفـمــبـر 1954
مع شـارع جـيش الـتـحـريـر الـوطـني إلى غـايـة تـقـاطع هـذا

األخير مع نهج حمادي أحمد.

ندوبية البلدية محمد  دباغ  - ا

ندوبية البلدية أول نوفمبر 1954 - ا

ندوبية البلدية ع الطريق. - ا

ــنـدوبـيـات الـبــلـديـة طـبــقـا لـلـمـواد حتـدد حـدود هـذه ا
أدناه.

ــنـدوبــيــة الــبـلــديــة " سـعــال بــوزيـد" ـادّة ة 3 : : تــضمّ ا ـادا ا
ــســـتــقــبل حــي 20 أوت 1955 وحــي عــمـــر دقـــــو وحــي ا
وحـــي اجملــاهـــديــن وحـــي ونــوغــي اخلــيـــــر وحـي رفـــوفـي
ـــعـــدومــ اخلـــمـــســـة وحـي نـــشــادي عـــبـــد الـــرحـــمن وحـي ا
السعيد وحي بن بقاق محمد وتعيّن حدودها كما يأتي :

شـماال : شـماال : انطالقـا من تـقـاطع الـطـريق الـوطني رقم 5
مع نهج الـسعـيد بـوخريـصة مـرورا بنهج 8 ماي 1945 إلى

غاية تقاطعه مع شارع العربي بن مهيدي.

شـــرقـــا :شـــرقـــا :  انــــطالقـــا مـن تـــقـــاطـع نـــهج 8 مــاي 1945 مع
شـارع الـعـربي بن مـهـيـدي مـرورا بـتـقـاطع شـارع العـربي
بن مـهـيــدي مع الـسـكــة احلـديـديـة إلى غــايـة تـقــاطع الـسـكـة
احلديدية مع الطريق االجتنابي للطريق الوطني رقم 5.

جــنــوبــا : جــنــوبــا : انــطالقـــا من تــقــاطـع الــســكــة احلـــديــديــة مع
الـــطــــريق االجــــتــــنـــابـي لـــلــــطـــريـق الـــوطــــني رقم 5 مــــرورا
بـتـقــاطع الـطـريق االجـتـنـابـي لـلـطـريق الـوطـني رقم 5 مع
الـــــطــــريق الــــوطـــــني رقم 28 إلى غـــــايــــة تــــقــــاطـع الــــطــــريق
االجـــتــنـــابـي لــلـــطـــريق الـــوطـــني رقم 5 مع نـــهـج الـــســـعـــيــد

بوخريصة.

غـربا :غـربا : تـقاطـع الطـريق االجـتنـابي لـلطـريق الـوطني
رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة.

ـنـدوبيـة الـبـلـديـة " بلـخـيـرد حـسان" ـادّة ة 4 : تـضم ا ـادا ا
حي الـهـواء اجلـمـيل وحي بـلـخـيـرد حـسـان وحي بـلحـوكي
حمـو وحـشـيـشي مـحـمد وحـي القـصـريـة وتـعـيّن حـدودها

كما يأتي :

شـماال :شـماال : تـقـاطع الـطريـق الوطـني رقم 9 مع الـطريق
الوطني رقم 75.

: انـطالقـا من تـقـاطع الـطـريق الـوطـني رقم 9 شـرقا :شـرقا 
مع الــــطــــريق الــــوطــــني رقم 75 إلى غــــايــــة تــــقـــاطـع شـــارع

جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي 1945.

: انـطالقـا مـن تـقـاطع شـارع جــيش الـتـحـريـر جـنـوبا :جـنـوبا 
الــوطــني مع شــارع 8 مـاي 1945 مــرورا بــشــارع الــســعــيـد
بــوخــريــصـــة وصــوال إلى تــقــاطع هـــذا األخــيــر مع الــطــريق

الوطني رقم 75.
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شـماال : شـماال : انطالقـا من تقـاطع احلدود اإلقلـيمـية لبـلدية
عــ أرنــات مع الــطـريـق الـوطــني رقم 5 مــرورا بــتــقــاطع
نهج الـسـعـيـد بوخـريـصـة مع الـطريـق االجتـنـابي لـلـطريق
الـــوطـــني رقم 5 إلى غـــايــــة تـــقـــاطـع الـــطـــريق االجــــتـــنـــابي

للطريق الوطني رقم 5 مع السكة احلديدية.
شـــرقـــا :شـــرقـــا : انـــطـالقـــا من تـــقـــاطع الــــطـــريق االجـــتـــنـــابي
لـــلـــطـــريـق الـــوطـــني رقم 5 مـع الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة مـــرورا
بتقاطع السـكة احلديدية مع الطريق السيار شرق- غرب
إلـى غـايــة تـقــاطع الـســكـة احلــديــديـة مع احلــدود اإلقـلــيـمــيـة

لبلدية مزلوق.
جــنــوبــا :جــنــوبــا : انــطالقـــا من تــقــاطـع الــســكــة احلـــديــديــة مع
احلـدود اإلقـليـمـية لـبـلديـة مزلـوق إلى غـاية تـقـاطع احلدود

اإلقليمية لبلديتي مزلوق وع أرنات.
غربا : غربا : انطالقا من تقاطع احلدود اإلقليمية لبلديتي
مــزلـوق وعـ أرنـات إلـى غـايـة تـقــاطع احلـدود اإلقـلــيـمـيـة

لبلدية ع أرنات مع الطريق الوطني رقم 5.
ـنـدوبــيـة الـبـلــديـة " شـيخ الــعـيـفـة" ـادّة ة 10 : تــضمّ ا ـادا ا
حــي الـبـــاز ومـنـطـقــة شوف الـكـداد وحـي شـيخ الـعـيـفة
ومـــشــاتي بـن دمغ وعـــصــمـــاني وزهـــراوي وأوالد زيــغم
وحـــروس وغــــرزولــي وقــويــسـمــــات وتـعــيّن حـــدودهـــا

كما يأتي :
شــــمــــاال :شــــمــــاال : انــــطـالقـــا مـن تــــقـــاطـع احلــــدود اإلقـــلــــيــــمــــيـــة
لبلـديتي عـ أرنات والـوريسـية إلى غـاية تـقاطع احلدود

اإلقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو.
شـرقا :شـرقا : انطالقـا من تقـاطع احلدود اإلقـليـميـة لبـلدية
الـوريـسـيـة مـع وادي فـرمـاتـو مـرورا بـتـقـاطع هـذا األخـيـر
مع الــطــريق احملــيــطي ثم تــقــاطع الــطـريـق الـوطــني رقم 9
مع الــطــريـق الــوطــني رقم 75 إلى غــايــة تــقـــاطع الــطــريق

الوطني رقم 75 والطريق الوطني رقم 5.
جــنـوبـا :جــنـوبـا : انـطالقــا من تــقـاطـع الـطــريق الــوطـني رقم
75 مع الــــطــــريق الــــوطــــني رقم 5 إلى غــــايــــة تـــقــــاطــــعه مع

احلدود اإلقليمية لبلدية ع أرنات.
غـربـا :غـربـا : انـطـالقـا من تــقـاطع الــطـريق الــوطـني رقم 5
مع احلدود اإلقـلـيمـية لـبـلديـة ع أرنـات إلى غـاية تـقاطع

احلدود اإلقليمية لبلديتي ع أرنات والوريسية.
ـندوبـية الـبلديـة " فرحـات عباس" ادّة ة 11 :  : تضمّ ا ادا ا
حـي الـــهـــضـــاب وحـي الـــهـــضــــاب شـــمـــال ومـــنــــطـــقـــة قـــاوة

ومشتة ع بوشليق وتعيّن حدودها كما يأتي :
شـماال : شـماال : انطالقـا من تـقـاطع الـطـريق الـوطني رقم 9
مع الطـريق احمليـطي مرورا بـتقـاطع الطريـق احمليطي مع
نــهج بـوقــصـة مــحـمــد إلى غـايــة تـقــاطـعـه مع نـهج الــبـشــيـر

بومعزة.

ــنــدوبــيـــــة الــبــلــديـــــة " ثــلــيــجــــان 7 : : تــضــمّ ا ـادّة ة  ـادا ا
عـبـــد الــرحـمــان" حي ثــلــيـجــان وحي مــيـرزة صــالح وحي
تــــوابــــتـي خــــمــــيــــسي وحـي تــــبــــيــــنت وحي عــــ الــــشــــقــــة

ومنطقة النشاطات وتع حدودها كما يأتي :
: انـــــطالقــــا مـن تــــقـــــاطع شـــــارع الــــعـــــربي بن شــــمــــاال :شــــمــــاال 
مـهـيـدي مع نــهج أول نـوفـمـبـر 1954 إلى غـايـة تـقـاطع نـهج
19 مـارس 1962 مع الـطـريق االجـتنـابي لـلـطـريق الـوطني

رقم 5.
: تــــقـــاطـع نـــهج 19 مــــارس 1962 مـع الـــطــــريق شـــرقـــا :شـــرقـــا 

االجتنابي للطريق الوطني رقم 5.
انـطالقـا من تـقـاطع نهج 19 مارس 1962 مع جـنوبا : جـنوبا : 
الــطــريـق االجــتــنــابـي لــلــطــريـق الــوطــني رقم 5 إلـى غــايـة

تقاطعه مع السكة احلديدية.
غـــربـــا :غـــربـــا : انــــطالقـــا مـن تـــقــــاطع الــــطـــريـق االجـــتــــنـــابي
لـــلـــطـــريق الـــوطـــني رقم 5 مع الـــســـكـــة احلــديـــديـــة مــــرورا
بـشـــارع الـعربـي بن مهـيـدي إلى غـايـة تـقـاطع هـذا األخـير

مع نهج أول نوفمبر 1954.
ــنــدوبــيــــة الـــبــلــديــــــة " احلــاســي" ــادّة ة 8 : : تــضـــم ا ــادا ا
حـي احلــاسي وحي بـــئــر الــنـــســاء والـــتــجــزئـــة الــســكـــنــيــة
مــــرواني ومــــشـــاتي قــــرايش ومــــزاغـــشــــة وكـــداد وتــــعـــيّن

حدودها كما يأتي :
شـــمــاال :شـــمــاال : انــطـالقــا مـن تــقـــاطع الـــســـكــة احلـــديـــديــة مع
الــطــريـق االجــتــنــابـي لــلــطــريـق الــوطــني رقم 5 إلـى غــايـة
تـــقـــاطع الـــطـــريق الـــوطـــني رقم 5 مـع احلـــدود اإلقـــلـــيـــمـــيــة

لبلدية أوالد صابر.
: انـطالقـا من تـقـاطع الـطـريق الـوطـني رقم 5 شـرقا :شـرقا 
مع احلدود اإلقـلـيمـية لـبـلديـة أوالد صابـر إلى غـاية تـقاطع
احلدود اإلقـليـمـية لـبلـدية أوالد صـابـر مع الطـريق السـيار

شرق- غرب.
جنوبا :جنوبا : انطالقا من تقـاطع احلدود اإلقليمـية لبلدية
أوالد صــابـر مـع الـطــريق الــســيـار شــرق- غــرب إلى غــايـة
تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع السكة احلديدية.

غـربا :غـربا : انـطالقـا من تـقـاطع الـطـريق الـسـيـار شرق -
غــــرب مع الــــســـكــــة احلـــديــــديــــة إلى غــــايـــة تــــقـــاطـع الـــســــكـــة
احلديدية مع الطريق االجتنابي للطريق الوطني رقم 5.

ـندوبيـة البـلديـة " العـيد الـضحوي" ادّة ة 9 : تضمّ ا ادا ا
حي عــ الـســفــيـهــة وحي عــبـيــد عـلـي ومـشــاتي الــسـعــيـد
بــوخــريــصـــة وصــاحلـي وســيـــدي عــبـــاس وبــن مــعــيــزة
ـستـثمـرة الفالحـية حـمراوي وبـولرياش ومـصطـفاي وا

وداللي فاحت و خلوفي وتعيّن حدودها كما يأتي :



17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 871
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

جــنــوبــا : جــنــوبــا : انــطـالقــا من تــقــاطع الـــطــريق احملــيــطي مع
الــطــريـق الــوطــني رقم 5 مــرورا بــشــارع 19 مــارس 1962

إلى غاية تقاطعه مع نهج برارمة عبد الله.
غـربا :غـربا : انطالقـا من تقـاطع شارع 19 مارس 1962 مع
نــهج بـرارمــة عـبــد الـله مــرورا بـنــهج عـبــعـوب مـحــمـد إلى

غاية تقاطعه مع نهج مروش قدور.
ـنـدوبـيــة الـبـلـديــة " عـ الـطـريق" ـادّة ة 14 :  : تـضـم ا ـادا ا
حـي عــــ الـــطــــريـق ومـــشــــاتـي مـــدوار وخــــواثــــرة وتــــعـــ

حدودها كما يأتي :
شـــمــاال : شـــمــاال : انــطـالقــا مـن تــقـــاطع الـــســـكــة احلـــديـــديــة مع
الطريق الـسيـار شرق- غـرب إلى غايـة احلدود اإلقـليـمية

لبلدية أوالد صابر.
شـرقا :شـرقا : انـطالقـا من تـقـاطع الطـريق الـسـيـار شرق-
غــرب مـع احلــدود االقــلــيــمــيــة لــبــلــديــة أوالد صــابــر مــرورا
بــتــقـاطـع الـســكــة احلـديــديــة مع احلـدود اإلقــلــيـمــيــة لـبــلــديـة
قجـال إلى غـايـة تقـاطع احلـدود اإلقـلـيمـيـة لـبلـديـتي قـجال

ومزلوق.
: انـــطالقــــا من تـــقــــاطع احلــــدود اإلقـــلـــيــــمـــيـــة جـــنـــوبـــا :جـــنـــوبـــا 
لـبلديتي قجـال ومزلوق إلى غايـة تقاطع السـكة احلديدية

مع احلدود اإلقليمية لبلدية مزلوق.
غـــربـــا :غـــربـــا : انــــطالقـــا من تـــقـــاطـع الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة مع
احلـدود اإلقلـيـميـة لـبلـدية مـزلـوق إلى غـاية تـقاطـع السـكة

احلديدية مع الطريق السيار شرق-غرب.
ــــخــــطــــطـــات ــــرســــوم  ــــادّة ة 15 : : يــــرفـق أصل هــــذا ا ــــادا ا

بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. 
ـتـواجـدة عـلى ـلــحـقـات الـبـلـديــة ا ـادّة ة 16 :  :  تـلـغى ا ـادا ا

إقليم بلدية سطيف. 
ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادّة ة  ـــــادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافـق حرّر بـاجلـزائر في 15 ربـيع األول عام 1439 ا

4 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 17 -  - 349 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ربيع األول ربيع األول
ـوافـق 4 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة 2017 يــتــضـمن يــتــضـمن ـوافـق  ا عـام عـام 1439 ا
نقل اعتماد فــي مـيزانيـة تسيــير وزارة الداخليــةنقل اعتماد فــي مـيزانيـة تسيــير وزارة الداخليــة

واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية.واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية - بناء على تقرير وزير ا

شـرقـا :شـرقـا : انـطالقـا من تـقــاطع نـهج بـوقــصـة مـحـمـد مع
نهج البشيـر بومعزة إلى غاية تـقاطع هذا األخير مع نهج

عقاب علي.
جنوبا :جنوبا : انطالقا من تقـاطع نهج البشير بومعزة مع
نـهج عـقـاب عـلي إلى غـايـة تـقـاطع هـذا األخـير مـع الطـريق

الوطني رقم 9.
غــــربــــا : غــــربــــا : انــــطالقــــا مـن تــــقــــاطع نــــهـج عــــقــــاب عــــلي مع
الـطــريق الـوطـني رقم 9 إلى غـايــة تـقـاطع هـذا األخـيـر مع

الطريق احمليطي.
ــ ـــنــدوبــيـــة الــبــلـــديــة "مــحـــمــد  ــادّة ة 12 : :  تــضمّ ا ــادا ا

" حـي حـــشـــمـي وحي الـــهــــضـــاب شـــرق والــــقـــطب دبـــاغـــ
ــــ دباغـــ وحــي سيــــدي حيــدر اجلامـعـــي محـمــــد 
ومــشــاتــــي ذيـــابــــة وبــلـــهـــــول وقــزايــــط وشـــيــايــحــــة
ـــة ومـــر وبـــوروبــــة ومـــحــــارقـــة وعـــ رقــــادة وبـــوبــــر

بوعتورة وتع حدودها كما يأتي :
شـــــمــــاال :شـــــمــــاال : انـــــطـالقـــــا من تـــــقـــــاطع وادي فـــــرمـــــاتـــــو مع
الـــطـــريق احملـــيــــطي مـــرورا بـــتــــقـــاطع احلـــدود اإلقــــلـــيـــمـــيـــة
لبـلـديـتي الـوريـسـيـة وبـني فـودة إلى غـايـة تـقـاطع احلدود

اإلقليمية لبلديتي بني فودة وأوالد صابر.
شــــرقــــا : شــــرقــــا : انــــطالقــــا مـن تــــقــــاطع احلــــدود اإلقــــلــــيــــمــــيـــة
لبـلـديـتي بنـي فودة وأوالد صـابـر إلى غـاية تـقـاطع احلدود
اإلقليمية لبلدية أوالد صابر مع الطريق الوطني رقم 5.
جنوبا : جنوبا : انطالقا من تقـاطع احلدود اإلقليمـية لبلدية
أوالد صـابــر مع الـطـريـق الـوطـني رقم 5 إلى غـايــة تـقـاطع

هذه األخيرة مع الطريق احمليطي.
غـربـا :غـربـا : انـطـالقـا من تــقـاطع الــطـريق الــوطـني رقم 5
مع الـــطــريق احملـــيــطي مـــرورا بــالـــتــقـــاطع األول لــلـــطــريق
احملـيــطي مع نــهج أخـريـب جـمــعـة ونــهج بـلــعـبــاس الـعــمـري
إلى غـايـة تـقـاطـع نـهج بـلـعــبـاس الـعـمـري مع نــهج بـلـمـهـدي
ومـنه تـقـاطع نـهج بـلـمـهـدي مع نـهج الـبـشـيـر بـومـعـزة إلى
غـايــة تـقــاطع هــذا األخـيــر مع نــهج بـوقــصـة مــحـمــد وصـوال

إلى تقاطع الطريق احمليطي مع وادي فرماتو.
ـنــدوبــيــة الــبــلــديــة "أوّل نــوفــمــبـر 13 : تــضـمّ ا ـادّة ة  ـادا ا
1954" حـي أوّل نــــــوفـــــــمــــــبــــــر 1954 وحي بـــــــوعــــــروة وحي

ي مــسـعـودي الــذوادي وحي مـحـديــد مـخــلـوف وحي سـوا
رابـح وحي مـــــداني أحــــمـــــد وحي روابـــــحي أحـــــمــــد وحي
هــواري بــومـــدين وحي مــهـــداوي طــاهــر وحي مـــيــكــارني

عيسى وحي برارمة ساعد وتعيّن حدودها كما يأتي :
شماال : شماال : انطالقا من تقـاطع شارع عبعـوب محمد مع
نـهج مـروش قـدور مـرورا بنـهج بـلـعـبـاس الـعـمري ثـم نهج

أخريب جمعة إلى غاية تقاطعه مع الطريق احمليطي.
: انــطالقـا مـن تـقــاطع نــهج أخــريب جــمــعـة مع شـرقـا :شـرقـا 
الــطـريق احملــيـطي إلـى غـايــة تـقــاطع الـطــريق احملــيـطي مع

الطريق الوطني رقم 5.
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مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 17 -  - 350 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ربيع األول ربيع األول
ـوافـق 4 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة 2017 يــتــضـمن يــتــضـمن ـوافـق  ا عـام عـام 1439 ا

اليـة. اليـة.نقل اعتماد فـي ميزانيـة تسيـير وزارة ا نقل اعتماد فـي ميزانيـة تسيـير وزارة ا
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية - بناء على تقرير وزير ا

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيـــمــا ا
و143 (الفقرة 2) منه

ــــؤرخ في 8 ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 وا شـــوّال عــام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا بقوان ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا 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 رسـوم التـنفـيذي رقم 17 -31 ا قـتـضى ا - و
ــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

ـالــيـة ــوجـب قـانــون ا ـالــيـة من مــيـزانــيــــة الـتــسـيــيــر  ا
لسنة 2017

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
ــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــلــــغــى مـن مــــيـــــزانـــيــــة ســــنـــة 2017 ــــادا ا
اعـتـمـاد قــدره ستة وعـشرون مـليــونا ومـائة ألف ديـنـار
(26.100.000 دج) مــقـــيّـــــد فــي مــيـزانــيـة تــسـيــيـر  وزارة
ــــركــــزيـــة وفــي  األبـــواب ــــالـــيــــة الــــفـــرع األول اإلدارة ا ا

رسوم. لحق بهذا ا بينة في اجلدول "أ" ا ا
ــيـزانــيــة ســنــة 2017  اعــتـمــاد ـادّة ة 2 :   :  يــخــصـص  ـادا ا
قـــــدره ســـــتــــة وعــــشـــــرون مــــلــــيــــــونــــا ومـــــائــــة ألف ديــــنـــــار
(26.100.000 دج) يـــقـــيّـــــد فــي مــيــزانـيــة تــسـيــيـر  وزارة
ــــركــــزيـــة وفــي  األبـــواب ــــالـــيــــة الــــفـــرع األول اإلدارة ا ا

رسوم. لحق بهذا ا بينة في اجلدول "ب" ا ا
رسوم ـاليـة بتـنفـيذ هـــذا ا ادّة ة 3 : :  يكـلف وزير ا ادا ا
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

قراطيّة الشّعبيّة. الدّ
ـوافـق حرّر بـاجلـزائر في 15 ربـيع األول عام 1439 ا

4 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيـــمــا ا
و143 (الفقرة 2) منه

ــــؤرخ في 8 ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 وا شـــوّال عــام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا بقوان ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا 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 رسـوم التـنفـيذي رقم 17 -29 ا قـتـضى ا - و
ــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

الـداخــلــيــة واجلــمــاعـات احملــلــيــة من مــيــزانــيـــة الــتــســيــيــر
الية لسنة 2017 وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ــادّة األولى :  ة األولى :  يــلــــغـى مـن مـــيـــزانــيـــــة ســنــــة 2017 ــادا ا
اعـــــــتــــــمـــــــــاد قــــــــــدره أربــــــعــــــمــــــائـــــــــة مــــــلــــــيـــــــون ديــــــنــــــــار
(400.000.000 دج) مــقــيّــــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـير  وزارة
الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة والـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة وفـي
ـنح - تــعـويــضـات الـبـاب رقم 43 -01 "األمـن الـوطــني - ا

سبقة - نفقات التكوين ". التدريب - الرواتب ا

ــيـزانــيــة ســنــة 2017  اعــتـمــاد ـادّة ة 2 :   :  يــخــصـص  ـادا ا
قـدره أربـعـمـائـة مـلـيـون ديـنـار (400.000.000 دج) يــقــيّـد
فــي ميزانـية تسـيير  وزارة الداخلـية واجلماعـات احمللية
والـــتــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانــيـــة وفــي الــبـــاب رقم 33-03 "األمن

الوطني - الضمان  االجتماعي ".

ـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة 3 : :  يـــكـــلف وزيـــر ا ــادّة ة  ــادا ا
واجلـماعات احملليـة والتهيئة الـعمرانية كل فـيما يخصه
ـرسوم الـذي يـنشـر في اجلريـدة الـرّسمـيّة بـتـنفـيذ هـــذا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافق حـرّر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1439 ا
4 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1071
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

الية اليةوزارة ا وزارة ا
الفرع األولالفرع األول
ركزية ركزيةاإلدارة ا اإلدارة ا
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح صالحوسائل ا وسائل ا
القسم الرابعالقسم الرابع

صالح صالحاألدوات وتسيير ا األدوات وتسيير ا

ركزية - اللوازم............................................................ اإلدارة ا
ركزية - األلبسة............................................................ اإلدارة ا
مـجـمــوع الـقـســم الـرابـع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

باني................................................... ركزية - صيانة ا اإلدارة ا
مجـمـوع الـقـســم الـخامـس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة.................................................
مـجـمـوع الـقــسـم الـسـادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ركزية - دراسات........................................................... اإلدارة ا
مـجـمــوع الـقــسـم الـسـابـع
مجـمـوع الـعـنوان الـثالــث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مـجــــمـــوع الــــفـــرع األول
لغاة .......................................................... لغاة .........................................................مجموع االعتمادات ا مجموع االعتمادات ا

لحق " أ " لحق " أ "اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 34

05 - 34

01 - 35

09 - 36

03 - 37

1.420.000

280.000

1.700.000

8.400.000

8.400.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

26.100.000

26.100.000

26.100.000

26.100.000

لغاة ( دج ) لغاة ( دج )االعتمادات ا االعتمادات ا



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـ
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

الية اليةوزارة ا وزارة ا

الفرع األولالفرع األول
ركزية ركزيةاإلدارة ا اإلدارة ا

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا

العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح صالحوسائل ا وسائل ا

القسم الرابعالقسم الرابع
صالح صالحاألدوات وتسيير ا األدوات وتسيير ا

ركزية - تسديد النفقات................................................. اإلدارة ا

ركزية - األدوات واألثاث................................................ اإلدارة ا

لحقة.............................................. ركزية - التكاليف ا اإلدارة ا

ركزية - اإليجار............................................................ اإلدارة ا

مـجـمــوع الـقـســم الـرابـع

مجـمـوع العـنوان الـثالـث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
 النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي

ـسـبـقـة - ـنح - تـعـويـضـات الـتـدريب - الـرواتب ا ـركـزية - ا اإلدارة ا
نفقات التكوين ......................................................................

مـجـمــوع الـقــسـم الـثـالـث

مجـمــوع الـعـنوان الـرابــع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مـجــــمـــوع الــــفـــرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة ......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ......................................................

لحق " ب " لحق " ب "اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

02 - 34

04 - 34

92 - 34

01 - 43

13.720.000

700.000

5.240.000

440.000

20.100.000

20.100.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

26.100.000

26.100.000

26.100.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 17 -  - 351 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ربيع األول ربيع األول
ـوافـق 4 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة 2017 يــتــضـمن يــتــضـمن ـوافـق  ا عـام عـام 1439 ا
نـقـل اعـتمـاد فـي مـيـزانيــة تـسيــيـر وزارة  التـعـليمنـقـل اعـتمـاد فـي مـيـزانيــة تـسيــيـر وزارة  التـعـليم

العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية - بناء على تقرير وزير ا

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيـــمــا ا
و143 (الفقرة 2) منه

ــــؤرخ في 8 ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 وا شـــوّال عــام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا بقوان ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا 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 التـنفيذي رقم 17 - 43 ا قتـضى ا - و
ــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

التعـليم العـالي والبحث الـعلمي من مـيزانيـــة التسـييـر
الية لسنة 2017 وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
ــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغــى مـن مــــيـــــزانـــيـــــة ســــنـــة 2017 ــــادا ا
اعــــــتــــمـــــاد قـــــدره ســــتـــة مـاليــــ وســــبـــعــــون ألـف ديــــنــــار
(6.070.000 دج) مــــقـــــيّـــد فــي مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر  وزارة
ـبـيـنـة الـتـعــلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي  وفـي األبـواب ا

رسوم.     لحق بهذا ا في اجلدول "أ " ا
ـيزانـيـة سـنـــة 2017  اعـتمـــاد ادّة ة 2 :   :  يـخـصـص  ادا ا
قــــــــــــدره ســـــــتـــــــــة مـاليـــــــ وســـــــبـــــــعـــــــــون ألـــف ديـــــــنـــــــــار
(6.070.000 دج)  يـــقـــــيّـــد فــي مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر  وزارة
ـبـيـنـة الـتـعــلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي  وفـي األبـواب ا

رسوم.    لحق بهذا ا في اجلدول "ب " ا
ـــالـــيـــة ووزيــــر الــتـــعـــلــيم ــادّة ة 3 : :  يـــكــلــف وزيـــر ا ــادا ا
الــعــالي والـبــحث الــعــلـمي كــل فـيــمـــا يـخــصـه بــتـنــفــيـــذ
ـــرســــوم الــــذي يـــنــــشــــر فــي اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّـــة هـــــــذا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافـق حرّر بـاجلـزائر في 15 ربـيع األول عام 1439 ا

4 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول
ركزية ركزيةاإلدارة ا اإلدارة ا
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح صالحوسائل ا وسائل ا
القسم األولالقسم األول

وظفون - مرتبات العمل وظفون - مرتبات العملا ا

ركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................... اإلدارة ا
مـجــمــوع الـقــســم األول

لحق " أ " لحق " أ "اجلدول ا اجلدول ا

العناويـنالعناويـنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 3170.000

70.000

لغاة ( دج ) لغاة ( دج )االعتمادات ا االعتمادات ا
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القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ركزية - مصاريف إجناز وطباعة الشهادات اجلامعية.......... اإلدارة ا
ؤسسات ركزية - مـصاريف سير اللـجنة الوطـنية لتقـييم ا اإلدارة ا
ــؤســســات ــهــنـي وا الــعــمـــومــيــة ذات الــطـــابع الــعــلـــمي والــثــقـــافي وا
األخرى للتعليم العالي .............................................................
مجـمـوع الـقــســم الــسـابــع
مجـمـوع  العـنوان الـثـالــث
مجـموع الفرع اجلزئي األول
مـــجــــمـــوع الـــفــــرع األول
ـلغاة .......................................................... ـلغاة ..........................................................مـجمـوع االعتـمادات ا مـجمـوع االعتـمادات ا

لحق " أ " (تابع)(تابع) لحق " أ "اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 - 37

07 - 37

5.000.000

1.000.000

6.000.000

6.070.000

6.070.000

6.070.000

6.070.000

لغاة ( دج ) لغاة ( دج )االعتمادات ا االعتمادات ا

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول
ركزية ركزيةاإلدارة ا اإلدارة ا
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح صالحوسائل ا وسائل ا
القسم الثانيالقسم الثاني

نح عاشات وا وظفون - ا نحا عاشات وا وظفون - ا ا
ركزية - ريوع حوادث العمل........................................... اإلدارة ا
مـجــمــوع الـقــســم الثاني

القسم الرابعالقسم الرابع
صالح صالحاألدوات وتسيير ا األدوات وتسيير ا

ركزية - تسديد النفقات................................................. اإلدارة ا
لحقة.............................................. ركزية - التكاليف ا اإلدارة ا
ركزية - حظيرة السيارات............................................. اإلدارة ا
مـجـمــوع الـقــســم الــرابــع
مجـمـوع  العـنوان الـثـالــث
مجـموع الفرع اجلزئي األول
مـــجــــمـــوع الـــفــــرع األول
مجـمـوع االعـتمـادات اخملـصـصة .....................................................مجـمـوع االعـتمـادات اخملـصـصة .....................................................

لحق " ب " لحق " ب "اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01- 32

01 - 34

04 - 34

90 - 34

70.000

70.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

6.000.000

6.070.000

6.070.000

6.070.000

6.070.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

ــوافق 30 ــوافق  ا قــراران مــؤرقــراران مــؤرّخــان في خــان في 7 ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام 1438 ا
يولـيو سـنة يولـيو سـنة 2017 يـتضـمنـان تـفويض اإلمـضاء إلى يـتضـمنـان تـفويض اإلمـضاء إلى

نائبي مدير.نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشّؤون اخلارجية

ـــــرســــــوم الـــــرئـــــاســي رقــم 403-02 ـــــقــــتـــــضــى ا  -
ــوافق 26 نــوفــمــبــر ــؤرّخ فـــي 21 رمــضــــان عـام 1423 ا ا
ســــــنـــــة 2002 الــــــذي يـــــحــــــدد صـالحــــــيــــــات وزارة الــــــشـــــؤون

اخلارجية

ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 ا قـتـضى ا - و
ــوافـق 2 يــونـــيــو ســـنــة في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 ا
ـركزية لـوزارة الشؤون ـتضمّن تـنظيم اإلدارة ا 2008 وا

تمم اخلارجية ا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمّن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقــم 182-17 ــقـــتــضــى ا - و
ــوافــق 29 مـــايــــو ــــؤرّخ فــي 3 رمـــضـــــان عـــــام 1438 ا ا
ســــنــــة 2017 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

إمضائهم

ؤرخ في 3 رسوم الـرئاسي ا - وبعد االطالع عـلى ا
ـتضمن وافق 30 أبـريل سنة 2017 وا شعـبـان عام 1438 ا
تــعــيــ الــســيّــدة نــاديــة فــرحــاوي نــائــبــة مــديــر لــلــشــؤون
ـديـريـة الـعـامـة لـلـمـوارد بـوزارة الـعـامـة واالجـتـمـاعـيـة بــا

الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـادة األولى : يـفــوّض إلى الـســيّـدة نــاديـة فــرحـاوي ـادة األولى : ا ا
ــديــريـة نــائــبــة مــديــر الــشــؤون الــعــامــة واالجــتــمــاعــيــة بــا
الــعــامـة لــلــمــوارد اإلمــضــاء في حــدود صـالحــيـاتــهــا بــاسم
قررات وزير الشؤون اخلـارجية على جمـيع الوثائق وا

باستثناء القرارات.

ـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

وافق 30 حرر بـاجلزائر في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشّؤون اخلارجية
ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنة 2002 فـي 21 رمـضـان عام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 ا قـتـضى ا - و
ــوافـق 2 يــونـــيــو ســـنــة في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 ا
ـركزية لـوزارة الشؤون ـتضمّن تـنظيم اإلدارة ا 2008 وا

تمم اخلارجية ا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمّن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ؤرخ في 3 رسوم الـرئاسي ا - وبعد االطالع عـلى ا
ـتضمن وافق 30 أبـريل سنة 2017 وا شعـبـان عام 1438 ا
تـعـيـ الـسـيّـد مـحـمـد أوزروحن نـائـب مـديـر لـلـمـيـزانـية

ديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون اخلارجية با
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـادة األولى : يفـوّض إلى الـسـيّـد مـحـمد أوزروحن ـادة األولى : ا ا
ـديريـة العامـة للمـوارد اإلمضاء يزانـية با نائب مديـر ا
في حدود صالحياتـه باسم وزير الشـؤون اخلارجية على

قررات باستثناء القرارات. جميع الوثائق وا
ـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق 30 حرر بـاجلزائر في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا

يوليو سنة 2017.
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
رأة رأةوقضايا ا وقضايا ا

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1439
ــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2017 يــــحــــدد تـــشــــكــــيــــلـــة يــــحــــدد تـــشــــكــــيــــلـــة ــــوافق ا ا
الي لالستفادة من لف التقني ا الي لالستفادة منوكيفيـات دراسة ا لف التقني ا وكيفيـات دراسة ا
ـمـنــوحـة لـلـمــسـتـخـدمـ الــذين يـقـومـون ـمـنــوحـة لـلـمــسـتـخـدمـ الــذين يـقـومـوناإلعـانـات ا اإلعـانـات ا
بــتـهــيــئـة وجتــهـيــز مــنـاصـب عـمل لــفــائـدة األشــخـاصبــتـهــيــئـة وجتــهـيــز مــنـاصـب عـمل لــفــائـدة األشــخـاص

. عوق .ا عوق ا
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــرة الــــتـــضـــامـن الـــوطـــني واألســــرة وقـــضـــايـــا
رأة ا

الية ووزير ا
ووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ؤرخ رسوم التنفيذي رقم  94-310 ا قتـضى ا - و
ــوافق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1415 ا
تـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص 1994 وا

رقم 069-302 بـــعـــنـــوان " الـــصـــنـــدوق اخلــــاص لـــلـــتـــضـــامن
تمم عدل وا الوطني" ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 03-175 ا ـقتـضى ا - و
ـــــوافق 14 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2003 في 12 صـــــفــــــر عـــــام 1424 ا
ـتخـصـصة والـلجـنة تـعلق بـالـلجـنة الـطبـيـة الوالئـية ا وا

الوطنية للطعن
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 03-333 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق  8 أكــتـــوبــر ســـنــة 2003 في 12 شــعـــبــان عــام 1424 ا
ــتـعـلق بـالـلــجـنـة الـوالئـيــة لـلـتـربـيـة اخلــاصـة والـتـوجـيه وا

هني ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-214 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2014 الـذي في 3 شـوال عـام 1435 ا
ــتـعـلـقــة بـتـخــصـيص مـنــاصب الـعـمل يـضــبط الـكـيــفـيـات ا
ـــالي ومــنح اإلعــانــات قــصــد تــهــيــئــة وحتــديــد االشــتــراك ا
ـعــوقــ ال ســيــمـا وجتـهــيــز مــنــاصب الــعــمل لألشــخــاص ا

ادة 10 منه ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 10 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــؤرخ في 3 شــــوال عــــام 1435 الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14-214 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 30 يـولـيــو سـنـة 2014 وا ا

ـــلف الـــقـــرار إلى حتـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــة وكـــيــفـــيـــات دراســـة ا
ــــمـــــنــــوحــــة ــــالي لـالســــتــــفـــــادة من اإلعـــــانــــات ا الــــتـــــقــــنـي ا
لـلـمـسـتـخـدم الـذين يـقـومـون بـتـهيـئـة وجتـهـيـز مـناصب

. عوق عمل لفائدة األشخاص ا

ـسـتـخـدم طـالب احلـصـول عـلى ـادة 2 :  : يـجـب عـلى ا ـادة ا ا
إعـانة لـتهيـئة وجتـهيـز منـاصب عمل لـتوظـيف األشخاص
ــــعــــوقـــــ أن يــــودع لــــدى مــــصـــــالح مــــديــــريـــــة الــــنــــشــــاط ا
االجتمـاعي والتضامن لـلوالية ملـفا تقنـيا ماليـا يتضمن

الوثائق اآلتية : 

- طلب منح اإلعانة

ـأجـورين احملـدد في ـسـتـخــدمـ ا - وضـعـيــة تـعـداد ا
نصرمة 31 ديسمبر من السنة ا

عوق - عقود التوظيف لألشخاص ا

ـعوق لألشـخاص - شهـادة االعتـراف بصـفة الـعامل ا
الواجب توظيفهم

- البطاقة التقـنية لتهيئة مناصب العمل للحصول
على التجهيزات

ـالي ألشـغـال التـهـيئـة الـواجب إجنـازها - الـتـقـدير ا
والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها

ـــنـــاصـب الـــعـــمل - آجــــال إجنـــاز أشـــغـــال الــــتـــهـــيـــئــــة 
واقتناء التجهيزات

- نسخة من االتفاقية.

ــــذكـــورة في 3 :  : يـــجب أن تــــنص االتـــفــــاقـــيـــة ا ــادة  ــادة ا ا
ـــــعــــدة بــــ مـــــصــــالح مـــــديــــريــــة الـــــنــــشــــاط ــــادة 2 أعاله ا ا
ـسـتـخـدم حتت طـائـلـة االجـتــمـاعي والـتـضـامن لـلـواليــة وا

البطالن خصوصا على ما يأتي : 

ـتـعـلــقـة بـتـهـيــئـة وجتـهـيـز - الـعـمــلـيـات والـتـدابــيـر ا
عوق  مناصب العمل لفائدة األشخاص ا

- مـــبــــلغ  اإلعـــانــــة وتـــوزيـــعــــهـــا حـــسـب نـــوع تـــهــــيـــئـــة
وجتهيز مناصب العمل وكيفيات دفعها

ـالي ألشـغـال التـهـيئـة الـواجب إجنـازها - الـتـقـدير ا
وكذا التجهيزات التي سيتم اقتناؤها

- آجــــال إجنــــاز أشـــــغــــال تــــهــــيـــــئــــة مــــنــــاصـب الــــعــــمل
والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها 

ــبـررة لــتـهـيــئـة مــنـاصب الــعـمل - طــبـيــعـة اإلعــاقـة ا
و/أو احلصول على التجهيزات
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منوحة للمستخدم صرفي لإلعانة ا - التوط ا
- كيفيات مراقبة تنفيذ االتفاقية

- اإلجراءات الـتحـفظيـة في حـالة عـدم احتـرام بنود
االتفاقية

- شروط تعديل االتفاقية وفسخها.

تلـحق بهذا الـقرار االتفـاقية الـنموذجيـة التي يجب
برمة. أن تتطابق معها االتفاقيات ا

ادة 4 :  : يـجب أن تكـون كل عمـلـية لـتهـيئـة وجتهـيز ادة ا ا
ــدرجــة في ــعــوقــ ا مــنــاصب عــمل لــفــائــدة األشــخــاص ا
إطــار االتـــفـــاقـــيــة مـــوضـــوع تــقـــيـــيم مـــالي مـــفـــصل يـــلــحق

باالتفاقية.

ـــــادة 5 :  : تـــــتـــــحـــــقق مـــــصـــــالـح مـــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشــــاط ـــــادة ا ا
االجــتــمــاعي والــتــضــامن لــلــواليــة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا من
ادة 2 أعاله ثم ـنصوص عـليه في ا الي ا ـلف التقـني ا ا

ادة 6 أدناه.  ذكورة في ا ترسله إلى اللجنة ا

صـالح عند االقـتضـاء طلب معـلومات كن هـذه ا و
تكميلية.

6 :  : تــنــشــأ لــدى مــديــريــة الــنــشــاط االجـتــمــاعي ـادة  ـادة ا ا
لـفـات الـتقـنـية عـاجلـة ا والـتـضامن لـلـواليـة جلنـة تـكلـف 
ـمنـوحـة لـلـمسـتـخـدم ـالـيـة لالستـفـادة من اإلعـانـات ا ا

الــذين يـقــومــون بـتــهــيـئــة وجتــهـيــز مــنـاصـب عـمل لــفــائـدة
عوق تدعى في صلب النص " اللجنة ". األشخاص ا

7 : : تـــتــــشـــكل الــــلـــجــــنـــة الـــتـي يـــرأســـهــــا مـــديـــر ــادة  ــادة ا ا
ثله من : النشاط االجتماعي والتضامن للوالية أو 

ـــــثل (1) عن مـــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشـــــاط االجـــــتـــــمـــــاعي  -
والتضامن للوالية

ثل (1) عن مديرية الصحة والسكان للوالية  -

ثل (1) عن مديرية التشغيل للوالية  -

ـهنـي ـثل (1) عن مـديريـة الـتكـوين والتـعـليم ا  -
للوالية

ستوى احمللي. الية على ا ثل (1) عن وزارة ا  -

ـــــكن الـــــلـــــجـــــنـــــة اســـــتـــــدعـــــاء كـل شـــــخص مـن شـــــأنه
مساعدتها في أشغالها.

دة قـرر من الوالي  ادة 8 :  : يـع أعضـاء اللجـنة  ادة ا ا
ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعــــــضـــــاء يـــــتم
ـــتـــبــقـــيـــة من اســـتــخـالفه حـــسب نـــفس األشـــكـــال لـــلـــمـــدة ا

العهدة.

9 :  : جتــتــمع الــلــجــنــة في دورة عــاديــة كل ثـالثـة ـادة  ـادة ا ا
(3) أشهر باستدعاء من رئيسها.

ـكـنـهـا أن جتـتـمع فـي دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من و
رئيسها.

ــادة 10 :  : يــرسـل جــدول أعـــمــال الـــدورة مـــصــحـــوبــا ــادة ا ا
ـسـجـلـة في جـدول األعـمال ـتـعـلـقـة بـالـنقـاط ا بـالـوثائق ا
إلى أعـضــاء الـلـجـنــة ثـمـانـيـة (8) أيـام قـبل الــتـاريخ احملـدد

لالجتماع.

ادة 11 :  : تـدرس اللجـنة وتـبدي رأيهـا حول مالءمة ادة ا ا
ومستـوى تمويل مـشاريع تـهيئـة وجتهـيز منـاصب العمل

. عوق واقتناء التجهيزات لفائدة األشخاص ا

تـتخذ مداوالت الـلجنة بـأغلبية األعـضاء احلاضرين.
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـوات يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

تـكـون مـداوالت الـلـجـنـة مـوضـوع مـحاضـر تـدون في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة.

ادة 12 : : تعدّ الـلجـنة تقـريرا سـنويا عن نـشاطـاتها ادة ا ا
كلف بالتضامن الوطني. وترسله إلى الوزير ا

ـــــادة 13 :  : تـــــضـــــمـن مـــــصـــــالح مـــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشـــــاط ـــــادة ا ا
االجتماعي والتضامن للوالية أمانة اللجنة.

ـعـاجلة من طـرف الـلجـنة ـلـفات ا 14 : : تـفضي ا ادة  ادة ا ا
إلى إعــداد شــهـــادة الــقــابــلـــيــة أو مــقـــرر الــرفض من طــرف

مدير النشاط االجتماعي والتضامن للوالية.

تـــــبـــــلّغ شـــــهــــادة الـــــقـــــابــــلـــــيـــــة أو مــــقـــــرر الـــــرفض إلى
ـــــســــتـــــخـــــدم من طـــــرف مـــــديـــــر الــــنـــــشـــــاط االجـــــتــــمـــــاعي ا

والتضامن للوالية في أجل  ثمانية (8) أيام. 

ـسـتـخدم أن ـكن ا ـادة 15 : : في حـالـة رفض مـلـفه  ـادة ا ا
ـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني في يـقـدم طـعـنـا لـدى الـوزيـر ا

أجل شهر (1) واحد ابتداء من تاريخ قرار الرفض. 

ـقـبـولـة من طـرف الـلـجـنـة ـلــفـات ا ـادة 16 :  : تـقـدم ا ـادة ا ا
ـصالح مصـحـوبة بـشـهادة الـقـابلـيـة قـصد الـتـمويل لـدى ا

كلفة بالتضامن الوطني.  اخملتصة بالوزارة ا
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الية اليةوزير ا وزير ا

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
مراد زماليمراد زمالي

رأة رأةوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
غنية الداليةغنية الدالية

ــذكـورة في الــفـقــرة أعاله بـتــمـويل ــصـالح ا تــقـوم ا
تـهيـئـة مـنـاصب العـمل و/أو اقـتـنـاء التـجـهـيزات في أجل

أقصاه ثالثون (30) يوما.

ـــــمـــــنـــــوحــــة 17 :  : يـــــتـم الــــتـــــكـــــفـل بــــاإلعـــــانـــــات ا ــــادة  ــــادة ا ا
لـلـمـسـتـخـدم الـذين يـقـومـون بـتـهيـئـة وجتـهـيـز مـناصب
ــعـــوقـــ في إطـــار الــصـــنــدوق عــمـل لــفـــائــدة األشـــخـــاص ا
اخلـاص بـالــتـضـامن الــوطـني طـبــقـا لـلــتـشـريع والــتـنـظـيم

عمول بهما.  ا

اليـة إالّ لألغراض التي  يـجب أالّ تستـعمل اإلعانـة ا
منحت ألجلها.

ـــــادة 18 : : من أجـل ضـــــمـــــان تـــــطـــــبـــــيق أحـــــكـــــام هـــــذا ـــــادة ا ا
الـــقـــرار تـــقـــوم مـــصـــالح مـــديـــريـــة الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي
ـراقبة التـي تنصبّ خـصوصا على والتـضامن للـوالية با

ما يأتي :

- تنفيذ بنود االتفاقية

- اسـتـعمـال اإلعـانـة إلجناز تـهـيـئـة وجتهـيـز مـناصب
العمل

- الــتـــأكـــد من الـــوجـــود الـــفـــعـــلي لـــتــهـــيـــئـــة وجتـــهـــيــز
مناصب العمل موضوع االتفاقية

- احـــتــرام آجـــال تـــنـــفـــيــذ أشـــغـــال تـــهـــيــئـــة وجتـــهـــيــز
مناصب العمل

- الــــتـــــأكـــــــد مــــن عــــقــــــــود تــــوظـــــيـــف األشـــــخــــــاص
. عوقــ ا

ـادة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

لحق لحقا ا

االتـــفـــاقـــيـــة الــــنـــمـــوذجـــيـــة الـــتـي حتـــدد شـــروط مـــنحاالتـــفـــاقـــيـــة الــــنـــمـــوذجـــيـــة الـــتـي حتـــدد شـــروط مـــنح
ــالـــيــة قـــصــد تــهـــيــئــة وجتـــهــيـــز مــنــاصـب الــعــمل ــالـــيــة قـــصــد تــهـــيــئــة وجتـــهــيـــز مــنــاصـب الــعــملاإلعـــانــة ا اإلعـــانــة ا

عوق (*). عوق لتوظيف األشخاص ا لتوظيف األشخاص ا

برمة ب : برمة ب :ا ا

مــديــريـة الــنــشـاط االجــتــمـاعي والــتــضـامـن لـلــواليـة
ــــــثــــــلـــــة الــــــواقع مــــــقــــــرهــــــا في .................................. 

ديرها : السيد / السيدة : ..................................

من جهةمن جهة

و

ستخدمة) .... ستخدم ...... (تـعي اسم الهيئة ا ا

الـواقع مـقـرهـا في ...................................................
ـــــســـــيــــــر : الـــــســـــيــــــد / الـــــســـــيـــــدة : ـــــديــــــرهـــــا / ا ـــــثــــــلـــــة 

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

من جهة أخرى :من جهة أخرى :

ـرسوم ادة 10 من ا ـبرمـة طبـقا ألحـكام ا (*) : االتـفاقـية ا
وافق 30 ؤرخ في 3 شـوال عام 1435 ا الـتـنفـيذي رقم 14-214 ا
ـتـعـلـقـة بـتـخـصيص يـولـيـو سـنة 2014 الـذي يـضـبط الـكـيـفيـات ا
ـالي ومـنح اإلعـانـات قـصـد مـنـاصب الـعـمـل وحتـديـد االشـتـراك ا

. عوق تهيئة وجتهيز مناصب العمل لألشخاص ا
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ـســتــحـقــة لــتـنــفــيـذ ــبـالـغ ا ـادة 5 : : يــتم الــتـكــفل بــا ـادة ا ا
ذكورة في هذه االتفاقية تهيئة وجتهـيز مناصب العمل ا
في إطــار الــصــنـــدوق اخلــاص لــلــتــضــامـن الــوطــني طــبــقــا
ـــعــمـــول بـــهـــمــا عـن طــريـق مــنح لـــلــتـــشـــريع والـــتــنـــظـــيم ا

فتوح : القرض إلى احلساب ا

ـــســـتـــفـــيــد) : ........................ بـــاسم ..... (حتـــديـــد ا

لـدى : .......................... الواقع في ...........................

RIB  رقم : ..............................................................

ـادة 6 : : يـقـدّر مـبـلغ اإلعـانـة بـاحـتـسـاب كل الـرسوم ـادة ا ا
ذكورة في هذه االتفاقية : ا

باحلروف : .......................................................

باألرقام : ........................................................

ـمـنـوحـة لـلـمـسـتـخـدم ـادة 7 : : يـتم تـمـويل اإلعـانــة ا ـادة ا ا
ـقـبـول من ـالي ا ــلف الـتـقـني ا ـعـني بـنـاء عـلى تـقـد ا ا
ـلــفـات مــرفـقــا بـشــهـادة ـكــلـفــة بـدراســة ا طـرف الــلـجــنــة ا
الـقـابـليـة في مـدة أقـصـاهـا ثالثون (30) يـومـا ابـتـداء من

لف. تاريخ استالم ا

ـوجب هـذه االتـفـاقـية هي ـادة 8 :  : األسـعـار احملـددة  ـادة ا ا
ـالي لـتـهـيئـة مـنـاصب الـعمل ـذكـورة في الـتـقـدير ا تلك ا
رفقة والفواتـير األوليـة للتجـهيزات الـواجب اقتناؤهـا ا
في مـلحق االتـفاقيـة وتعـدّ هذه األسـعار ثابـتة غـير قـابلة
ـراجعـة خالل كل فتـرة تنـفيـذ هذه االتـفاقـية للـتحـي وا

ما عدا التعديالت القانونية في احلقوق والرسوم.

ـنـاسـبـة ـنــازعـات الـنـاشـئـة  ـادة 9 : : يـتم تـسـويـة ا ـادة ا ا
تـعاقدين بـالتراضي تنفـيذ هذه االتـفاقيـة من الطـرف ا

في مرحلة أولى.

وفي حـال عدم الـتـسـوية بـالـتراضـي يعـرض الـنزاع
على اجلهة القضائية اخملتصة.

ـــســــتـــخــــدم بـــواجــــبـــاته ــــادة 10 : : فـي حـــالــــة إخالل ا ــــادة ا ا
التـعـاقديـة يـعـذر بتـصـحيـح النـقـائص احملسـوبـة عـليه من

كلفة بالتضامن االجتماعي. صالح اخملتصة ا طرف ا

ـــكن ـــتـــثل لـإلعـــذار في اآلجـــال احملـــددة له  وإذا لم 
ـــكــلـــفـــة بــالـــتـــضـــامن الـــوطــنـي فــسخ ـــصــالـح اخملــتـــصـــة ا ا
االتفاقية من جانب واحد مع تعويض كل مبلغ اإلعانة.  

ـــــادة 11 :  : تـــــتـــــولى مــــــصـــــالح مــــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشـــــاط ـــــادة ا ا
االجـتـمـاعي والـتـضـامن لـلـواليـة مـتـابـعـة ومـراقـبـة تـنـفـيـذ
ــادة 18 من بـــنـــود هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وذلـك طـــبـــقـــا ألحـــكـــام ا
ؤرخ في 13 مـحرم عام 1439  شـترك ا القرار الـوزاري ا

 االتفاق على ما يأتي : االتفاق على ما يأتي :

ــــادة األولى : تــــهـــدف هــــذه االتــــفـــاقــــيـــة إلى حتــــديـــد ــــادة األولى :ا ا
ـستـخدم الـذي يقـوم بتـهيـئة شروط مـنح اإلعانـة لفـائدة ا

. عوق وجتهيز مناصب العمل لتوظيف األشخاص ا

ــســتــخـــدم الــقــيــام بـــتــهــيــئــة ــادة 2 :  : يـــتــعــ عــلـى ا ــادة ا ا
يادين التي تخص : وجتهيز مناصب العمل في ا

- تـهيئة مـحيط العمل لـتسهيل الـوصول إلى العمل
بكل أشكاله :

❖ تـــســـهـــيل الـــوصـــول إلى مـــكـــان الـــعـــمل ومـــخـــتـــلف
ــطــعم وقــاعــة الـعالج ودورات اخلــدمــات عــلى اخلــصـوص ا

ياه. ا

- تكييف مناصب العمل :
❖ تــــخـــفــــيف اجملــــهـــودات اخلــــاصــــة بـــالــــعــــمل والــــنـــقل

والتفريغ
❖ توفير مقاعد مكيفة

. عوق ❖ تهيئة سيارة خدمة تخصص للعمال ا

- وضع جتهيزات جديدة خاصة :
❖  شـراء عــتـاد خــاص بـالــعـامــلـ الــذين يـعــانـون من
ــعــلـــومــاتــيــة (بـــرمــجــيــات ضـــعف الــبـــصــر مــثل احلـــلــول ا

البراي ومكبر احلروف)
❖ وضع عـــتــــاد خـــاص لــــلـــعـــمــــال الـــذيـن لـــديـــهـم عـــاهـــة

نبهة. سمعية مثل اإلشارات الضوئية ا

- التكوين اخلاص :
ساعدات التقنية ❖ تكوين حول استعمال ا

❖ تــــكـــويـن خـــاص بــــإعـــادة الــــتـــصــــنـــيـف والـــتــــحـــويل
هني. ا

ــســتــخــدم الــقـــيــام بــتــهــيــئــة ــادة 3 :  : يــتــعــيّن عــلـى ا ــادة ا ا
وجتـهــيـز مــنـاصب الــعـمـل ....... (حتـديـد طــبـيــعـة الــتـهــيـئـة
ونوع الـتـجهـيز) ...... في آجـال ...... (حتديـد اآلجال) ......
كان) ............................. ومكان التهيئة ...... (تعي ا

ــــصــــالح اخملــــتــــصــــة لــــلـــوزارة ــــادة 4 :  : يــــجـب عـــلـى ا ــــادة ا ا
ــكــلــفــة بــالــتــضـــامن الــوطــني مــنـح اإلعــانــة الــتي تــغــطي ا
ــصـاريف احلــقـيـقــيـة الالزمــة لـتـهــيـئــة وجتـهـيــز مـنـاصب ا
عـوق وتـتكفل العمل الـواجب إجنازهـا لفائـدة العـمال ا
هـذه اإلعـانــة بـتـغـطـيــة الـفـارق بـ تــكـلـفـة مــنـصب الـعـمل

كيف ومنصب العمل العادي. ا
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ــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2017 الــــذي يــــحـــدد تــــشــــكــــيــــلـــة ا
ــالـي لالســتـــفــادة من ـــلف الـــتــقـــني ا وكـــيــفــيـــات دراســة ا
ـسـتـخـدمـ الـذين يـقـومـون ـمـنـوحـة لــفـائـدة ا اإلعـانـات ا
بـــتــهـــيـــئـــة وجتـــهـــيــز مـــنـــاصب الـــعـــمل لـــفـــائـــدة األشـــخــاص

. عوق ا

ادة 12 : : تدخل هـذه االتفاقـية حـيز التـنفيـذ ابتداء ادة ا ا
تعاقدين. من التوقيع عليها من طرف ا

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

قرئت وصودق عليها

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 ا ـقتـضى ا - و
وافق 3 يولـيو سنة 2014 الذي في 5 رمـضان عام 1435 ا
ــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة يـــحـــدد صالحـــيـــات ا

واإلصالح اإلداري

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الــفـالحــة والــتـــنــمــيــة

الريفية والصيد البحري

يقرران مايقرران ما يأتي :يأتي :

ـرسوم ادة 28 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرخ في 17 ربـيع الــثـاني عـام الـتـنــفـيـذي رقم 11-127 ا
ذكـور أعاله يهدف وافق 22 مـارس سنة 2011 وا 1432 ا

هـذا الـقـرار إلى تـتمـيم  قـائـمـة الـتـخـصـصـات لـلـتوظـيف
ــنــتــمــيـة لـألسالك اخلــاصـة والــتــرقــيــة في بــعض الــرتب ا

بإدارة الغابات.

ــادة 2 :  : تـــتــمـم قــائـــمــة الـــتــخـــصــصـــات لـــلــتـــوظــيف ــادة ا ا
والـــتـــرقـــيـــة في رتـــبـــتي مـــفـــتـش رئـــيس ومـــحـــافظ قـــسم

للغابات كما يأتي :

1 - شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير : - شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير :

- تسيير األنظمة اإليكولوجية للغابات

- تسيير األنظمة البيئية الغابية والسهبية

- الغابات واحملافظة على التنوع البيولوجي

- علم البيئة الغابية.

2 - شهادة ماستر : - شهادة ماستر :

ميدان علوم الطبيعة واحلياة :ميدان علوم الطبيعة واحلياة :

- علوم الغابات

- إيكولوجـيا ودينـاميكـية األنظمـة البيـئية الـغابية
والقارية

- استصالح األراضي

- الغابات : تهيئة األحواض النهرية والغابية

- علم أمراض األنظمة البيئية

- حـمـاية الـطـبـيـعة : عـلم الـبـيئـة تـسـييـر واحملـافـظة
على التنوع احليوي

- الغابات : تهيئة وتسيير الغابات

- الغابات : تسيير األنظمة البيئية السهبية

مدير النشاط االجتماعيمدير النشاط االجتماعي
والتضامن للواليةوالتضامن للوالية

ستخدمة ستخدمةالهيئة ا الهيئة ا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام
ــوافق 31 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2017 يـــتـــمم قـــائـــمـــة يـــتـــمم قـــائـــمـــة ــوافق  ا 1438 ا

الـتخصصـات للتوظـيف والترقـية في بعض الرتبالـتخصصـات للتوظـيف والترقـية في بعض الرتب
نتمية لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات. نتمية لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات.ا ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015 في 25 رجب عــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-127 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 مـــارس ســـنــة في 17 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 ا
ــوظــفــ ــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــا 2011 وا

ادة نـتم لـألسالك اخلاصة بـإدارة الغـابات ال سيـما ا ا
28 منه

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 25 أبــريل سـنـة في 3 جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1433 ا
ــــــســـــابــــــقـــــات 2012 الــــــذي يــــــحـــــدد كــــــيـــــفــــــيـــــات تــــــنـــــظــــــيم ا

ــــؤســــســـات ــــهــــنــــيــــة فـي ا واالمــــتــــحــــانــــات والــــفـــحــــوص ا
واإلدارات العمومية وإجرائها
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- علم الغابات : حماية الغابات

- البـيـولوجـيـا الـتطـبـيـقيـة واحملـيط : تـسيـيـر وعمل
ائية والغابية األنظمة البيئية ا

- علم احليوان الزراعي والغابي : علم احلشرات

ــــــنـــــاظـــــر - حـــــمـــــايــــــة وتـــــســـــيــــــيـــــر دائـم لألوســـــاط وا
الطبيعية

- فالحة بيئية ومؤشرات حيوية

- األنظمة البيئية الغابية.

ــادة 3 :  : تـــتــمـم قــائـــمــة الـــتــخـــصــصـــات لـــلــتـــوظــيف ــادة ا ا
والـتـرقـيـة في رتـبـتي مـفـتش ومـفـتش رئـيـسي لـلـغـابات

كما يأتي :

1 - شهادة تقني سام : - شهادة تقني سام :

ثمرة - زراعة األشجار ا

- مصمم البسات

- البسات وتزي احمليط.

2 - شهادة ليسانس : - شهادة ليسانس :

ميدان علوم الطبيعة واحلياة :ميدان علوم الطبيعة واحلياة :

- غابات وإيكولوجيا وحماية الطبيعة

- علم بيئة الغابات والتصحر

- عــلم الـبــيـئـة احلــيـواني " احلــيـوانـات في الــسـهـوب
والغابات"

- تـــهــيـــئــة وتـــســيــيـــر مــســـتــدام لـألنــظـــمــة الـــبــيـــئــيــة
الغابية

ــــوارد - حــــمــــايـــــة الــــطــــبــــيــــعــــة : تــــســــيــــيــــر وحــــفظ  ا
البيولوجية

- مشاتل وتكنولوجيا البذور

- صحة الغابات

- إيكولوجيا السكان والتوط

- علم البيئة واجليوماتيك التطبيقية

- علوم التربة.

ـــســـابـــقــة ـــتـــضـــمن فـــتـح ا ــادة 4 : : يـــحـــدد الـــقـــرار ا ــادة ا ا
ـذكـورة أعاله قــائـمـة الـتــخـصـصـات لاللـتــحـاق بـالـرتـب ا
ـذكـورة أعاله وفق احـتـيـاجات ـطـلـوبـة في الـشـهـادات ا ا

ديرية العامة للغابات. مصالح ا

ـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة ـادة ا ا
قراطية الشعبية. للجمهورية اجلزائرية الد

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1438
وافق 31 يناير سنة 2017. ا

وزير الفالحة وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 16 ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1438 ا
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ أعـضـاء اجملـلس يـتـضـمن تـعـيـ أعـضـاء اجملـلس
الـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني العـالي للصـيد الـبحريالـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني العـالي للصـيد الـبحري

ائيات. ائيات.وتربية ا وتربية ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب قـرار مؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1438
ــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2017 يـــعــ األعـــضــاء اآلتـــيــة ا
ـرســوم رقــم ــادة 10 مــن ا أسمـاؤهم تـطبـيـقا ألحـكـام ا
ــــــوافق أول ــــــؤرخ في 16 مــــــحــــــرم عــــــام 1406 ا 85 -243 ا

ـــــتــــضـــــمن الـــــقــــانـــــون األســــاسي أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1985 وا
ادة 3 الـنـموذجي لـلمـعاهـد الـوطنـية لـلتـكـوين العـالي وا
ـؤرخ في 26 رجب ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-285 ا من ا
تـضـمن حتويل ـوافق 21 غـشت سـنة 2006 وا عـام 1427 ا
ائيات إلى عهد التقـنولوجي للصيد البحري وتربية ا ا
ـائـيات في معـهـد وطـني عال لـلـصـيـد البـحـري وتـربيـة ا
اجملــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمــعـــهــد الـــوطــني الـــعــالـي لــلـــصــيــد

ائيات : البحري وتربية ا
كلف بالصيد ثلة الـوزير ا - لطيفة عبـد الصمد 

البحري رئيسة
ثل وزير الدفاع الوطني - جمال سعداوي 

ــكــلف بــالــتــعــلــيم ــثــلــة الــوزيــر ا - جــمــيــلــة مــوال 
العالي

ـــكـــلف بــــالـــتـــربـــيـــة ــــثل الـــوزيــــر ا - احـــمـــد عـــيـــاد 
الوطنية

الية كلف با ثل الوزير ا - ربيع البكاي 
كلف بالبيئة ثلة الوزير ا - سميرة حميدي 

ــــكـــلف ــــثل الــــوزيـــر ا - مــــحـــمــــد رضـــوان شــــكـــور 
بالبحرية التجارية

ثل الغـرفة الوطـنية لـلصيـد البحري - علي بـيت 
ائيات وتربية ا



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـ
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

ــــكــــلــــفـــة ــــثل الــــســــلــــطــــة ا - نــــور الــــدين بــــوعــــشــــة 
بالوظيفة العمومية

ــــثـل اجملـــلـس الــــبـــيــــداغــــوجي - ســــمــــيــــر حــــمـــزاوي 
للمعهد

ـثلـة منـتخـبة لـسلك األسـاتذة - فطـيمـة موسـاوي 
عهد الدائم با

ثل منـتخب للـمستـخدم - عمـاد الدين حمـودي 
اإلداري والتقني

ـــثل مــــنــــتـــخب - مــــحـــمــــد عـــبــــد الــــعـــزيــــز شـــريـف 
للطلبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 26 ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 29 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1438 ا
ــكـتب ــكـتب يــحــدد تـشــكــيـلــة وسـيــر ا فــبـرايــر ســنـةفــبـرايــر ســنـة 2017 يــحــدد تـشــكــيـلــة وسـيــر ا
ؤسـسـة علـى مسـتوى ؤسـسـة علـى مسـتوىالوزاري لألمن الـداخـلي في ا الوزاري لألمن الـداخـلي في ا
وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015 في 25 رجب عــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 98-410 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 7 ديـســمــبـر ســنـة 1998 في 18 شـعــبــان عـام 1419 ا
ـــتـــضـــمن إنـــشــاء مـــكـــاتب وزاريـــة لألمن الـــداخـــلي في وا

ؤسسة واختصاصها وتنظيمها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الــفـالحــة والــتـــنــمــيــة

الريفية والصيد البحري

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-243 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
ـركزيـة لوزارة الـفالحة تـضمن تـنظـيم اإلدارة ا 2016 وا

والتنمية الريفية والصيد البحري

ــؤرّخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافق 12 فـبـرايـر سـنة 2002 الذي يـحـدد تـشـكـيـلة 1422 ا

ــــــــؤســــــــســــــــة ــــــــكــــــــتـب الــــــــوزاري لـألمـن الــــــــداخــــــــلـي فـي ا ا
واخـتــصـاصـهــا وتـنـظــيـمــهـا عـلى مــسـتــوى وزارة الـفالحـة

عدل. ا

- وبعد االطالع علـى رأي وزير الداخلية واجلماعات
وافق 22 ؤرخ في 25 جـمادى األولى عام 1438 ا احمللـيـة ا

فبراير سنة 2017

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 6 من ا ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرخ في 18 شـعــبـان عـام 1419 الــتـنــفــيـذي رقم 98-410 ا
ـتـضــمن إنـشـاء مـكـاتب ـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 1998 وا ا
ــــؤســــســــة واخـــتــــصــــاصــــهـــا وزاريــــة لألمـن الــــداخـــلـي في ا
وتـنظيـمهـا يهدف هـذا القـرار إلى حتديـد تشكـيلـة وسير
ــــؤســــســــة عــــلى ـــــكــــتب الــــوزاري لألمـن الــــداخــــلي فـي ا ا
مــســـتــوى وزارة الــفالحــة والــتــنــمـــيــة الــريــفــيــة والــصــيــد

البحري.

كـتب الوزاري الـذي يرأسه مـكلف ادة 2 :  : يـضم ا ادة ا ا
بــــالـــدراســــات والــــتـــلــــخـــيـص ثالثـــة (3) رؤســـاء دراســـات

وثالثة (3) مكلف بالدراسات.

ــــكــــلــــفـــون ــــادة 3 : : يــــســـاعــــد رؤســــاء الــــدراســـات وا ــــادة ا ا
كتب الـوزاري في التكـفل بجميع بـالدراسات مسـؤول ا
ــنـصــوص عــلــيــهـا في ـرتــبــطــة بـالــصالحــيــات ا ــسـائـل ا ا
ـؤرخ في 18 شــعــبـان ــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 98-410 ا ا

ذكور أعاله. وافق 7 ديسمبر سنة 1998 وا عام 1419 ا

ـــكـــتـب الـــوزاري قـــصـــد الـــقـــيـــام 4 :  : يــــتـــولى ا ــادة  ــادة ا ا
ـــســنـــدة إلـــيه بـــاالتــصـــال مع جـــمـــيع الـــهـــيــاكل ـــهـــام  ا بــا
ـؤسسة الـتابـعة لوزارة التنـظيـمية لألمن الـداخلي في ا
الـــفـالحـــة والــــتـــنـــمــــيـــة الــــريـــفــــيـــة والـــصــــيـــد الــــبـــحـــري أو
ـؤســسـات الـتــابـعـة لــوصـايـتــهـا اتـخـاذ جــمـيع الــتـدابـيـر ا
ـــــؤســـــســــة الـــــرامـــــيــــة إلـى تـــــرقــــيـــــة األمـن الــــداخـــــلـي في ا
ــرتـبــطـة بـحــمـايـة األمالك وتـدعـيــمه وتـطــويـر اجلـوانب ا

العمومية وكذا أمن األشخاص فيها.

ــــؤرّخ في 29 ذي ــــادة 5 :  : تــــلــــغـى أحــــكــــام الـــــقــــرار ا ــــادة ا ا
ــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 2002 الــذي الـــقـــعـــدة عــام 1422 ا
ـــكــــتب الـــوزاري لـألمن الـــداخــــلي في يـــحـــدد تــــشـــكـــيــــلـــة ا
ـؤسـسـة واخـتـصـاصــهـا وتـنـظـيـمـهـا عـلى مـسـتـوى وزارة ا

الفالحة.

ـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
وافق 26 فبراير سنة 2017. ا

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم
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ــوافق 4 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1439 ا
ســـــنــــة ســـــنــــة 2017 يـــــحــــدد غــــــابــــــة االســـــتـــــجـــــمـــــام حــــــمـــــام يـــــحــــدد غــــــابــــــة االســـــتـــــجـــــمـــــام حــــــمـــــام
بــــوغـــرارة بــــوغـــرارة 1 جــزء مـن غــابـــة بالد شـــهـــبـــة الــتـــابـــعــة جــزء مـن غــابـــة بالد شـــهـــبـــة الــتـــابـــعــة
لـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيــة بـبـلـديـة حـمـام بـوغـرارةلـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيــة بـبـلـديـة حـمـام بـوغـرارة

والية تلمسان.والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ــؤرخ ـشـتـــرك ا ـقـتـضــى الـقــرار الـــوزاري ا - و
وافــق 3 يوليــو سنــة 2013 فــي 24 شعبــان عــام 1434 ا
ـــكــلـــفــــة الــــذي يـــحــــدد تـــشـــكــيـــلــــة الـــلــجـــنـــــة الــوالئـــيــــة ا
بـــدراســــــة طـــلـــبـــــات مـــنــح رخـــصـــــة اســـتـــغـــالل غـــابــــات

االستجمــام وعملهــا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد

غــابــة االســتــجــمــام حــمــام بــوغـرارة 1 جــزء من غــابــة بالد
شـهـبـة الـتـابــعـة لألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة بـبـلـديـة حـمـام

بوغرارة والية تلمسان.

2 : : تــــــقـــــع غــــــابـــــــــة االســــــتــــــجــــــمــــــــام حــــــمـــــــام ـــــادة  ـــــادة ا ا
بـــوغـــــرارة 1 جـــــزء مــن غـــابـــــة بالد شـــهـــبــــة الـــتـــابـــعــــة
ــادة األولى ــذكــورة في ا لألمــالك الــغــابــيـــة الــوطــنــيــة وا
أعاله في إقـلــيم بـلــديـة حــمـام بـوغـرارة وهي تــمـتـد عـلى
مـــســـاحـــة عـــشـــرة (10) هـــكـــتـــارات مـــحـــددة بـــاإلحـــداثـــيــات

ذكورة أدناه : ا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3861025.92

3860970.32

3860987.76

3860857.78

3860772.89

3860716.89

3860670.86

3860406.43

3860634.07

3860739.62

3860979.01

3861021.26

621530.26

621543.17

621659.81

621745.56

621824.69

621719.86

621696.13

621680.33

621564.54

621510.33

621469.94

621481.64

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

حتـــدد غــابــة االســـتــجــمــام حـــمــام بــوغــراة 1 جــزء من
لحق بأصل هذا القرار. غابة بالد شهبة طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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ــوافق 4 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1439 ا
ســـــنـــــة ســـــنـــــة 2017 يــــــحـــــدد غـــــابــــــة االســــتــــجـــــمــــام حــــمــــام يــــــحـــــدد غـــــابــــــة االســــتــــجـــــمــــام حــــمــــام
بـــوغـــرارة بـــوغـــرارة 2 جــــزء من غـــابـــة بـالد شـــهـــبـــة الـــتـــابـــعـــة جــــزء من غـــابـــة بـالد شـــهـــبـــة الـــتـــابـــعـــة
لـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيــة بـبـلـديـة حـمـام بـوغـرارةلـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيــة بـبـلـديـة حـمـام بـوغـرارة

والية تلمسان.والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غــابــة االســتــجــمــام حــمــام بــوغـرارة 2 جــزء من غــابــة بالد
شـهـبـة الـتـابــعـة لألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة بـبـلـديـة حـمـام

بوغرارة والية تلمسان.

حتـــدد غــابــة االســـتــجــمــام حـــمــام بــوغــراة 2 جــزء من
لحق بأصل هذا القرار. غابة بالد شهبة طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 4 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحـدد غــابـة االسـتــجـمـام حــاسي اجلـبس يـحـدد غــابـة االسـتــجـمـام حــاسي اجلـبس
جـــزء من غـــابـــة ســبـــدو الـــتـــابـــعـــة لألمالك الـــغـــابـــيــةجـــزء من غـــابـــة ســبـــدو الـــتـــابـــعـــة لألمالك الـــغـــابـــيــة

الوطنية ببلدية سبدو والية تلمسان.الوطنية ببلدية سبدو والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

1

2

3

4

5

6

7

3861148.09

3861007.44

3861010.62

3860975.69

3861063.96

3861107.45

3861139.76

621666.61

621719.39

621689.23

621551.51

621526.11

621595.17

621605.88

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

2 : : تــقع غــابــة االســتــجــمــام حــمــام بــوغــرارة 2 ـادة  ـادة ا ا
جــــــزء مــن غـــــابــــــة بــالد شــــــهـــــبــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لـألمـالك
الــغـــابــيـــة الــوطـــنــيـــة والــمـــذكــورة فـي الـــمــادة األولـى
أعـاله فـي إقـلــيـم بـلـــديـة حــمـام بــوغـرارة وهـي تـمتد
ـذكورة عـلى مـساحـة هكـتارين (2) مـحددة بـاإلحداثـيات ا

أدناه :
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3831403.83
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اإلحداثياتاإلحداثيات ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة 2006 الـذي 26 رمـضـان عام 1427 ا

يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

- وبــــمــــقــــتــــضـى الــــقــــرار الــــوزاري الــــمــــشــــتـــرك
ــوافق 3 يـــولـــيــو الــــمـــؤرخ فـي 24 شــــعــــبــــان عـــام 1434 ا
ـكـلـفـة سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة الــلـجـنـة الـوالئـيـة ا
بـدراسة طـلبـات منح رخـصة اسـتغالل غـابات االسـتجـمام

وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غــابــة االســتــجــمــام حــاسي اجلــبس جــزء من غــابــة ســبـدو
الـتـابـعـة لألمالك الـغـابـيــة الـوطـنـيـة بـبـلـديـة سـبـدو واليـة

تلمسان.

ـادة 2 : : تـقـع غـابـة االسـتـجـمـام حـاسي اجلـبس جـزء ـادة ا ا
من غـــابـــة ســبـــدو الـــتـــابــعـــة لألمـالك الــغـــابـــيـــة الــوطـــنـــيــة
ـادة األولى أعاله في إقليـم بلـديـة سبدو ـذكورة في ا وا
وهي تــمــتـد عــلى مــســاحـة عــشـرة (10) هــكـتــارات مــحـددة

ذكورة أدناه : باإلحداثيات ا

حتـدد غابة االسـتجمـام حاسي اجلبس جـزء من غابة
لحق بأصل هذا القرار. سبدو طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرسّــمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 4 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحـدد غـابــة االسـتـجـمــام مـيـاز جـزء من يـحـدد غـابــة االسـتـجـمــام مـيـاز جـزء من
غــابـــة زردب الــتــابـــعــة لألمـالك الــغــابـــيــة الــوطـــنــيــةغــابـــة زردب الــتــابـــعــة لألمـالك الــغــابـــيــة الــوطـــنــيــة

ببلدية أوالد ميمون والية تلمسان.ببلدية أوالد ميمون والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـ
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

حتـدد غـابـة االسـتـجـمـام مـيـاز جـزء من غـابة زردب
لحق بأصل هذا القرار. طبقا للمخطط ا

ــــادة 3 : : يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــــقـــــرار فـي الـــــجـــــريـــــدة ــــادة ا ا
الـرّسـمــيّـة للــجـمـهـوريـّـة الـجـزائــريّـة الـديـمــقـراطـيّـة

الشعبيّة.

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 4 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يــحـدد غـابــة االسـتـجــمـام مــقـام جـزء من يــحـدد غـابــة االسـتـجــمـام مــقـام جـزء من
نـدمجة مرسى بن مهيدي التابعة لألمالك نـدمجة مرسى بن مهيدي التابعة لألمالكالغابة ا الغابة ا
الــغــابــيـــة الــوطــنـــيـــة بــبــلــديـــة مــرسـى بـن مــهــيــديالــغــابــيـــة الــوطــنـــيـــة بــبــلــديـــة مــرسـى بـن مــهــيــدي

والية تلمسان.والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

- وبــــمــــقــــتــــضـى الــــقــــرار الــــوزاري الــــمــــشــــتـــرك
الـمـؤرخ فـي 24 شـعــبـان عـام 1434 الـمـوافـق 3 يـولـيـو
ـكـلـفـة سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة الــلـجـنـة الـوالئـيـة ا
بـدراسة طـلبـات منح رخـصة اسـتغالل غـابات االسـتجـمام

وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غـابــة االســتــجــمــام مــيـاز جــزء من غــابــة زردب الــتــابــعـة
لألمالك الــغـابــيــة الــوطـنــيــة بـبــلــديــة أوالد مـيــمــون واليـة

تلمسان.

ـادة 2 : : تـقع غابـة االسـتـجـمام مـيـاز جـزء من غـابة ـادة ا ا
ـذكورة في زردب الـتـابـعة لـألمالك الـغابـيـة الـوطـنـيـة وا
ــادة األولى أعاله في إقــلـيـم بـلـــديـة أوالد مــيــمـون وهي ا
تــــمــــتــــد عــــلى مــــســــاحــــة خــــمــــســــة (5) هــــكــــتــــارات مــــحـــددة

ذكورة أدناه : باإلحداثيات ا
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ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

 يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
ـندمـجـة مرسى غـابة االسـتـجـمام مـقـام جـزء من الغـابـة ا
بن مــهـيــدي الـتــابـعــة لألمالك الــغـابــيـة الــوطـنــيـة بــبـلــديـة

مرسى بن مهيدي والية تلمسان.

ادة 2 : : تـقـع غـابة االسـتجـمام مـقام جـزء من غابة ادة ا ا
مــنــدمــجـة مــرسى بـن مـهــيــدي الــتـابــعــة لألمالك الــغــابــيـة
ـــادة األولى أعاله فـي إقـــلـــيم ـــذكـــورة فـي ا الـــوطـــنــــيـــة وا
بـلــديــة مـرســـى بـن مـهـيـــدي وهــي تـمـتـــد عـلى مـسـاحة
عــــــشـــــرة (10) هــــــكــــتـــــــارات ومــــحــــــــددة بـــــاإلحــــــداثــــيـــــات

الـمـذكـورة أدناه :

حتـدد غـابـة االسـتـجـمـام مـقـام جـزء من غـابـة مـرسى
لحق بأصل هذا القرار. بن مهيدي طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3881514.30

3881609.10

3881646.99

3881613.23

388162.47

3881602.24

3881592.62

3881563.76

3881584.37

3881576.13

3881568.24

3881577.93

3881572.08

3881561.54

3881546.30

3881575.14

3881438.69

3881436.02

3881420.06

3881393.01

3881371.89

3881368.29

3881368.81

3881378.26

574412.35

574453.57

574519.86

574596.47

574630.82

574637.69

574665.17

574669.29

574698.15

574709.14

574704.58

574849.43

574904.89

574927.94

574933.08

574883.37

574880.08

574805.50

574801.16

574805.34

574682.26

574601.99

574510.90

574435.27

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 17 ربيع األول ربيع األول عام عام  1439 هـ هـ
6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م

ــــوافق وافق 16 ن نــــــوفوفــــــمــــــبــــر قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 27 ص صــــــفــــــر عر عــــام ام 1439 ا ا
ســــــــنــــــــة ة 2017 ي يــــــــــحــــــــدد شدد شــــــــروط وكروط وكــــــــــيــــــــفــــــــيــــــــات الات الــــــــــتــــــــدريبدريب
للحصول على شهادة التأهيل حليازة رخصة الصيد.للحصول على شهادة التأهيل حليازة رخصة الصيد.

ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد

البحري 
ـــــؤرخ في 27 ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-07 ا  -
ــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 ا

تعلق بالصيد  وا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتـوبر سنة في أوّل جمـادى الثانية عام 1416 ا
تضمّن إنشـاء احملافظة الوالئيـة للغابات وحتديد 1995 وا

تمم عدّل وا تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-386 ا ـقتـضى ا - و
وافق 31 أكتـوبر سـنة 2006 الذي في 8 شـوال عام 1427 ا
يـــحــدد شــروط وكــيــفــيــات احلــصـــول عــلى رخــصــة الــصــيــد

وتسليمها 
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
وافق 22 سبـتمبر سنة 2016 في 20 ذي احلجة عام 1437 ا
الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الـفالحـة والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة

والصيد البحري 
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 4 من ا ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1427 الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 06-386 ا
ـذكـور أعاله يـهـدف هذا ـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2006 وا ا
الـقـرار إلى حتـديد شـروط وكـيـفـيات الـتـدريب لـلـحـصول

على شهادة التأهيل حليازة رخصة الصيد.
ــكــلــفــة بــالــصــيــد الــتــدريب 2 : : تــنـــظم اإلدارة ا ـادة  ـادة ا ا
لـلـحصـول عـلى شهـادة الـتأهـيل حلـيازة رخـصـة الصـيد كل

سنة في عدة دورات. 
ــادة 3 : : تــتــضــمـن كل دورة تــدريب حـــصــة نــظــريــة ــادة ا ا

وحصة تطبيقية.
تتضمن احلصة النظرية : 

- معرفة الطريدة 
- معرفة الصيد وأخالقيات الصيد

تعلق بالصيد.  - معرفة التشريع والتنظيم ا
وتــتـضــمن احلــصـة الــتــطـبــيــقـيــة مـعــرفــة واسـتــخـدام

األسلحة وذخائر الصيد والقواعد األمنية.

ادة 4 :  : جتري احلصة الـنظرية في مـراكز التكوين ادة ا ا
ــكن أن جتــرى في ــكــلــفـــة بــالــصــيـــد. و الـــتــابــعــة لـإلدارة ا
طلوبة وبعد موافقة مراكز أخرى تتوفـر فيها الشروط ا

كلفة بالصيد. اإلدارة ا
عتمدة تنظم احلصة الـتطبيقية فـي مواقع الرمي ا

طبقا للقانون.
حتدد شروط وكيفـيات إجراء احلصة التطبيقية في

إطار اتفاقي.
الفصل األولالفصل األول
دورات التدريبدورات التدريب

ادة 5 :  : تفتح دورات التدريب طيلة السنة. ادة ا ا
تـــدوم كل دورة تـــدريب ثـالثــة (3) أيـــام : يـــومــان (2)
بــالــنــســبــة لــلــحــصــة الــنــظــريــة ويــوم واحـد (1) بــالــنــســبـة

للحصة التطبيقية.
ـادة 6 :  : يـضــمن الــتــدريب مــكـوّنــون مــتـخــصــصـون ـادة ا ا
في مــجــال الــصـــيــد واســتــخــدام األســلــحـــة حــسب بــرنــامج

كلفة بالصيد ويلحق بهذا القرار. حتدده اإلدارة ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
شاركة في دورات التدريب شاركة في دورات التدريبكيفيات ا كيفيات ا

ــتـــرشــحـــ لــلــتـــدريب إيــداع ــادة 7 :  : يـــجب عـــلى ا ــادة ا ا
ــكــلــفـــة بــالــصــيــد مــلـف تــســجــيـل لــلــتــدريب لـــدى اإلدارة ا
اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا في أجل أقــصــاه شــهــر واحــد (1) قــبل
ــشــاركـة فــيـهــا. ويـشــتـمل تـاريـخ الـدورة الــتي يـرغــبـون ا

لف على ما يأتي : هذا ا
- طـلب مـشاركـة يـعـد حـسب االسـتـمـارة الواردة في
ؤرخ في رسـوم التـنفـيذي رقم 06-386 ا لـحق األول بـا ا
ذكور وافق 31 أكتـوبر سنة 2006 وا 8 شوال عام 1427 ا

كلفة بالصيد أعاله توفره للمترشح اإلدارة ا
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

دنية - بطاقة شخصية للحالة ا
ترشح - ظرف بطابع بريدي يحمل عنوان ا

شاركة في التدريب.  - مصاريف التسجيل وا
ــكـــلــفـــة بــالـــصــيـــد اخملــتـــصــة ــادة 8 : : تــوجـه اإلدارة ا ــادة ا ا
ـتــرشح لـلـتــدريب قـبل خـمــسـة عـشـر (15) إقـلـيـمــيـا إلى ا
ــكــان يــومــا عـــلى األكــثـــر من الــدورة اســتـــدعــاء يــبـــيّن ا
والـــتـــاريخ والــســـاعــة الـــتي يـــجب عـــلــيه أن يـــتــقـــدم فــيـــهــا

مصحوبا بوثائق.  
ويـــــجب عـــــلـى كل مـــــتـــــرشـح أن يـــــكـــــون مـــــصـــــحـــــوبـــــا
باستدعائه وبطـاقة للهوية التي يجب أن يقدمها للمركز

عند افتتاح دورة التدريب. 



الفصل الثالثالفصل الثالث
تقييم التدريبتقييم التدريب

ـادة 9 :  : تـتـولى تـقـييم الـتـدريب جلـنـة حتكـيم تـنـشأ ـادة ا ا
في كل والية.

ـــوجب ـــكـــلـــفـــة بـــالـــصـــيـــد  10 : : تـــعـــد اإلدارة ا ــادة  ــادة ا ا
مــقـرر كــيــفـيــات تـقــيــيم الـتــدريب وتــرسـلــهــا إلى رؤسـاء

جلان التحكيم لكل والية.
ـادة 11 :  : يــبــرمج تـقــيـيـم الـتــدريب الــذي يـتــضـمن ـادة ا ا
االخـــتــبـــارات الــنـــظـــريــة والـــتــطـــبـــيــقـــيــة حـــسب رزنـــامــة

كلفة بالصيد. حتددها اإلدارة ا
ادة 12 : : يحدد تاريخ االختبارات في أربع (4) دورات : ادة ا ا
- الــــــدورة األولى : يــــــوم الــــــعــــــمل األول األقــــــرب من

األسبوع األول لشهر مارس
- الـــدورة الـــثـــانــيـــة : يـــوم الـــعــمـل األول األقــرب من

األسبوع األول لشهر يونيو
- الـــدورة الـــثـــالـــثــة : يـــوم الـــعـــمل األول األقـــرب من

األسبوع األول لشهر سبتمبر
- الـــدورة الــــرابـــعـــة : يـــوم الـــعـــمل األول األقـــرب من

األسبوع األول لشهر ديسمبر.
ــذكـورة في ـادة 13 :  : تــتــشــكـل لــجــنـة الــتـحـكـيم ا ـادة ا ا

ادة 9 أعاله من : ا
- محافظ الغابات اخملتص إقليميا رئيسا 
ارسة الرمي عضوا  تحن مؤهل في   -

ثـل إدارة الوالية مقر إجراء االختبار عضــوا   -
- رئــيس فــدرالــيــة الــصــيــادين لــلــواليــة مــقــر إجــراء

االختبار عضوا
ــــــثـل الـــــدرك الــــــوطـــــنـي لـــــلــــــواليــــــة مـــــقــــــر إجـــــراء  -

االختبار عضوا
ثل األمن الوطني للوالية مقر إجراء االختبار عضوا   -
دنية للوالية مقر إجراء االختبار عضوا. ثل احلماية ا  -
ـــوجـب مــقـــرر من يـــعـــ أعــضـــاء جلـــنـــة الـــتـــحــكـــيم 
ـكـلـفـة بـالـصيـد بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـسـلـطات اإلدارة ا

التي ينتمون إليها.
14 :  : جتــتــمع جلــنــة حتــكـيـم كل واليــة بــنـاء عــلى ـادة  ـادة ا ا
اســتــدعـاء من رئــيــســهـا قــبل خــمـســة عــشـر (15) يــومــا من

إجراء االختبارات.
ـقـبـولـ ـتـرشـحـ ا ـادة 15 :  : تــعـلن جلـنـة الـتـحـكـيـم ا ـادة ا ا

للحـصول على شهادة التأهيل من أجل حيازة رخصة الصيد.
تـسـلّم شـهــــادة الـتـأهـيــل حلـيـــازة رخـصـــة الـصـيــد
ـرســوم ـلحــق الـثـانــي با التـــي تـعـــد طبـقــا لـنـمــوذج ا
ــــؤرخ فــــي 8 شـــــوال عــــام الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 06-386 ا

ـــــذكـــــــور ـــــوافـــق 31 أكـــــتـــــوبـــــــــر ســـــنـــــــة 2006 وا 1427 ا

ـكـلـفـــــة بـالـصـيـــد اخملـتـصــة أعـــاله مــــن طــرف اإلدارة ا
إقليميــا.

ادة 16 : : ينشر هذا القرار في اجلريــدة الرّسميّــة ادة ا ا
قراطيّــة الشّعبيّــة. للجمهوريّــة اجلزائريــّة الدّ

ــوافق 16 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا
برنامج التدريب للحصول على شهادة التأهيلبرنامج التدريب للحصول على شهادة التأهيل

حليازة رخصة الصيدحليازة رخصة الصيد
حصة نظريةحصة نظرية
اليوم األول :اليوم األول :

1 / معرفة الطريدة :  / معرفة الطريدة : 
- مـعرفـة أنـواع الـثديـيـات والـطيـور ال سـيـما مـنـها
رخص بـصيدهـا وكذا األنواع احملـمية األنواع الـرئيسـية ا

هددة باالنقراض  وتلك ا
- مــفــاهــيم حــول أخـذ الــعــيــنـات مـن األنـواع الــقــابــلـة

للصيد وكذا كيفيات إعادة تكاثرها
- معرفة عن صحة الطريدة (األمراض).
2 / معرفة الصيد وأخالقيات الصيد : / معرفة الصيد وأخالقيات الصيد :

 - اجلرد والتهيئة الصيدية واستغالل الطريدة 
- معرفة كالب الصيد وملحقات الصياد األخرى

- أخالقيات الصيد : رمز الصياد. 
اليوم الثاني :اليوم الثاني :

تعلق بالصيد :  تعلق بالصيد : معرفة التشريع والتنظيم ا معرفة التشريع والتنظيم ا
ارسة الصيد ورخصة الصيد وإجازة الصيد - شروط 

- تنظيم الصيد في اجلزائر 
- وضعية األنواع احليوانية 

- شرطة الصيد 
- اخملالفات والعقوبات في مجال الصيد. 

حصة تطبيقية حصة تطبيقية 
اليوم الثالث : اليوم الثالث : 

مــــعــــرفــــة واســــتــــخـــدام األســــلــــحــــة وذخــــائــــر الــــصــــيـــدمــــعــــرفــــة واســــتــــخـــدام األســــلــــحــــة وذخــــائــــر الــــصــــيـــد
والقواعد األمنية : والقواعد األمنية : 

- مــعــرفــة اســتــخــدام أســلــحــة الــصــيــد وذخــائــرهـا
ومداها وأخطارها 

- مفاهيم اإلسعافات.
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