
 

 

 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة
 2002خــالل سنـــة 

 قــطــاع السيـــادة
 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 يناير 20 مؤرخة في 5ررقم .ج
2002 

االستشارية لترقية يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية    -
 .حقوق اإلنسان وحمايتها

 47-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يناير 16ممضي في 

 01 رئاسة الجمهورية

 25 مؤرخة في 63ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 ذي الحجة عام30 المؤرخ في     71-01 يعدل المرسوم الرئاسي رقم        -
 والمتضمن إحداث اللجنة2001 مارس سنة          25 الموافق       1421
 .نية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتهاالوط

 297-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 سبتمبر 23ممضي في 

. 

 02 

 25 مؤرخة في 63ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق-
 . اإلنسان وحمايتها

 298-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002  سبتمبر23ممضي في 

. 

 03 

 يناير 20 مؤرخة في 5ررقم .ج
2002 

 48-02مرسوم رئاسي رقم  .  يتضمن إنشاء الوآالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها-
  .2002 يناير 16ممضي في 

 04 

 أبريل 14 مؤرخة في 25ررقم .ج
2002 

 يحدد حقوق ضحايا األحداث التي رافقت الحرآة من أجل استكمال-
 . وطنيةالهوية ال

 125-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 05 

 أبريل 14 مؤرخة في 25ررقم .ج
2002 

 ممضي في 03-02قانون رقم  .  يتضمن تعديل الدستور-
  .2002 أبريل 10

 06 

 مايو 19 مؤرخة في 36ررقم .ج
2002 

 159-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن إجراء عفو-
  .2002 مايو 16ممضي في 

 07 

 مايو 26 مؤرخة في 37ررقم .ج
2002  

 180- 02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذآرى المولد النبوي الشريف-
  .2002 مايو 21ممضي في 

 08 

 09  257-02مرسوم رئاسي رقم  .  يتضمن إجراءات عفو- غشت 05 مؤرخة في 54ررقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 .2002 غشت 05ممضي في  2002
 08 مؤرخة في 81م ررق.ج

 2002ديسمبر 
 420-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن إجراء عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك-

 2002 ديسمبر 02ممضي في 
. 

 10 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 77-02مرسوم رئاسي رقم  .  يتضمن استدعاء هيئة الناخبين النتخاب المجلس الشعبي الوطني-
 .2002براير  ف27ممضي في 

 11 

 أبريل 16 مؤرخة في 26ررقم .ج
2002 

 مايو30 يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية لـ              -
 . 2002سنة 

 129-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 12 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

1417ل عام      شوا  27 المؤرخ في        08-97 يعدل األمر رقم رقم             -
 الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد1997 مارس سنة         6الموافق   

 . المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

 ممضي في 04-02أمر رقم 
  .2002 فبراير 25

 13 

 يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج
2002 

 ذي13 المؤرخ في       04-02 يتضمن الموافقة على األمر رقم رقم               -
 الذي يعدل األمر رقم2002 فبراير سنة 25 الموافق 1422م  الحجة عا 

 مارس سنة6 الموافق   1417 شوال عام     27 المؤرخ في     08-97رقم  
 الذي يحدد الدوائر اإلنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في1997

 .إنتخابات البرلمان

 ممضي في 07-02قانون رقم 
  .2002 أبريل 16

 14 

 أبريل 21  مؤرخة في28ررقم .ج
2002 

 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية-
 .البلدية والوالئية

 231-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يوليو 04ممضي في 

 15 

 غشت 28 مؤرخة في 58ررقم .ج
2002 

يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة اإلنتخابات للمجالس الشعبية البلدية
 2002 أآتوبر سنة 10والوالئية لـ 

 272-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 غشت 24ممضي في 

 16 

 08 مؤرخة في 60ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 غشت 27تعليمة ممضية في  2002 أآتوبر سنة 10تتعلق باالنتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 
2002. 

 17 

 أبريل 03 مؤرخة في 22ررقم .ج
2002 

 .مان المنعقد بغرفتيه يتضمن استدعاء البرل-
 

 106-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 أبريل 03ممضي في 

 18 

 19  158-02مرسوم رئاسي رقم  محرم عام3 المؤرخ في         225-90 يتمم المرسوم الرئاسي رقم              - مايو 19 مؤرخة في 36ررقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا1990 يوليو سنة     25 الموافق    1411 2002
 . وريةالتابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمه

  .2002 مايو 16ممضي في 

 20 مؤرخة في 69ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 محرم عام3 المؤرخ في        228-90 يعدل المرسوم التنفيذي رقم             -
 الذي يحدد آيفية منح المرتبات1990 يوليو سنة      25 الموافق    1411

 . الدولةالتي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في

 322-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

. 

 20 

 20 مؤرخة في 69ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 ربيع الثاني عام8 المؤرخ في   387 -91 يعدل المرسوم التنفيذي رقم      -
 والمتضمن تأسيس تعويضات1991 أآتوبر سنة      16 الموافق    1412

يمارسون وظائف عليا فيلفائدة الموظفين واألعوان العموميين الذين         
 .الدولة،

 323-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

. 

 21 

 20 مؤرخة في 69ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 ربيع الثاني عام8 المؤرخ في    388-91 يعدل المرسوم التنفيذي رقم       -
 والمتضمن تطبيق أحكام1991 أآتوبر سنة          16 الموافق       1412

1991 أآتوبر سنة       16 المؤرخ في       387-91المرسوم التنفيذي رقم       
والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين واألعوان العموميين
 .الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا

 324-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

. 

 22 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 ممضي في 03-02أمر رقم  2001 نوفمبر سنة 10مطبقة على مفقودي فيضانات يتضمن األحكام ال
  .2002 فبراير 25

 23 

 أبريل 21 مؤرخة في 28ررقم .ج
2002 

 ذي13 المؤرخ في       03-02 يتضمن الموافقة على األمر رقم رقم               -
 والمتضمن األحكام2002 فبراير سنة     25 الموافق    1422الحجة عام    

 .2001 نوفمبر سنة 10 فيضانات المطبقة على مفقودي

 ممضي في 06-02قانون رقم 
  .2002 أبريل 16
 

 24 

 24 مؤرخة في 76ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 نوفمبر 04قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية-
2002.  

 25 

 02 مؤرخة في 65ررقم .ج
 2002أآتوبر 

التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى يحدد قائمة مناصب العمل       -
 ).األمانة العامة(مصالح رئاسة الجمهورية 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 سبتمبر 18في 

 26 

 02 مؤرخة في 65ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي-
 ).األمانة العامة(ة عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهوري

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 سبتمبر 18في 

 27 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 13 مؤرخة في 11ررقم .ج
 2002فبراير 

يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى  -
 . المحافظة السامية لألمازيغية-مصالح رئاسة الجمهورية 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يناير 29في 

 28 

 13 مؤرخة في 11ررقم .ج
 2002فبراير 

 يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي-
 المحافظة السامية-عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية           

 .للألمازيغية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يناير 29في 

 29 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 249-02مرسوم رئاسي رقم  . من مصف االستحقاق الوطني" أثير"تضمن منح وسام برتبة  ي-
BIS  

  .2002 يوليو 23ممضي في 

 30 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 . من مصف االستحقاق الوطني" جدير" يتضمن منح وسام بدرجة -
 

 249-02مرسوم رئاسي رقم 
TER  يوليو 23 ممضي في 

2002.  

 31 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

249-02مرسوم رئاسي رقم  .من مصف االستحقاق الوطني" جدير"يتضمن منح وسام بدرجة   -
QUA يوليو 23 ممضي في 

2002.  

 32 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 . من مصف االستحقاق الوطني" جدير" يتضمن منح وسام بدرجة -
 

 249 -02مرسوم رئاسي رقم 
QUI  

  .2002 يوليو 23ممضي في 

 33 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

249-02مرسوم رئاسي رقم  . من مصف االستحقاق الوطني" جدير" يتضمن منح وسام بدرجة -
SEX  

  .2002 يوليو 23ممضي في 

 34 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

249-02مرسوم رئاسي رقم  .  االستحقاق الوطنيمن مصف" عهيد" يتضمن منح وسام بدرجة -
SEP  

  .2002 يوليو 23ممضي في 

 35 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 .من مصف االستحقاق الوطني" عهيد"يتضمن منح وسام بدرجة 
 

249-02مرسوم رئاسي رقم 
OCT  يوليو 23ممضي في 

2002.  

 36 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 محرم5 المؤرخ في       143-89دل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم            يع  -
 والمتعلق بالقواعد الخاصة1989 غشت سنة      7 الموافق     1410عام   

  .بتنظيم المجلس الدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيه

 157- 02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 مايو 16ممضي في 

 

 المجلس الدستوري 
 

01 

 مايو 26 مؤرخة في 37ررقم . ج
2002 

 181-02مرسوم رئاسي رقم  .  يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري-
  .2002 مايو 26ممضي في 

 02 

 مايو 26 مؤرخة في 37ررقم .ج
2002 

 182- 02مرسوم رئاسي رقم  . يتعلق بتعديل التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري-
  .2002 مايو 26ممضي في 

 03 

ريل  أب03 مؤرخة في 22ررقم .ج
2002 

 ممضي 01CC/ /ARCرأي رقم  . يتعلق بمشروع تعديل الدستور-
 .2002 أبريل 03في 

 04 

 يونيو 23 مؤرخة في 43ررقم .ج
2002 

 P.CC /02/01إعالن رقم  . يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني-
 .2002 يونيو 03ممضي في 

 05 

 يناير 09 مؤرخة في 2ررقم .ج
2002 

 ممضي /D.CC 02مقرر رقم  . لق باستخالف نائبين بالمجلس الشعبي الوطني يتع-
 .2002 ديسمبر 26في 

 06 

 يناير 09 مؤرخة في 2ر رقم .ج
2002  

 ممضي D.CC/03مقرر رقم  . يتعلق باستخالف نائب في المجلس الشعبي الوطني-
  .2002 ديسمبر 26في 

 07 

 يوليو 17 مؤرخة في 49ررقم .ج
2002 

 D.CC/ 02 01مقرر رقم  .لق باستخالف نواب في المجلس الشعبي الوطني يتع-
  .2002 يوليو 14ممضي في 

 08 

 24 مؤرخة في 76ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء-
 .للدستور

 A.LO/CC/ 13رأي رقم 
 2002 نوفمبر 16ممضي في 

. 

 09 

 فبراير 10مؤرخة في  9ررقم .ج
2002  

 فبراير 06قرار ممضي في  . يحدد قواعد تنظيم أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة وعملها-
2002.  

 مجلس المحاسبة
 

01 

 13 مؤرخة في 11ررقم .ج
  2002فبراير 

 يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية األعضاء المختصة بموظفي-
  المجلس اإلسالمي األعلى

 يناير 28ممضي في مقرر 
2002.  

 

المجلس اإلسالمي 
 األعلى
 

01 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 يوليو 31 مؤرخة في 53ررقم .ج
2002   

 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى الوآالة الوطنية لتطوير-
 .االستثمار

 يوليو 06قرار ممضي في 
2002.  

 01 رئاسة الحكومة

 16 مؤرخة في 68ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 رجب عام6 المؤرخ في    282-01م المرسوم التنفيدي رقم      يعدل ويتم  -
 والمتضمن صالحيات الوآالة2001 سبتمبر سنة     24 الموافق    1422

 .الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها

 314-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

. 

 02 

 10 مؤرخة في 73ررقم .ج
   2002نوفمبر 

 نوفمبر 03قرار ممضي في  .الة الوطنية لتطوير االستثمار يحدد تنظيم الوآ-
2002.  

 03 

 يوليو 31 مؤرخة في 53ررقم .ج
2002   

 الموافق1418 ربيع الثاني عام       10 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في           -
 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين1997 غشت سنة             13

 أساس االختباراتالمتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على          
واالمتحانات المهنية لاللتحاق باألسالك المشترآة للمؤسسات

 .واإلدارات العمومية

 يوليو 17قرار ممضي في 
2002.  

 04 

 08 مؤرخة في 60ررقم .ج
  2002سبتمبر 

 .  يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية لألنشطة والمنتجات-
 

 282-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002  سبتمبر03ممضي في 

. 

 05 

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
  2002فبراير 

 ربيع19 المؤرخ في      227-98 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم            -
 والمتعلق بنفقات1998 يوليو سنة         13 الموافق      1419األول عام      

 .الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم

 62-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 06ممضي في 

 06 

 18 مؤرخة في 84ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 446-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة-
 2002 ديسمبر 17ممضي في 

 . 

 07 

 يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج
2002 

 يتضمن إنشاء اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي-
 .مصالح رئيس الحكومة

 ديسمبر 20قرار ممضي في 
2001.  

 08 

 يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج
2002 

يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي -
  مصالح رئيس الحكومة

 يناير 09قرار ممضي في 
2002.  

 09 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 29 مؤرخة في 88ررقم .ج
  2002ديسمبر 

.الحكومةيتضمن إنشاء لجنة للخدمات االجتماعية لدى مصالح رئيس  -  ديسمبر 11قرار ممضي في 
2002. 

 10 

 فبراير  06 مؤرخة في 8ررقم .ج
2002 

 يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي مصالح رئيس-
 .الحكومة والمندوب للتخطيط

 يناير 09قرار ممضي في 
2002.  

 11 

 فبراير 06 مؤرخة في 8ررقم .ج
2002  

ختصة بأسالك موظفي مصالح رئيس يحدد تشكيلة لجنة الطعن الم          -
 . الحكومة والمندوب للتخطيط

 يناير 14قرار ممضي في 
2002.  

 12 

 يونيو 05 مؤرخة في 40ررقم .ج
2002 

 مايو 04قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني لإلحصائيات-
2002.  

 13 

 يونيو 26 مؤرخة في 44ررقم .ج
2002 

 221-02مرسوم تنفيذي رقم  .ألعضاء الحكومة تفويض إمضائهم يرخص -
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 14 

 يوليو 31 مؤرخة في 53ررقم .ج
2002 

 يحدد شروط حمل األوسمة والنياشين األجنبية من قبل المستخدمين-
 . التابعين لوزارة الدفاع الوطني

 252-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يوليو 31ممضي في 

 وزارة الدفاع الوطني
 

01 

 يناير 20 مؤرخة في 5ررقم .ج
2002 

 49-02مرسوم رئاسي رقم  .  يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصالحياتها وسيرها-
  .2002 يناير 19ممضي في 

 02 

 يونيو 12 مؤرخة في 41ررقم .ج
2002 

لبحرية يتمم القائمة اإلسمية للمتصرفين اإلداريين في الشؤون ا                         -
 . ومفتشي المالحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطىء

 أبريل 27قرار ممضي في 
2002.  

 03 

 أبريل 03 مؤرخة في 22ررقم .ج
2002  

 ذي الحجة عام14 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في                   -
 الذي يحدد الحدود الجغرافية1997 أبريل سنة        21 الموافق     1417

اآل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحريةوالمقرات والهي   
 . الرئيسية والمحطات البحرية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يناير 14في 

 04 

 يوليو 28 مؤرخة في 52ررقم .ج
2002 

1420رجب عام     25 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في                 -
ج الدراسة الذي يحدد آيفيات تتوي            1999 نوفمبر سنة          4الموافق    

 .بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يونيو 03في 

 05 

 11 مؤرخة في 82ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات-
المتخصصة في الطب اإلستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة

رار وزاري مشترك ممضي ق
  .2002 غشت 18في 

 06 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 .العسكرية
 11 مؤرخة في 82ررقم .ج

 2002ديسمبر 
 يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات-

المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة
 .العسكرية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 سبتمبر 07في 

 07 

 29ة في  مؤرخ88ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 يخول صفة مرآز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري إلعادة-
 .التربية لسطاوالي بالناحية العسكرية األولى

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 ديسمبر 18في 

 08 

 06 مؤرخة في 66ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 سبتمبر 28قرار ممضي في  .يا يتضمن التشكيلة االسمية ألعضاء اللجنة الوطنية للنقط العل-
2002.  

 09 

 يناير 23 مؤرخة في 6ررقم .ج
2002 

 يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث-
 .العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2001 ديسمبر 18في 

 10 

ناير  ي23 مؤرخة في 6ررقم .ج
2002 

 يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 .لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2001 ديسمبر 18في 

 11 

 يناير 23 مؤرخة في 6ررقم .ج
2002 

العلمي لدى يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث          -
 . المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2001 ديسمبر 18في 

 12 

 يوليو 28 مؤرخة في 52ررقم .ج
2002   

أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي) 10( يتضمن إنهاء إنتداب عشرة      -
 .والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

رار وزاري مشترك ممضي ق
  .2002 يوليو 07في 

 13 

 13 مؤرخة في 74ررقم .ج
 2002نوفمبر 

أستاذ تابعا لوزارة التعليم) 17( يتضمن إنهاء انتداب سبعة عشر              -
العالي والبحث العلمي لدىالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات

 .مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 نوفمبر 03في 

 14 

 22 مؤرخة في 85رقم ر.ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث-
 .العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 أآتوبر 05في 

 15 

 22 مؤرخة في 85ررقم .ج
 2002ديسمبر 

ابعين لوزارة التعليم العالي والبحث يتضمن تجديد انتداب أساتذة ت           -
 .العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 نوفمبر 10في 

 16 

 22 مؤرخة في 85ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 .تحضيرية لدراسات مهندسلدى المدرسة الوطنية ال

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 نوفمبر 10في 

 17 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 22 مؤرخة في 85ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن انهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 .لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 نوفمبر 16في 

 18 

 أبريل 07 مؤرخة في 23ررقم .ج
2002 

 يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة،-
 .الناحية العسكرية الرابعة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مارس 18في 

 19 

 أبريل 07 مؤرخة في 23ررقم .ج
2002  

بتامنغست، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة                 -
 . الناحية العسكرية السادسة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مارس 18في 

 20 

 يونيو 12 مؤرخة في 41ررقم .ج
2002 

الناحية/  يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار        -
 .العسكرية الثالثة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مايو 29في 

 21 

 يوليو 14ؤرخة في  م48ررقم .ج
2002  

/يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة                     -
 .الناحية العسكرية األولى

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يونيو 15في 

 22 

 يوليو 14 مؤرخة في 48ررقم .ج
2002 

/ يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة                    -
 .ية العسكرية الخامسةالناح

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يونيو 15في 

 23 

  يوليو14 مؤرخة في 48ررقم .ج
2002 

 يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس-
  . الناحية العسكرية األولى/ المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يونيو 15في 

 24 

 يوليو 14 مؤرخة في 48ررقم .ج
2002 

 يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس-
 . الناحية العسكرية الخامسة/ للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 يونيو 15في 

 25 

 15 مؤرخة في 62ررقم .ج
  2002سبتمبر 

/ رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران               يتضمن تجديد انتداب       -
 .الناحية العسكرية الثانية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 غشت 18في 

 26 

 مايو 08 مؤرخة في 32ررقم .ج
2002 

)أ.ع.ط.ج.ش( يتضمن إحداث الشهادة الجامعية للطور العلمي األول            -
دراساتالتي تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية ل                   

 . مهندس

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مارس 16في 

 27 

 يناير 09 مؤرخة في 2ررقم .ج
2002  

قرار وزاري مشترك ممضي  .  يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاآم العسكرية-
  .2001 أآتوبر 22في 

 28 

 15 مؤرخة في 83ررقم .ج
 2002ديسمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي  .لمحاآم العسكريةيتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى ا -
  .2002 نوفمبر 10في 

 29 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية- 
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون

2000 سبتمبر سنة    23لجزائر في   في مجال المناجم والطاقة، الموقع با     
 . 2001 مارس سنة 11وتبادل الرسائل الموقعة في 

 56-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 
وزارة الشؤون 

 الخارجية 

01 

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
 2002فبراير 

 

 يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية-
شعبية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية حول تنميةالديمقراطية ال  

 يوليو13في   . س.العالقات التجارية واالستثمار، الموقع بواشنطن د          
 . 2001سنة 

 57-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 

 02 

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
 2002فبراير 

 

ية الجزائرية يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهور                  -
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية آوريا حول التعاون

 .1997 أبريل سنة 9االقتصادي والتكنولوجي، الموقع بسيول في 

 58-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 

 03 

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
 2002فبراير 

ة الجزائرية يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهوري                  -
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية آوريا في المجال الثقافي،

 .1997 أبريل سنة 9الموقع بسيول في 

 59-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 04 

 12 مؤرخة في 10ررقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن التصديق على البروتوآول المالي بين حكومة الجمهورية-
رية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعالجزائ

 . 2001 أآتوبر سنة 18بباريس في 

 60-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 05 

 12 مؤرخة في 10ررقم . ج
 2002فبراير 

 يتضمن التصديق على البروتوآول المتعلق بتعديل االتفاقية الوحيدة-
 مارس سنة25لمخدرات، المعتمد بجنيف يوم           حول  ا      1961لسنة   
1972. 

 61-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 06 

 10 مؤرخة في 18ررقم . ج
 2002مارس 

 يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق،

 أآتوبر سنة30 الموافق    1422 شعبان عام       13ع بالجزائر في       الموق
2001. 

 98-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مارس 06ممضي في 

 07 

 08  99-02مرسوم رئاسي رقم   يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية- 10 مؤرخة في 18ر رقم . ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

دولةالديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، المتعلق بج                         2002مارس 
وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء

، وتبادل المذآرات2000 يناير سنة      31بولونيا، الموقع بالجزائر في       
 . 2001 أآتوبر 18 غشت و5في 

 .2002 مارس 06ممضي في 
 

 

 10 مؤرخة في 18ررقم .ج
 2002مارس 

ق على االتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومةيتضمن التصدي  -
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب

، وتبادل الرسائل1998 أبريل سنة       28إفريقيا، الموقع بالجزائر في         
 . 2001 سبتمبر سنة 17 و2000 أآتوبر سنة 7المؤرخة في 

 100-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002ارس  م06ممضي في 

 09 

 10 مؤرخة في 18ررقم .ج
 2002مارس 

 

 يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية-
الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية

 .2001 أآتوبر سنة 21الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 

 101-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مارس 06في ممضي 

 10 

 10 مؤرخة في 18ررقم .ج
 2002مارس 

 يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي-
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية آوبا،

 .1990 غشت سنة 30الموقعة بهافانا، في 

 102-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مارس 06ممضي في 

 11 

 14 مؤرخة في 25ررقم . ج
 2002أبريل 

يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية -
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية

 . 1998 أآتوبر سنة 25المتبادلتين لالستثمارات، الموقع في 

 123-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 12 

 أبريل 14 مؤرخة في 25ررقم .ج
2002 

 يتضمن التصديق على االتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية-
الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية

 . 2000 سبتمبر سنة 22المتبادلة لالستثمارات، الموقع ببراغ في 

 124-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 أبريل 07ممضي في 

 

 13 

 10 مؤرخة في 9ر رقم . ج
 2002فبراير 

يتضمن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، -
10المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة يوم                           

 . 1996سبتمبر سنة 

 54-02مرسوم رئاسي رقم  
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 14 

 10 مؤرخة في 9 ر رقم  .ج
 2002فبراير 

 يتضمن التصديق، بتحفظ، على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة-
المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم

 55-02مرسوم رئاسي رقم  
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 15 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 
 
 30 مؤرخة في 71ر رقم . ج

 2002 أآتوبر
 

  2000 نوفمبر سنة 15المتحدة يوم 
فظ، على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة يتضمن التصديق، بتح   -

المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم
  ).استدراك (2000 نوفمبر سنة 15المتحدة يوم 

 
 55-02مرسوم رئاسي رقم  

 .2002 فبراير 05ممضي في 

 10 مؤرخة في 24ر رقم  . ج
 2002أبريل 

 

 يتضمن التصديق على اإلتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية-
الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب
اإلزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد

الثروة والترآات،المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل و            
 .1999 أآتوبر سنة 17الموقعة بالجزائر في 

 121-02مرسوم رئاسي رقم  
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 16 

 10 مؤرخة في 24ر رقم . ج
 2002أبريل 

 يتضمن التصديق على اإلتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية-
 .2001 أبريل سنة 3للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 

 122-02رسوم رئاسي رقم  م
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 17 

 26 مؤرخة في 44ر رقم . ج
 2002يونيو 

 

 سبتمبر سنة10 يتضمن التصديق على ملحق االتفاقية المؤرخة في             -
 للمساعدة اإلدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية1985

الفرنسية التيالجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية                 
ترمي إلى الوقاية من الغش الجمرآي والبحث عنه وقمعه من طرف

 أبريل سنة10اإلدارتين الجمرآيتين للبلدين، الموقع بالجزائر في                 
2000. 

 222-02مرسوم رئاسي رقم  
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 18 

 26 مؤرخة في 44ر رقم . ج
 2002يونيو 

 

ة بين حكومة الجمهورية الجزائرية يتضمن التصديق على االتفاقي         -
الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية

1421 محرم عام      4المتبادلة لالستثمارات، الموقعة بالجزائر بتاريخ          
 . 2000 أبريل سنة 9الموافق 

 223-02مرسوم رئاسي رقم  
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 19 

 26 مؤرخة في 44ر رقم . ج
 2002يونيو 

 يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال األوقاف والشؤون-
اإلسالمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية

 الموافق1421 جمادى الثانية عام        14العراق، الموقعة بالجزائر في        
 .2000 سبتمبر سنة 13

 224-02مرسوم رئاسي رقم  
  .2002يو  يون22ممضي في 

 20 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 يونيو 30 مؤرخة في 45ررقم .ج
2002 

 

يتضمن التصديق على االتفاق اإلطاري للتعاون الصناعي بين  -
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،

 يونيو سنة17 الموافق   1422 ربيع األول عام     25الموقع بالجزائر في    
.2001 

 225-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 21 

 يونيو 30 مؤرخة في 45ررقم .ج
2002 

يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية  - 
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية

  . 2000 مارس سنة 21االستثمارات، الموقع بالجزائر في 

 226-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 22 

 يونيو 30 مؤرخة في 45ررقم .ج
2002 

 يتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية- 
الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة للتشجيع
موالحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقعة بالجزائر في أول صفر عا              

 .2001 أبريل سنة 24 الموافق 1422

 227-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يونيو 22ممضي في 

 23 

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن التصديق على اتفاقية نقل األشخاص والبضائع والعبور عبر-
الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية

17 الموافق   1422 ربيع الثاني عام      6موقعة بالجزائر في     التونسية، ال 
 .2001يونيو سنة 

 387-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 24 

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن التصديق على إتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية-
عربية السعودية فيالجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة ال         
 ذي القعدة عام27مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في                 

 .2002 فبراير سنة 10 الموافق 1422

 388-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 25 

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

ية يتضمن التصديق على االتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراط         -
الشعبية وجمهورية نيجيريا االتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية

 .2002 يناير سنة 14للتعاون، الموقع بأبوجا في 

 389-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 26 

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

كومة يتضمن التصديق على االتفاقية البحرية التجارية بين ح                             -
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص،

 .1997 نوفمبر سنة 11الموقعة بنقوسيا في 

 390-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 27 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 

 يتضمن التصديق على االتفاق اإلطاري بين حكومة الجمهورية-
ية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ترآيا حول التعاونالجزائر

 .2000 أآتوبر سنة 5في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 

 391-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 28 

 26 مؤرخة في 77ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية-
لديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيعا

 أآتوبر سنة20والحماية المتبادلتين لالستثمارات،الموقع ببكين يوم             
1996. 

 392-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 29 

 11 مؤرخة في 82ررقم .ج
 2002ديسمبر 

ورية الجزائرية يتضمن التصديق على اإلتفاقية بين الجمه                              -
الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا قصد تفادي اإلزدواج الضريبي
وإرسال قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل

 .1991 ديسمبر سنة 15والثروة، الموقعة بالجزائر في 

 432-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 
 

 30 

 27 مؤرخة في 78ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن التصديق على اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات آما هي معتمدة-
من طرف مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة خالل دورته

 .1997 نوفمبر سنة -التاسعة والعشرين 

 400-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 31 

 27 مؤرخة في 78ررقم .ج
 2002فمبر نو

يتضمن التصديق على اإلتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية  -
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال

 وتبادل1998 أبريل سنة      28البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في          
 .2001 سبتمبر 17 و 2000 أآتوبر سنة 7الرسائل الموقعة في 

 401-02م مرسوم رئاسي رق
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 32 

 27 مؤرخة في 78ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين-
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية

 وتبادل1998 أبريل سنة         28جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في              
 سبتمبر سنة17 و   2000 أآتوبر سنة    7رسائل الموقعة بالجزائر في      ال

2001. 

 402-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 33 

 01 مؤرخة في 79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 403-02مرسوم رئاسي رقم  .يحدد صالحيات وزارة الشؤون الخارجية  -
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 34 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 01ؤرخة في  م79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 404-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة الشؤون الخارجية-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 35 

 01 مؤرخة في 79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 405-02مرسوم رئاسي رقم  . يتعلق بالوظيفة القنصلية-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 36 

 01 مؤرخة في 79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 406-02مرسوم رئاسي رقم  . يحدد صالحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 37 

 01 مؤرخة في 79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 يحدد صالحيات رؤساء المراآز القنصلية للجمهورية الجزائرية-
 .الديمقراطية الشعبية

 407-02وم رئاسي رقم مرس
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 38 

 01 مؤرخة في 79ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 408-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 39 

 أبريل 16 مؤرخة في 26ررقم .ج
2002 
 مايو 05 مؤرخة في 31ررقم .ج

2002 

تضمن تنظيم مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك الكتاب ي -
 .الدبلوماسيين

 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك-
 ).استدراك(الملحقين الدبلوماسيين 

 مارس 11قرار ممضي في 
2002.  

 
 مارس 11قرار ممضي في 

2002.  
 

 40 

 16 مؤرخة في 26ررقم . ج
 2002أبريل 

يتضمن تنظيم مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك -
 .الملحقين الدبلوماسيين

 مارس 11قرار ممضي في 
2002.  

 41 

 05 مؤرخة في 16ررقم . ج
  2002مارس 

 .يحدد التنظيم الداخلي للمراآز الثقافية الجزائرية بالخارج  -
 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 فبراير 13في 

 42 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 31 مؤرخة في 89ررقم .ج
 2002ديسمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي   . يؤسس الصقة ذاتية حاملة لتأشيرة الدخول إلى الجزائر-
  .2002 ديسمبر 10في 

 43 

 04 مؤرخة في 80ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 409-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد صالحيات وزير العدل، حافظ األختام-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 01 وزارة العدل

 04 مؤرخة في 80ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 410-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة العدل-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 02 

 20 مؤرخة في 69ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 
 
 13 مؤرخة في 74ررقم .ج

 2002نوفمبر 

 شعبان عام2 المؤرخ في    75-90  يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم      -
 الذي يحدد آيفيات سير مهنة1990 فبراير سنة      27 الموافق    1411

 .القضاة وآيفية منح مرتباتهم
 
 شعبان عام2 المؤرخ في    75-90يعدل ويتمم المرسوم التنفيدي رقم        -

 الذي يحدد آيفيات سير مهنة1990 فبراير سنة      27 الموافق    1411
 ).استدراك(تباتهم القضاة وآيفية منح مر

 325-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

. 
 

 325-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

. 

 03 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 

 جمادى5 المؤرخ في      294-95 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم           -
الذي يحدد تعريفات 1995 سبتمبر سنة    30 الموافق   1416األولى عام   

بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق اإلجراءات القضائية وآيفيات
 . دفعها

 173-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 مايو 20ممضي في 

 04 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 411-02مرسوم تنفيذي رقم   .ها يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصالح العدالة ومتابعت-
 2002نوفمبر  26ممضي في 

. 

 05 

 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي األعضاء مختصتين بأسالك موظفي-
 . المدرسة الوطنية لكتابة الضبط

 سبتمبر 25قرار ممضي في 
2001.  

 06 

 07  سبتمبر 25قرار ممضي في  المختصتين بأسالك يتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء           - 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

  .2001 . موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط 2002فبراير 
 17 مؤرخة في 19ر رقم .ج

 2002مارس 
 

 يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان االنتخابية الوالئية-
واللجنة االنتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين

 .2002 مايو سنة 30خارج في االنتخابات التشريعية يوم المقيمين بال

 مارس 09قرار ممضي في 
2002.  

 08 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

 

 مارس9 الموافق   1422 ذي الحجة عام     25 يعدل القرار المؤرخ في       -
 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان2002سنة    

نة االنتخابية المشرفة على تصويت المواطنيناالنتخابية الوالئية واللج  
 مايو30الجزائريين المقيمين بالخارج في االنتخابات التشريعية يوم               

 .2002 سنة

 أبريل 15قرار ممضي في 
2002.  

 09 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 مارس9 الموافق   1422 ذي الحجة عام     25 يعدل القرار المؤرخ في       -
تضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان والم   2002سنة    

االنتخابية الوالئية واللجنة االنتخابية المشرفة على تصويت المواطنين
 مايو30الجزائريين المقيمين بالخارج في االنتخابات التشريعية يوم               

 .2002سنة 

 أبريل 26قرار ممضي في 
2002.  

 10 

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002 

 مارس9 الموافق   1422 ذي الحجة عام     25قرار المؤرخ في     يعدل ال  -
 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية2002سنة  

الوالئية واللجنة االنتخابية المشرفة على تصويت المواطنين
 مايو30الجزائريين المقيمين بالخارج في االنتخابات التشريعية يوم               

 . 2002سنة 

 مايو 28قرار ممضي في 
2002.  

 
 

 11 

 20 مؤرخة في 20ر رقم .ج
 2002مارس 

 مارس 05قرار ممضي في  .2002 يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة -
2002 .  

 12 

 غشت 28 مؤرخة في 58ررقم .ج
2002 

 يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان اإلنتخابية الوالئية،-
 أآتوبر سنة10 المجالس الشعبية البلدية والوالئية يوم        النتخاب أعضاء 

2002. 

 يوليو 21قرار ممضي في 
2002.  

 

 13 
 

21 الموافق   1423 جمادى األولى عام      10 يعدل القرار المؤرخ في        - 06 مؤرخة في 66ررقم .ج  14  أآتوبر 05قرار ممضي في  



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 2002أآتوبر 
 

 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان2002يوليو سنة    
ية الوالئية، النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئيةاالنتخاب

 .2002 أآتوبر سنة 10يوم 

2002.  

 13 مؤرخة في 74ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 

 جمادى األولى17 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في          -
لق بكيفيات تنظيم والمتع   1996 سبتمبر       30 الموافق       1417عام    

المسابقات واالمتحانات المهنية لاللتحاق بأسالك موظفي آتابات
 .الضبط للجهات القضائية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 أآتوبر 20في 

 15 

 يناير 09 مؤرخة في 2ررقم .ج
2002 

 02مرسوم رئاسي ممضي في  . يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية-
 .2002يناير 

 16 

 10 مؤرخة في 18رقم ر.ج
 2002مارس 

 06مرسوم رئاسي ممضي في  .يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية -
  .2002مارس 

 17 

 20 مؤرخة في 20ررقم .ج
 2002مارس 

 20مرسوم رئاسي ممضي في  .يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية -
  .2002مارس 

 18 

 يوليو 14 مؤرخة في 48ررقم .ج
2002 

 13مرسوم رئاسي ممضي في  .التجنس بالجنسية الجزائرية يتضمنان -
 . 2002يوليو 

 19 

 يوليو 31 مؤرخة في 53ررقم .ج
2002 

 31مرسوم رئاسي ممضي في  .يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية -
 . 2002يوليو 

 20 

 غشت 28 مؤرخة في 58ررقم .ج
2002 

 24 ممضي في مرسوم رئاسي . يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية-
  .2002غشت 

 21 

 30 مؤرخة في 71ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 26مرسوم رئاسي ممضي في  . يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية-
  .2002أآتوبر 

 22 

 18 مؤرخة في 84ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 16مرسوم رئاسي ممضي في  .يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية -
  .2002ديسمبر 

 23 

 28 مؤرخة في 87قم رر.ج
 2002ديسمبر 

 24مرسوم رئاسي ممضي في  . يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية-
  .2002ديسمبر 

 24 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 29 مؤرخة في 88ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 24مرسوم رئاسي ممضي في  .  يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية-
  .2002ديسمبر 

 25 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 80-02مرسوم تنفيذي رقم  .تعلق بإيداع قوائم الترشيحات النتخاب المجلس الشعبي الوطني ي-
 .2002 فبراير 27ممضي في 

وزارة الداخلية 
 والجماعات المحلية

01 
 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 يتعلق باستمارة اآتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين-
 . لس الشعبي الوطنياألحرار النتخاب المج

 81-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 27ممضي في 

 02 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 ذي القعدة عام7 المؤرخ في      64-97 يعدل المرسوم التنفيذي رقم          -
 الذي يحدد آيفيات إعداد بطاقة1997 مارس سنة     15 الموافق   1417

 .الناخب وتسليمها ومدة صالحيتها

 83-02سوم تنفيذي رقم مر
 .2002 مارس 05ممضي في 

 03 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 يحدد آيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراآز-
 .التصويت، ويضبط آيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت

 84-02مرسوم تنفيذي رقم   
 .2002 مارس 05ممضي في 

 04 

 05ة في  مؤرخ16ررقم .ج
 2002مارس 

 85-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد آيفيات إشهار الترشيحات-
 .2002 مارس 05ممضي في 

 05 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في-
 .انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وآيفيات ذلك

 78-02 مرسوم تنفيذي رقم
 .2002 فبراير 15ممضي في 

 06 

 28 مؤرخة في 15ررقم .ج
 2002فبراير 

 يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين النتخاب-
 .المجلس الشعبي الوطني

 79-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 27ممضي في 

 07 

 05 مؤرخة في 16ررقم . ج
 2002مارس 

 المؤرخ في07-97 من األمر رقم رقم   40يق المادة    يحدد آيفيات تطب   -
 والمتضمن القانون1997 مارس سنة    6 الموافق   1417 شوال عام    27

 .  رقم العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

 86-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مارس 05ممضي في 

 08 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

08-97 من األمر رقم رقم            5مادة    يحدد آيفيات تطبيق أحكام ال           -  
 الذي1997 مارس سنة     6 الموافق    1417 شوال عام     27المؤرخ في    

يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات
 .البرلمان، المعدل

 87-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مارس 05ممضي في 

 09 

 10  144-02مرسوم تنفيذي رقم  نص أوراق التصويت التي تستعمل النتخاب المجلس الشعبي يحدد - مايو 12 مؤرخة في 33ررقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

  .2002 مايو 09ممضي في  . الوطني ومميزاتها التقنية 2002
 يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج

2002 
 يتعلق باستمارة اآتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين-

 . بية البلدية والوالئيةاألحرار النتخاب أعضاء المجالس الشع
 233-02مرسوم تنفيذي رقم 

  .2002 يوليو 08ممضي في 
 11 

 يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج
2002 

يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية-
 . البلدية والوالئية

 234-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يوليو 08ممضي في 

 12 

 يوليو 10خة في  مؤر47ررقم .ج
2002 

07-97 من األمر رقم      64 و 63 يحدد آيفيات تطبيق أحكام المادتين         -
1997 مارس سنة         6 الموافق      1417 شوال عام         27المؤرخ في      

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات النتخاب أعضاء
 .المجالس الشعبية البلدية والوالئية

 235-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يوليو 08ضي في مم

 13 

 يوليو10 مؤرخة في 47ر رقم .ج
2002 

 ربيع األول21 المؤرخ في      278-97 يعدل المرسوم التنفيذي رقم          -
 الذي يحدد آيفيات تطبيق1997 يوليو سنة      26 الموافق     1418عام   

 شوال27 المؤرخ في     07-97 من األمر رقم      99و-97أحكام المادتين   
 والمتضمن القانون العضوي1997مارس سنة    6 الموافق   1417عام  

المتعلق بنظام االنتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها النتخاب
 .أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية

 232-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يوليو 08ممضي في 

 14 

 08 مؤرخة في 60ررقم .ج
 2002سبتمبر 

التي تستعمل النتخاب أعضاء المجالسيحدد نص أوراق التصويت        -
 .الشعبية البلدية والوالئية ومميزاتها التقنية

 281-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 03ممضي في 

 . 

 15 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 يحدد تاريخ سحب استمارات اآتتاب التوقيعات في صالح قوائم-
 .الشعبي الوطني، ومكانهالمترشحين األحرار النتخاب المجلس 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 فبراير 28في 

 16 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين-
 . النتخاب المجلس الشعبي الوطن، ومكانه

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 فبراير 28في 

 17 

 مايو 12 مؤرخة في 33ررقم .ج
2002 

 يحدد المميزات التقنية ألوراق التصويت التي تستعمل النتخاب-
   .المجلس الشعبي الوطني

 مايو 11قرار ممضي في 
2002.  

 18 

 19  يوليو 09قرار ممضي في  يحدد تاريخ سحب استمارات اآتتاب التوقيعات في صالح قوائم- يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

عضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئيةالمترشحين األحرار النتخاب أ    2002
 .ومكانه

2002.  

 يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج
2002 

 يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين-
 .النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية ومكانه

 يوليو 09قرار ممضي في 
2002.  

 20 

 يوليو10 مؤرخة في 47ر رقم .ج
2002 

 يحدد المميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائم-
 . المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية

 يوليو 09قرار ممضي في 
2002.  

 21 

 يوليو 10 مؤرخة في 47ررقم .ج
2002 

ارة اآتتاب التوقيعات الشخصية في يحدد المميزات التقنية الستم           -
صالح قوائم المترشحين األحرار النتخاب أعضاء المجالس الشعبية

 .البلدية والوالئية

 يوليو 09قرار ممضي في  
2002.  

 22 

 25 مؤرخة في 63ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 يحدد المميزات التقنية ألوراق التصويت التي تستعمل النتخاب-
 . بية البلدية والوالئيةأعضاء المجالس الشع

 سبتمبر 22قرار ممضي في  
2002 .  

 23 

 02 مؤرخة في 65ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 يرخص للوالة بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء-
 .المجالس الشعبية البلدية والوالئية

 سبتمبر 30قرار ممضي في 
2002.  

 24 

  مايو14 مؤرخة في 34ررقم .ج
2002 

 يرخص للوالة بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانتخاب المجلس-
 . الشعبي الوطني

 مايو 13قرار ممضي في 
2002.  

 25 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 يحدد المميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائم-
 . المترشحين النتخاب المجلس الشعبي الوطني

 فبراير 28 ممضي في قرار
2002.  

 26 

 05 مؤرخة في 16ررقم .ج
 2002مارس 

 يحدد المميزات التقنية الستمارة اآتتاب التوقيع الشخصي في صالح-
 . قوائم المترشحين األحرار النتخاب المجلس الشعبي الوطني

 فبراير 28قرار ممضي في  
2002.  

 27 

 17 مؤرخة في 19ررقم .ج
 2002مارس 

لرؤساء المراآز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح يرخص    -
 .االقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مارس 12في 

 28 

 31 مؤرخة في 89ررقم .ج
 2002ديسمبر 

 محرم عام24 المؤرخ في       125-02 يعدل المرسوم الرئاسي رقم           -
 الذي يحدد حقوق ضحايا األحداث2002 أبريل سنة    7ق   المواف 1423

 . التي رافقت الحرآة من أجل استكمال الهوية الوطنية

 478-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 ديسمبر 31ممضي في 

. 

 29 

 30  39-02مرسوم تنفيذي رقم  صفر29 المؤرخ في      117-99 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم            - يناير 16 مؤرخة في 4ررقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

 الذي يحدد قائمة المناصب1999 يونيو سنة      14ق   المواف 1420عام   2002
العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصالت السلكية

 .والالسلكية الوطنية وشروط االلتحاق بها وتصنيفها

  .2002 يناير 14ممضي في 

 أبريل 03 مؤرخة في 22ررقم .ج
2002 

 ربيع2 المؤرخ في        248-94التنفيذي رقم      يعدل ويتمم المرسوم          -
 والمتضمن تنظيم1994 غشت سنة       10 الموافق     1415األول عام     

 . اإلدارة المرآزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية

 107-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 03ممضي في 

 31 

 03 مؤرخة في 72ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 صفر عام4 المؤرخ في    212-97تنفيذي رقم    يعدل ويتمم المرسوم ال    -
 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني1997 يونيو سنة     9 الموافق    1418

 .لمكافحة المخدرات وإدمانها

 354-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

. 

 32 

 يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  .رائب الوالئية يحدد نسبة مساهمة الواليات في صندوق ضمان الض-
  .2001 ديسمبر 24في 

 33 

 يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية-
  .2001 ديسمبر 24في 

 34 

 20 مؤرخة في 20ررقم .ج
 2002مارس 

ألشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق يحدد القائمة الوطنية ل          -
إلثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة

 . 2002العمومية بعنوان سنة 

 يناير 29قرار ممضي في 
2002.  

 35 

 مايو 08 مؤرخة في 32ررقم .ج
2002 

 يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصة-
ستخدمين المنتمين إلى أسالك اإلدارة المكلفة بالمواصالت السلكيةبالم

 .والالسلكية الوطنية

 ديسمبر 03قرار ممضي في 
2001.  

 36 

 01 مؤرخة في 59ررقم .ج
 2002سبتمبر 

 يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى األراضي المقدسة-
 الموافق1423اإلسالمية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام                

 . 2003/2002سنتي 

 غشت 10قرار ممضي في 
2002.  

 37 

 17 مؤرخة في 75ررقم .ج
 2002نوفمبر 

 الذي يحدد خصائص1995 ديسمبر سنة     9 يتمم القرار المؤرخ في        -
 .جواز السفر الوطني التقنية

 أآتوبر 21قرار ممضي في 
2002.  

 38 

قرار وزاري مشترك ممضي  .بة االقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات يحدد نس- يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج  39 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجـريـدة الرسـميـة
 ومرجعه

 الرقم الوزارة/ الهـيـئـة  

  .2001 ديسمبر 24في  2002
 يناير 30 مؤرخة في 7ررقم .ج

2002 
 ديسمبر 24قرار ممضي في  . يحدد نسبة االقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات-

2001.  
 40 

 17 مؤرخة في 75ررقم .ج
 2002ر نوفمب

 يحدد برامج االمتحانات واالختبارات المهنية لاللتحاق بالرتب-
 .الخاصة بالمديرية العامة للحماية المدنية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 أآتوبر 08في 

 41 

 24 مؤرخة في 14ررقم .ج
 2002فبراير 

 . يتضمن اإلعالن عن مناطق منكوبة-
 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2001ر  نوفمب28في 

 42 

 24 مؤرخة في 14ررقم .ج
 2002فبراير 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن اإلعالن عن منطقة منكوبة-
  .2001 ديسمبر 31في 

 43 

 30 مؤرخة في 71ررقم .ج
 2002أآتوبر 

 مايو سنة25يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في                  -
مية للتكوين المتخصص الذي يحدد قائمة المؤسسات العمو               1998

المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات
 .واالختبارات المهنية لاللتحاق بمختلف أسالك موظفي قطاع البلديات

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مايو 12في 

 44 

 



 

 

 

 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة
 2002خــالل سنـــة 

 قــطــاع المـــاليـة -ب 
 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 يناير 09 مؤرخة في 2ر رقم .ج
2002 

 يحدد آيفيات تطبيق تحصيل اإلتاوة لفائدة الصندوق الخاص -
 .باالستعجاالت الطبية

 06-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002ر  يناي06ممضي في 

 01 وزارة المالية

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 ،2002فبراير 

 الذي 302-103 يحدد آيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم -
 .  "صندوق ضبط الموارد"عنوانه 

 67-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 فبراير 06ممضي في 

 02 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
 ،2002أبريل 

 127-02مرسوم تنفيذي رقم  . لجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها يتضمن إنشاء خلية معا-
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 03 

 مايو 12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002، 

 الذي 302-108 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
حساب تسيير عمليات االستثمارات العمومية المسجلة بعنوان "عنوانه 

 ."نعاشبرنامج دعم اإل

 145-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 مايو 09ممضي في 

 04 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002، 

 الذي 302-106 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
 ."صندوق الشراآة"عنوانه 

 174-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مايو 20ممضي في 

 05 

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002، 

 183-02مرسوم تنفيذي رقم  .يحدد مبلغ حقوق امتياز استغالل خدمات النقل البحري -
 .2002 مايو 26ممضي في 

 06 

 23 مؤرخة في 43ر رقم .ج
 2002يونيو 

 يحدد المنتوجات الصيدالنية ذات االستعمال البيطري الخاضعة للمعدل -
 .من الرسم على القيمة المضافة% 7المخفض 

 216-02 رقم مرسوم تنفيذي
 .2002 يونيو 20ممضي في 

 07 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

يحدد آيفيات تطبيق تحصيل اإلتاوة لفائدة الصندوق الخاص  -
 .باإلستعجاالت ونشاطات العالج

 246-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يوليو 23ممضي في 

 08 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

 الذي 302-096ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم يحدد آيفي -
 ".صندوق اإلستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية"عنوانه 

 247-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يوليو 23ممضي في 

 09 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

 الذي 302-109 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
".فحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوبصندوق مكا"عنوانه 

 248-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يوليو 23ممضي في 

 10 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

 صفر 26 المؤرخ في 119-2000يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد آيفيات تسيير حساب2000 مايو سنة 30 الموافق 1421عام 

صندوق ترقية الصحة " الذي عنوانه 302-071ص الخاص رقم التخصي
 ."الحيوانية والوقاية النباتية

 264-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 غشت 19ممضي في 

 

 11 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 ،2002سبتمبر 

 رمضان عام 15 المؤرخ في 55-95يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن تنظيم االدارة 1995ة  فبراير سن15 الموافق 1415

 .المرآزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

 292-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 10ممضي في 

. 

 12 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 جمادى 6 المؤرخ في 338-95يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتعلق بإعداد قائمة 1995نة  أآتوبر س30 الموافق 1416الثانية عام 

 .عمليات التأمين وحصرها

 293-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 10ممضي في 

 13 

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 الذي 302-107يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  -
  ".صندوق دعم االستثمار"عنوانه 

 295-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 15 في ممضي

 14 

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 2001 من قانون المالية التكميلي لسنة 25 يحدد آيفيات تطبيق المادة -
المتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار 

 .تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم

 296-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 15ممضي في 

 15 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 شعبان عام 8 المؤرخ في 60-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
الذي يحدد تنظيم المصالح 1991 فبراير سنة 23 الموافق 1411

 .الخارجية لإلدارة الجبائية صالحياتها، المعدل والمتمم

 303-02 مرسوم تنفيذي رقم
.2002 سبتمبر 28ممضي في 

 16 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد آيفيات تعليق دفع الحق اإلضافي المؤقت على المنتوجات -
  .الزراعية المستوردة ذات االستهالك الواسع

 343-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 20ممضي في 

. 

 17 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 الذي 302-110 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع "عنوانه 

 344-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 أآتوبر 20ممضي في 

 18 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 ."باإليجار
 13 مؤرخة في 74ر رقم .ج

 2002نوفمبر 
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للم

 .وتحديد قانونه األساسي
 373-02مرسوم تنفيذي رقم 

 2002 نوفمبر 11ممضي في 

. 

 19 

 28 مؤرخة في 87الجريدة رقم 
 2002ديسمبر 

 

 رمضان عام 11 المؤرخ في 217-82 يعدل ويتمم المرسوم رقم -
 والمتعلق بالمكافآت المعوضة 1982 يوليو سنة 3 الموافق 1402
 .صاريف المترتبة عن المهامات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتممللم

 466-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 20 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 ذي الحجة عام 7 المؤرخ في 108-98يعدل المرسوم التنفيذي رقم 
 تحديد أسعار ، المعدل، والمتضمن1998 أبريل سنة 4 الموافق 1418

 .المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام

 467-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 24ممضي في 

 21 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

 يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء المختصتين بأسالك موظفي -
 .المديرية العامة لألمالك الوطنية

 نوفمبر 11في قرار ممضي 
2001.  

 

 22 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

 يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي المديرية العامة -
 .لألمالك الوطنية

 ديسمبر 10قرار ممضي في 
2001.  

 23 

 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج
 2002فبراير 

لتنمية الريفية  يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفالحة وا-
 .بعنوان الديون المستحقة لها علىالفالحين

 فبراير 03قرار ممضي في 
2002. 

 24 

 10 مؤرخة في 9ر رقم .ج
 2002فبراير 

 

 الموافق 1417 جمادى األولى عام 19يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -
 الذي يحدد النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 1996 أآتوبر سنة 2

 .أو إعادة التأمين/توظيفات التي تقوم بها شرآات التأمين ونوع من ال

 يناير 07قرار ممضي في 
2002. 

 25 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

 الموافق 1419 جمادى األولى عام 18 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في -
، والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد 1998 سبتمبر سنة 9

 .اتها واختصاصها اإلقليميتنظيمها وصالحي

 فبراير 12قرار ممضي في 
2002. 

 26 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

يحدد المقر واالختصاص اإلقليمي للمديريات الجهوية لمسح األراضي   -
 .وآذا تصنيف المديريات الوالئية لمسح األراضي

 مايو 12قرار ممضي في 
2002 . 

 27 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 
 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج

 2002غشت 
 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد 22 يحدد آيفيات تطبيق المادة -

 .السلع المزيفة
 يوليو 15قرار ممضي في 

2002. 
 28 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

يتضمن إنشاء اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي -
 .المديرية العامة للضرائب

 نوفمبر 03قرار ممضي في 
2001 . 

 

 29 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

يحدد تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي  -
 .المديرية العامة للضرائب

 مارس 30قرار ممضي في 
2002. 

 30 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 مايو 12قرار ممضي في  .ئبيتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرا -
2002 . 

 

 31 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

  . يحدد تشكيلة لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب-
 

 يونيو 10قرار ممضي في 
2002. 

 32 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية للمديرية العامة للضرائب - 
 وتشكيلها

 

 يوليو 22قرار ممضي في 
2002 . 

 33 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

  يتعلق بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، -
 

 مايو 14قرار ممضي في 
2002 . 

 

 34 

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

رية العامة للمحاسبة يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية للمدي-
  وتشكيلها

 

 فبراير 15قرار ممضي في 
2001 . 

 

 35 

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

يتضمن إنشاء اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي  -
  المديرية العامة للمحاسبة

 مايو 20قرار ممضي في 
2002 . 

 

 36 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي -
 . المديرية العامة للمحاسبة

 يونيو 22قرار ممضي في 
2002 . 

 

 37 

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة-
 

 يوليو 30قرار ممضي في 
2002 . 

 

 38 

 10 مؤرخة في 73 ر رقم.ج
 2002نوفمبر 

 . يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة -
 

 غشت 24قرار ممضي في 
2002 . 

 

 39 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 302-073 يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم -
 ". والخارجية للدولة نفقات بإسم االلتزامات الداخلية" الذي عنوانه 

 أآتوبر 08قرار ممضي في 
2002.  

 

 40 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 302-074 يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم -
 ".نفقات ترقية اإلدخار " الذي عنوانه 

 أآتوبر 08قرار ممضي في 
2002.  

 

 41 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 302-076يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  -
 ".حساب تصفية المؤسسات العمومية " الذي عنوانه 

 أآتوبر 08قرار ممضي في 
2002.  

 

 42 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 302-083يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم -
 ".رد الناجمة عن الخوصصة الموا" الذي عنوانه 

 أآتوبر 08قرار ممضي في 
2002. 

 

 43 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 302-104يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم -
حساب تسيير عمليات االستثمارات العمومية الممولة عن " الذي عنوانه 

 ".طريق االقتراضات الخارجية

 أآتوبر 08 قرار ممضي في
2002.  

 

 44 

قرار وزاري مشترك ممضي  .يتضمن تصنيف المناصب العليا للوآالة الوطنية لمسح األراضي - 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج  45 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 2002أآتوبر 
 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج

 2002نوفمبر 

 
 يتضمن ترتيب المناصب العليا للوآالة الوطنية لمسح األراضي -
 ).استدراك(

 .2002 غشت 28في 
قرار وزاري مشترك ممضي 

 .2002 غشت 28في 
 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج

 2002فبراير 
 يعين المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد -

 .الطاقوية المستعملة في الفالحة
قرار وزاري مشترك ممضي 

 .2001 ديسمبر 31في 
 46 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن التنظيم الداخلي للوآالة الوطنية لمسح األراضي-
 .2002 أبريل 17في 

 47 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 مايو 23مقرر ممضي في  .تتضمن اعتماد وآالء لدى الجمارك -
2001.  

 48 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
  2002أبريل 

 يوليو 29مقرر ممضي في  .  لدى الجمارك تتضمن اعتماد وآالء-
2001. 

 49 

 10 مؤرخة في 24ر رقم .ج
 2002أبريل 

 غشت 18مقرر ممضي في  . تتضمن إعتماد وآالء لدى الجمارك-
2001.  

 50 

 14 مؤرخة في 25ر رقم .ج
 2002أبريل 

 سبتمبر 03مقرر ممضي في  . تتضمن إعتماد وآالء لدى الجمارك-
2001. 

 51 

 12 مؤرخة في 41م ر رق.ج
 2002يونيو 

 فبراير 26مقرر ممضي في  .تتضمن اعتماد وآالء لدى الجمارك-
2002 . 

 52 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 فبراير 26مقرر ممضي في   . يتضمن اعتماد وآالء لدى الجمارك-
2002 . 

 53 

 10 مؤرخة في 9ر رقم .ج
 2002فبراير 

 . يتضمن إعتماد بنك-
 

 ممضي في 01-02قرر  رقم م
  .2002 يناير 31

 54 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 ممضي في 03-02مقرر رقم  .يتضمن اعتماد بنك -
 . 2002 سبتمبر 23

 55 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 . يتضمن اعتماد بنك-
 

 ممضي في 04-02مقرر رقم 
 . 2002 سبتمبر 23

 56 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 20مؤرخة في  69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

  .يتضمن اعتماد بنك -
 

 ممضي في 05-02مقرر رقم 
 .2002 سبتمبر 23

 57 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن إعتماد شرآة إعتماد إيجاري
 

 ممضي في 02-02مقرر رقم 
 . 2002 فبراير 20

 58 

 20 مؤرخة في 20ر رقم .ج
 2002مارس 

 

 يناير 4 أل، الموقع في 7069ى اتفاق القرض رقم  يتضمن الموافقة عل-
 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2002سنة 

والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية 
 .للنظام رقم المالي

 105-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مارس 20ممضي في 

 

 59 

 21ؤرخة في  م28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 1423 محرم عام 5 يتضمن الموافقة على إتفاق القرض الموقع في -
 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية 2002 مارس سنة 19الموافق 

الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشروع اإلسكان 
 ).2(اإلجتماعي

 138-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002ل  أبري16ممضي في 

 

 60 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002  

 

 12 أل، الموقع في 7073 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم -
 بواشنطنبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2002فبراير سنة 

الشعبية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية 
 . لقطاع النقل

 160-02 رئاسي رقم مرسوم
  .2002 مايو 16ممضي في 

 

 61 

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

 

 فبراير 18الموقع في  DZ - 581  يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم-
 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2002سنة 

موذجي لتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع ن
  الفالحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف

 200-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 يونيو 04ممضي في 

 

 62 

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

 

 1423 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في أول صفر عام -
جزائرية  بالجزائر، بين الجمهورية ال2002 أبريل سنة 14الموافق 

الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
خط النقل إلى سد (للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون 

  ).العثمانية

 201-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 يونيو 04ممضي في 

 

 63 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

 

 1423 صفر عام 3اتفاق القرض الموقع في  يتضمن الموافقة على -
 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية 2002 أبريل سنة 16الموافق 

الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
 خميس -للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج 

 ). الحسينية-مقطع العفرون (مليانة 

 202-02رسوم رئاسي رقم م
 . 2002 يونيو 04ممضي في 

 

 64 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 1423 صفر عام 3يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في  -
 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية 2002 أبريل سنة 16الموافق 

مة في تمويل الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساه
 .مشروع تهيئة وتوسعة الري الفالحي بمحيط مينا

 209-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يونيو 17ممضي في 

 65 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 1423 صفر عام 3يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في  -
ية  بالجزائر، بين الجمهورية الجزائر2002 أبريل سنة 16الموافق 

الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
خط النقل إلى سد (للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون 

 ).العثمانية

 210-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 يونيو 17ممضي في 

 
 

 66 

 28 مؤرخة في 52ر رقم .ج
 2002يوليو 

  .ةيتضمن تنظيم الصفقات العمومي-
 

 250-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يوليو 24ممضي في 

 67 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

مرسوم رئاسي رقم ممضي في  .يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر -
 . 2002 مايو 06

 68 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 2002 أآتوبر سنة 23الموقع في  يتضمن الموافقة على إتفاق القرض -
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ) بورآينافاسو(بواغادوغو 

الشعبية والبنك اإلسالمي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة 
 .النخيل بوادي ريغ

 441-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 16ممضي في 

 69 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 

 29 أل، الموقع في 7131 يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم -
 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2002أآتوبر سنة 

الشعبية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية 
 .لتطوير القرض الرهني

 442-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 ديسمبر 16ممضي في 

. 
 

 70 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 أآتوبر 29أل، الموقع في 7139يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 
 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2002سنة 

والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التقليل من تأثير 
 .المناطق الحضرية لوالية الجزائراألخطار الطبيعية على 

 443-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 ديسمبر 16ممضي في 

. 
 

 71 

 25 مؤرخة في 86ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

  ،2003يتضمن قانون المالية لسنة 
 

 24 ممضي في 11-02قانون 
 .2002ديسمبر 

 72 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

خصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية  يتضمن توزيع االعتمادات الم-
 . 2002التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 07-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 73 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002.  

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون -
 .2002 المالية لسنة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون

 08-02مرسوم رئاسي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 74 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية -
 .2002التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 09-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في

 75 

 يناير 15 مؤرخة في 3قم ر ر.ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 10-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 76 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

ير الدولة، وزير الداخلية  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوز-
والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

2002.   

 11-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 77 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية -
 .2002ن المالية لسنة التسيير بموجب قانو

 12-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 78 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير -
 .2002بموجب قانون المالية لسنة 

 13-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 79 

 يناير 15 مؤرخة في 3قم ر ر.ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية -
 2002التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 14-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 80 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

وتنسيق  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المساهمة -
 2002اإلصالحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 15-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 81 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 16-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 82 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف -
 .2002من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 17-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 83 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية -
 .2002التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 18-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 84 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

قليم والبيئة من يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير تهيئة اإل -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 19-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 85 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002  

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير األشغال العمومية من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 20-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 86 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002     

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 21-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 87 

 يناير 15رخة في  مؤ3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث -
 .2002العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 22-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 88 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

لوزير البريد والمواصالت من  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 23-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 89 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصالت -
موجب قانون المالية لسنة بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير ب

2002. 

 24-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 90 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 25-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002ر  يناي14ممضي في 

 91 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الفالحة من ميزانية -
 .2002التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 26-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 92 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002. 

خصصة لوزير التنشيط االجتماعي  يتضمن توزيع االعتمادات الم-
2002والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 27-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يناير 14ممضي في 

 93 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

. 
 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج

2002. 
 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة -

 .2002تسيير بموجب قانون المالية لسنة من ميزانية ال
 28-02مرسوم تنفيذي رقم 

 .2002 يناير 14ممضي في 
 94 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان -
 .2002االجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 29-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 95 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 30-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 96 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

من توزيع االعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعالقات مع  يتض-
 .2002البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 31-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 97 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002. 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة -
 .2002لتقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ا

 32-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 98 

  يناير15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد -
 .2002 الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

 33-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 99 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من -
  .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 34-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 100 

 يناير 15 مؤرخة في 3قم ر ر.ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 35-02مرسوم تنفيذي رقم 
  .2002 يناير 14ممضي في 

 101 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

االتصال والثقافة من  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير -
  .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 36-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 102 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 37-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 103 

 يناير 15 مؤرخة في 3ر رقم .ج
2002 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات -
الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

2002. 

 38-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يناير 14ممضي في 

 104 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية - 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج  105  131-02مرسوم تنفيذي رقم 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي  2002أبريل 
 . 2002لسنة 

. 2002 أبريل 15ممضي في 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية -
 . 2002التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 132-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 106 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

انية التسيير يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميز-
 . 2002بموجب قانون الماليةالتكميلي لسنة 

 133-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 107 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 134-02رسوم تنفيذي رقم م
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 108 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير تهيئة اإلقليم والبيئة من -
 .2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 135-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 109 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان -
االجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

2002 . 

 136-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 110 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

وزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من يتضمن ت -
 . 2002ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 137-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 111 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

 51-02رسوم رئاسي رقم م . يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
.2002 فبراير 05ممضي في 

 112 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات -
 .المحلية

 52-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 فبراير 05ممضي في 

 113 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

يل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية  يتضمن تحو-
  .واألوقاف

 

 53-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 فبراير 05ممضي في 

 114 

 10 مؤرخة في 24ر رقم .ج
 2002أبريل 

 120-02مرسوم رئاسي رقم  .  يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة-
 .2002 أبريل 07ممضي في 

 115 

 116  161-02مرسوم رئاسي رقم  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس - مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

  .2002 مايو 16ممضي في  .الحكومة 2002
 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج

2002 
 162-02 رقم مرسوم رئاسي . يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة-

 .2002 مايو 16ممضي في 
 117 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 163-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
 .2002 مايو 16ممضي في 

 118 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 164-02مرسوم رئاسي رقم  .ر وزارة الشؤون الخارجيةيتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي -
 .2002 مايو 16ممضي في 

 119 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات -
 .المحلية

 165-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مايو 16ممضي في 

 120 

مايو  19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002، 

 . يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية-
 

 166-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 مايو 16ممضي في 

 121 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002، 

 167-02مرسوم رئاسي رقم   .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة-
 . 2002 مايو 16ممضي في 

 122 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
 .المجاهدين

 168-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 مايو 16ممضي في 

 123 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان 
 . جتماعياال

 169-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 مايو 16ممضي في 

 124 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 170-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال والثقافة -
 .2002 مايو 16ممضي في 

 125 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 171-02مرسوم رئاسي رقم  .عتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضةيتضمن تحويل ا -
 . 2002 مايو 16ممضي في 

 126 

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 172-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة-
 .2002 مايو 16ممضي في 

 127 

 مايو 26ؤرخة في  م37ر رقم .ج
2002 

 179-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة-
 .2002 مايو 21ممضي في 

 128 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

 .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
 

 197-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يونيو 04 ممضي في

 129 

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات -
 . المحلية

 

 198-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يونيو 04ممضي في 

 130 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 211-02مرسوم رئاسي رقم  . الح رئيس الحكومةيتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مص-
 . 2002 يونيو 17ممضي في 

 131 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 212-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
 .2002 يونيو 17ممضي في 

 132 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

ضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط االجتماعي يت-
 . والتضامن الوطني

 213-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يونيو 17ممضي في 

 133 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة -
 .الهيكلة

 214-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 يونيو 17ضي في مم

 134 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 215-02مرسوم رئاسي رقم  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
 .2002 يونيو 17ممضي في 

 135 

 14 مؤرخة في 48ر رقم .ج
 2002يوليو 

 236-02مرسوم رئاسي رقم   .اليةيتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الم-
  .2002 يوليو 13ممضي في 

 136 

 14 مؤرخة في 48ر رقم .ج
 2002يوليو 

 237-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اإلتصال والثقافة-
 .2002 يوليو 13ممضي في 

 137 

 31 مؤرخة في 53ر رقم .ج
 2002يوليو 

 251-02مرسوم رئاسي رقم  .اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريةيتضمن تحويل  -
 . 2002 يوليو 31ممضي في 

 138 

 07 مؤرخة في 55ر رقم .ج
 ،2002غشت 

 258-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة-
 .2002 غشت 05ممضي في 

 139 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية -
 .الريفية

 274-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 غشت 24ممضي في 

 140 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

 275-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اإلتصال والثقافة-
. 2002 غشت 24ممضي في 

 141 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

 276-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -
 .2002 غشت 24ممضي في 

 142 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

 277-02 مرسوم رئاسي رقم .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة-
 .2002 غشت 24ممضي في 

 143 

 01 مؤرخة في 59ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 . يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -
 

 280-02مرسوم رئاسي رقم 
. 2002 غشت 26ممضي في 

 144 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 285-02مرسوم رئاسي رقم  .ير وزارة الشؤون الخارجيةيتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسي -
.2002 سبتمبر 07ممضي في 

 145 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 307-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل -
.2002 سبتمبر 30ممضي في 

 146 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة - 
 

 348-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 أآتوبر 26ممضي في 

 147 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات -
 .المحلية

 350-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 أآتوبر 26ممضي في 

 148 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 351-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية -
.2002 أآتوبر 26ممضي في 

 149 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 375-02 رقم مرسوم رئاسي  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة-
.2002 نوفمبر 16ممضي في 

 150 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال والثقافة -
 

 376-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 نوفمبر 16ممضي في 

 151 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 377-02مرسوم رئاسي رقم  .زانية تسيير وزارة العالقات مع البرلمانيتضمن تحويل اعتماد إلى مي-
.2002 نوفمبر 16ممضي في 

 152 

 153  380-02مرسوم رئاسي رقم  يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان - 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 .وإصالح المستشفيات 2002نوفمبر 
 

.2002 نوفمبر 20ممضي في 

 08 مؤرخة في 81ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 .يتضمن تحويل إعتماد في ميزانية الدولة-
 

 421-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 03ممضي في 

 154 

 08 مؤرخة في 81ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 422-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل-
.2002بر  ديسم03ممضي في 

 155 

 08 مؤرخة في 81ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية -
 .والبيئة

 

 423-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 03ممضي في 

 156 

 08 مؤرخة في 81ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 424-02مرسوم رئاسي رقم  .ماليةيتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ال-
.2002 ديسمبر 03ممضي في 

 157 

 08 مؤرخة في 81ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية-
 

 425-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 03ممضي في 

 158 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 444-02مرسوم رئاسي رقم  .ل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقليتضمن تحوي-
.2002 ديسمبر 16ممضي في 

 159 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة -
 .والمتوسطة والصناعة التقليدية

 445-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002مبر  ديس16ممضي في 

 160 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة-
 

 463-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 161 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن -
 .وطنيال

 464-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 162 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري -
 .والموارد الصيدية

 465-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 163 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية -
 .واألوقاف

 458-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 164 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 459-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين-
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 165 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 460-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة-
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 166 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

ة يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغير-
   .والمتوسطة والصناعة التقليدية

 461-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 167 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 462-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية-
.2002 ديسمبر 23ممضي في 

 168 

 مايو 12في  مؤرخة 33ر رقم .ج
2002 

 146-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية-
 .2002 مايو 09ممضي في 

 169 

 مايو 12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002 

 147-02مرسوم تنفيذي رقم   يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية-
  .2002و  ماي09ممضي في 

 170 

 مايو 12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002 

 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان -
 .االجتماعي

 148-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مايو 09ممضي في 

 171 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

 188-02م تنفيذي رقم مرسو .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية- 
 . 2002 مايو 27ممضي في 

 172 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 207-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية-
 . 2002 يونيو 11ممضي في 

 173 

 23 مؤرخة في 43ر رقم .ج
 2002يونيو 

. وزارة الشؤون الدينية واألوقافيتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير -  217-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يونيو 20ممضي في 

 174 

 17 مؤرخة في 49ر رقم .ج
 2002يوليو 

 239-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة-
 .2002 يوليو 16ممضي في 

 175 

 17 مؤرخة في 49ر رقم .ج
 2002يوليو 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات -
 .المحلية

 240-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يوليو 16ممضي في 

 176 

 177  241-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة- 17 مؤرخة في 49ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 . 2002ليو  يو16ممضي في  2002يوليو 
 17 مؤرخة في 49ر رقم .ج

 2002يوليو 
 242-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية-

 .2002 يوليو 16ممضي في 
 178 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

 267-02م تنفيذي رقم مرسو .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم-
 .2002 غشت 21ممضي في 

 179 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

 . يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية-
 

 268-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 21ممضي في 

 180 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

 . انية تسيير وزارة السياحةيتضمن نقل إعتماد في ميز-
 

 269-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 21ممضي في 

 181 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة  -
 .والمتوسطة والصناعة التقليدية

 270-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 غشت 21ممضي في 

 182 

 25 مؤرخة في 57رقم ر .ج
 2002غشت 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان -
 .االجتماعي

 271-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 21ممضي في 

 183 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران -
 

 291-02 مرسوم تنفيذي رقم
 2002 سبتمبر 10ممضي في 

. 

 184 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 299-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة -
.2002 سبتمبر 28ممضي في 

 185 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 .ارة العدليتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وز-
 

 300-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 28ممضي في 

 186 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 306-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
.2002 سبتمبر 30ممضي في 

 187 

 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفيةيتضمن ن -
 

 310-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 أآتوبر 02ممضي في 

 188 

 189  311-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العالقات مع البرلمان - 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

. 2002 أآتوبر 02ممضي في  2002أآتوبر 
 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج

 2002أآتوبر 
يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث  -

 .العلمي
 313-02مرسوم تنفيذي رقم 

.2002 أآتوبر 14ممضي في 
 190 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .ةيتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالي -
 

 346-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 أآتوبر 23ممضي في 

 191 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين -
 

 347-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 أآتوبر 23ممضي في 

 192 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 352-02مرسوم رئاسي رقم  .ضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجيةيت-
. 2002 أآتوبر 26ممضي في 

 193 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية-
 

 353-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 أآتوبر 28ممضي في 

 194 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 364-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة -
.2002 أآتوبر 31ممضي في 

 195 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد  -
 .الصيدية

 365-02رسوم تنفيذي رقم م
.2002 أآتوبر 31ممضي في 

 196 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 379-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية-
.2002 نوفمبر 20ممضي في 

 197 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 383-02مرسوم تنفيذي رقم  .يزانية تسيير وزارة التجارةيتضمن نقل إعتماد في م-
.2002 نوفمبر 24ممضي في 

 198 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

.يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف -  384-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 24ممضي في 

. 

 199 

 24في  مؤرخة 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن -
 .الوطني

 385-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 نوفمبر 24ممضي في 

 200 

 201  413-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل- 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

.2002 نوفمبر 26ممضي في   2002ديسمبر 
 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج

 2002ديسمبر 
 414-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة-

.2002 نوفمبر 26ممضي في 
 202 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 415-02مرسوم تنفيذي رقم  .ضةيتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والريا-
 2002 نوفمبر 26ممضي في 

. 

 203 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 416-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية-
.2002 نوفمبر 26ممضي في 

 204 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 417-02مرسوم تنفيذي رقم  .اد في ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفيةيتضمن نقل إعتم-
.2002 نوفمبر 28ممضي في 

 205 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 418-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران-
.2002 نوفمبر 28ممضي في 

 206 

 15 مؤرخة في 83رقم ر .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية -
 .واالستثمار

 436-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 09ممضي في 

 207 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 437-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل-
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 

 208 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح -
 .المستشفيات

 

 438-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 09ممضي في 

 209 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 439-02مرسوم تنفيذي رقم  .ميزانية تسيير وزارة الماليةيتضمن نقل إعتماد في -
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 

 210 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 450-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة-
.2002 ديسمبر 21ممضي في 

 211 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة-
 

 451-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 21ممضي في 

 212 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 452-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية-
.2002 ديسمبر 21ممضي في 

 213 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 475-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية-
.2002 ديسمبر 24ممضي في 

 214 

 05 مؤرخة في 16ر رقم .ج
 2002مارس 

 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب -
 .والرياضة

 

 82-02قم مرسوم تنفيذي ر
.2002 مارس 02ممضي في 

 215 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي  -
 .2002والبحث العلمي لسنة 

 290-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 10ممضي في 

 216 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

تضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين ي-
 .والتعليم المهنيين

 

 301-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 28ممضي في 

. 

 217 

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

 196-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة-
 .2002نيو  يو04ممضي في 

 218 

 05 مؤرخة في 40ر رقم .ج
 2002يونيو 

يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط -
 .االجتماعي والتضامن الوطني

 199-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 يونيو 04ممضي في 

 219 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

إلى ميزانية تسيير وزارة العمل يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد  -
 .والضمان اإلجتماعي

 278-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 غشت 24ممضي في 

 220 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 .2002غشت 

يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب -
 .والرياضة

 

 273-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 غشت 24ممضي في 

 221 

 01 مؤرخة في 59ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد -
 .المائية

 279-02مرسوم رئاسي رقم 
 .2002 غشت 26ممضي في 

 222 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال -
 .لثقافةوا

 294-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 سبتمبر 11ممضي في 

. 

 223 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 .يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة-
 

 305-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 سبتمبر 30ممضي في 

 224 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس يتضمن إحداث باب -
 .الحكومة

 349-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 أآتوبر 26ممضي في 

 225 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 374-02مرسوم رئاسي رقم  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل -
 2002 نوفمبر 16ممضي في 

. 

 226 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس  -
 .الحكومة

 378-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 نوفمبر 20ممضي في 

 227 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن  -
 .والعمران

 

 381-02مرسوم رئاسي رقم 
.2002 نوفمبر 20ممضي في 

 228 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

، حسب آل 2002 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 130-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 15ممضي في 

 229 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

، حسب آل 2002دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  يع- 
 . قطاع

 

 206-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 يونيو 11ممضي في 

 230 

 17 مؤرخة في 49ر رقم .ج
 2002يوليو 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 

 238-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002و  يولي16ممضي في 

 231 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
 .قطاع

 265-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 غشت 21ممضي في 

 232 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
 .طاعق

 266-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 غشت 21ممضي في 

 233 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 ، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
 .قطاع

 287-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 10ممضي في 

 234 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

، حسب آل 2002يع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة يعدل توز-
 .قطاع

 

 288-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 10ممضي في 

 235 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 289-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 سبتمبر 10ممضي في 

 236 

 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
 .قطاع

 

 309-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 أآتوبر 02ممضي في 

 237 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 آل ، حسب2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
  .قطاع

 

 345-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 أآتوبر 23ممضي في 

 238 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
 .قطاع

 

 382-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 نوفمبر 24ممضي في 

 239 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 412-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 نوفمبر 26ممضي في 

 240 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

، حسب آل 2002يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 449-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002يسمبر  د21ممضي في 

 241 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

، حسب آل 2002 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
 .قطاع

 

 476-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002 ديسمبر 24ممضي في 

 242 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 28 مؤرخة في 15ر رقم .ج
 2002فبراير 

 ممضي في 01- 02قم أمر ر .2002 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة -
 .2002 فبراير 25

 243 

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 ذي الحجة 13 المؤرخ في 02-02 يتضمن الموافقة على األمر رقم -
 الذي يعدل ويتمم التعريفة 2002 فبراير سنة 25 الموافق 1422عام 

 المؤرخ في أول جمادى الثانية 02-01الجمرآية المؤسسة باألمر رقم 
 .2001 غشت سنة 20 الموافق 1422عام 

 ممضي في 05-02قانون رقم 
  .2002 أبريل 16
 

 244 

 28 مؤرخة في 15ر رقم .ج
 2002فبراير 

 المؤرخ 02-01 يعدل ويتمم التعريفة الجمرآية المؤسسة باألمر رقم -
 .2001 غشت سنة 20 الموافق 1422في أول جمادى الثانية عام 

 ممضي في 02-02أمر رقم 
 .2002 فبراير 25

 245 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

أو /  يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص باالستثمار و-
إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون 

 .الجزائري

 ممضي في 01-02نظام رقم 
 .2002 فبراير 20

 246 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

دينار جزائري ) 100(يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة  -
 .وتداولها

 ممضي في 02-02نظام رقم 
 .2002 أآتوبر 24

 247 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 ممضي في 03-02نظام رقم  .يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،-
 .2002 نوفمبر 14

 248 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

 يناير 31رأي ممضي في  .2001 يناير سنة 31 الوضعية الشهرية في -
2001.  

 249 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

 فبراير 28رأي ممضي في  . 2001 فبراير سنة 28الوضعية الشهرية في  - 
2001.  

 250 

 يناير 20 مؤرخة في 5ر رقم .ج
2002 

 مارس 31رأي ممضي في  .2001 مارس سنة 31الوضعية الشهرية في  -
2001. 

 251 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

 أبريل 30رأي ممضي في  .2001 أبريل سنة 30 الوضعية الشهرية في -
2001. 

 252 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

 مايو 31 ممضي في رأي . 2001 مايو سنة 31 الوضعية الشهرية في -
2001. 

 253 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يونيو 30رأي ممضي في  . 2001 يونيو سنة 30 الوضعية الشهرية في -
2001 . 

 254 

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يوليو 31رأي ممضي في  .2001 يوليو سنة 31 الوضعية الشهرية في -
2001.  

 255 

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
 2002فبراير 

 غشت 31رأي ممضي في  .2001 غشت سنة 31 الوضعية الشهرية في -
2001.  

 256 

 10 مؤرخة في 24ر رقم .ج
 2002أبريل 

 سبتمبر 30رأي ممضي في  .2001 سبتمبر سنة 30 الوضعية الشهرية في -
2001.  

 257 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

 أآتوبر 31رأي ممضي في  .2001 أآتوبر سنة 31ة في الوضعية الشهري-
2001.  

 258 

 17 مؤرخة في 27ر رقم .ج
 2002أبريل 

 نوفمبر 30رأي ممضي في  .2001 نوفمبر سنة 30الوضعية الشهرية في -
2001. 

 259 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002غشت 

ديسمبر  31رأي ممضي في  .2001 ديسمبر سنة 31الوضعية الشهرية في  -
2001. 

 260 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002غشت 

 . 2002 يناير سنة 31الوضعية الشهرية في  -
 

 يناير 31رأي ممضي في 
2002. 

 261 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002غشت 

 . 2002 فبراير سنة 28الوضعية الشهرية في -
 

 فبراير 28رأي ممضي في 
2002. 

 262 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002غشت 

 مارس 31رأي ممضي في  .2002 مارس سنة 31الوضعية الشهرية في  -
2002. 

 263 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 أبريل 30رأي ممضي في  .2002 أبريل سنة 30الوضعية الشهرية في -
2002. 

 264 

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 .2002 مايو سنة 31الوضعية الشهرية في -
 

 مايو 31رأي ممضي في 
2002. 

 265 

 266  يونيو 30رأي ممضي في  .2002 يونيو سنة 30الوضعية الشهرية في  - 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 .2002 2002أآتوبر 
 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج

 2002أآتوبر 
 . 2002 يوليو سنة 31الوضعية الشهرية في -
 

 يوليو 31رأي ممضي في 
2002.  

 267 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . 2002 غشت سنة 31يتضمن الوضعية الشهرية في  -
 

 غشت 31رأي ممضي في 
2002 . 

 

 268 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 .2002 سبتمبر سنة 30يتضمن الوضعية الشهرية في  -
 

 سبتمبر 30رأي ممضي في 
2002. 

 269 

 18 مؤرخة في 84ر رقم .ج
 2002سمبر دي

 أآتوبر 31رأي ممضي في  .2002 أآتوبر سنة 31الوضعية الشهرية في -
2002.  

 

 270 

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 أبريل 01مقرر ممضي في  .2002 يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة -
2002.  

 271 

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
 2002فبراير 

ة المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد يعين المؤسسة المالي-
 .الطاقوية المستعملة في الفالحة

قرار وزاري مشترك ممضي 
 .2001 ديسمبر 31في 

 272 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن اعتماد بنك، -
 

 ممضي في 03-02مقرر رقم 
 .2002 سبتمبر 23

 273 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 ممضي في 04- 02مقرر رقم  .يتضمن اعتماد بنك-
 .2002 سبتمبر 23

 274 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 ممضي في 05-02مقرر رقم  .يتضمن اعتماد بنك-
 .2002 سبتمبر 23

 275 
 
 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
  2002فبراير 

 ممضي في 01-02قم قانون ر .يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات -
 . 2002 فبراير 05

 01 مناجمالطاقة وال

 02  103-02مرسوم رئاسي رقم  يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغاللها في - 10 مؤرخة في 18ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

المبرم ) ب221: الكتلة " (برج عمر إدريس شمال"المساحة المسماة   2002مارس 
وطنية  بين الشرآة ال2001 ديسمبر سنة 23بمدينة الجزائر في 

 .  "ليميتد) نورث أفريكا(ميديكس بتروليوم "وشرآة " سوناطراك"

. 2002 مارس 06ممضي في 
 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 

يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وإستغاللها في   -
المبرم بمدينة ) و حج 403: الكتلة" (زملة الناقة"المساحة المسماة 

" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10الجزائر في 
مايرسك " و"  ج وح آومباني403: أنادارآو ألجيريا الكتلة"وشرآتي 

 ".س/أولي ألجيريات أ

 393-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 
 

 03 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وإستغاللها  يتضمن-ْ
المبرم بمدينة ) ب416أ و433: الكتلتان " (توقرت"في المساحة المسماة 

" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10الجزائر في 
 ) ".ب أ د ك(االستثمار والتطوير لبتروفييتنام " وشرآة 

 394-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 
 

 04 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وإستغاللها في -
المبرم )  ب 229 و 226: الكتلتان" (عرق إيسوان"المساحة المسماة 

 بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10بمدينة الجزائر في 
 ".د.ت.ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل " ة وشرآ" سوناطراك"

 395-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 05 
 
 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغاللها -
ة المبرم بمدين) 353و 352: الكتلتان" (توات " في المساحة المسماة 

" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10الجزائر في 
 . " غاز دوفرونس إآسبلور اسيون إلجيريا ب ف" وشرآة 

 396-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 

 06 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

المسماة يتضمن القانون األساسي للشرآة الجزائرية للكهرباء والغاز،  -
 ."أ.ذ.سونالغاز ش"

 195-02مرسوم رئاسي رقم 
 . 2002 يونيو 01ممضي في 

 07 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 

 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها إستغاللها -
المبرم بمدينة  ) 329 أو 325: الكتلتان" (تميمون " في المساحة المسماة 

" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10الجزائر في 
آومبانيا إسبانيوال دي " و" طوطال فينا ألف إ و إ ألجيري" وشرآتي 

 397-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 
 

 08 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 ) ".سيبسا( أ   .بتروليوس س
 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج

 2002نوفمبر 
 

حث عن المحروقات وتقديرها وإستغاللها  يتضمن الموافقة على عقد الب-
المبرم ) ج352ج 351:الكتلتان" (رقان شمال"في المساحة المسماة 
 بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10بمدينة الجزائر في 

ر ف " و" أ.ريبصول إآسبلوراثيون أرخليا س" وشرآات " سوناطراك"
 ".إديسون أنترناسيونال " و"  دي أ أج-ي 

 398-02اسي رقم مرسوم رئ
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 
 

 09 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 

 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وإستغاللها -
المبرم بمدينة ) 242:الكتلة" (بورحات شمال " في المساحة المسماة 

" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2002 يوليو سنة 10الجزائر في 
 ".د.ت.ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل " وشرآة 

 399-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 نوفمبر 25ممضي في 

. 
 

 10 

 يناير 20 مؤرخة في 5ر رقم .ج
2002 

 محرم عام 23 المؤرخ في 171-98 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
الوطنية  والمتضمن منح الشرآة 1998 مايو سنة 20 الموافق 1419

 -حاسي برآين "رخصة استغالل المحروقات في حقل " سوناطراك"
: الواقع في الكتلة )  الحثي األدنى-الخزان الترياسي الطيني " (جنوب
 .  أ404

 45-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يناير 14ممضي في 

 11 
 
 

 يناير 20 مؤرخة في 5ر رقم .ج
2002 

رخصة للبحث عن " راكسوناط" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ب و234 و242: الكتل " (بوررحات"المحروقات في المساحة المسماة 

 ). أ231 و230

 46-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يناير 14ممضي في 

 12 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 

 يتضمن تحديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشرآة -
 المؤرخ 223-97ب المرسوم التنفيذي رقم بموج" سوناطراك"الوطنية 

 في المساحة المسماة 1997 يونيو سنة 9 الموافق 1418 صفر عام 4في 
 ).241ب و240 و233: الكتل " (إن أمناس"

 70-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 فبراير 06ممضي في 

 

 13 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

 

روقات الممنوحة للشرآة  يتضمن تجديد رخصة البحث عن المح-
 المؤرخ 479-96بموجب المرسوم التنفيذي رقم " سوناطراك"الوطنية 

 في المساحة 1996 ديسمبر سنة 28 الموافق 1417 شعبان عام 17في 
 ).346 و345ب و322: الكتل " (زرافة"المسماة 

 90-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 مارس 02ممضي في 

 

 14 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 66-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية-
. 2002 فبراير 06ممضي في 

 15 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
  2002فبراير 

 65-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد آيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك-
. 2002 فبراير 06ممضي في 

 16 

 20 مؤرخة في 13ر رقم .ج
 2002فبراير 

 24 مؤرخة في 29ر رقم .ج
 2002أبريل 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
: الكتل " ( سيف فاطمة-غورد اللوح "المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ب402أ و402ب و401أ و401
ة للبحث عن رخص" سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -

: الكتل " ( سيف فاطمة-غورد اللوح "المحروقات في المساحة المسماة 
 .)استدراك) (ب402أ و402ب و401أ و401

 75-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 فبراير 19ممضي في 

 75-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 فبراير 19ممضي في 

 17 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
  2002مارس 

رخصة للبحث عن " سوناطراك"الشرآة الوطنية  يتضمن منح -
426 و429: الكتل " ( غرب-العقرب "المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ب439أ و431أ و

 91-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 مارس 02ممضي في 

 18 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).423: الكتلة " (الحرشة"حروقات في المساحة المسماة الم

 92-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 مارس 02ممضي في 

 19 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).1أ339 و1أ337: الكتلتان " (أقبلي"المحروقات في المساحة المسماة 

 93-02 تنفيذي رقم مرسوم
. 2002 مارس 02ممضي في 

 20 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ب و338ب و337: الكتل " (أهنات"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ب341 و2أ341أ و340ب و339 و2أ339

 94-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002مارس  02ممضي في 

 

 21 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ج و226ب و225: الكتل " (إزارين"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ج229ب و228 و227

 95-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 مارس 02ممضي في 

 22 

يو  ما15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).353أ و352: الكتلتان " (توات"المحروقات في المساحة المسماة 

 152-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 09ممضي في 

 23 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

 رخصة للبحث عن" سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 348ب و347: الكتل" (حاسي باحمو"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ب349و

 153-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 09ممضي في 

 24 

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
319ب و317: الكتل" (حاسي موينة"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).2ب322ب و321ب و

 154-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 09ممضي في 

 25 

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ب و340أ و338: الكتل " (تيديكلت"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).أ343 و342

 155-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مايو 09ممضي في 

 26 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 . )409:  الكتلة" (قصر الحيران"المحروقات في المساحة المسماة 

 190-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 27ممضي في 

 27 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002 يونيو

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).ب237: الكتلة " (فيج العرف"المحروقات في المساحة المسماة 

 191-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 27ممضي في 

 28 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 جنوب و414: الكتل " ( رومان-بئر "محروقات في المساحة المسماة ال

 . ) شمال444ب و443

 192-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 مايو 27ممضي في 

 29 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ب 351ب و328: الكتل (رقان شمال "المحروقات في المساحة المسماة 

 ).ب362ب و352و

 193-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 27ممضي في 

 30 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
 2002يونيو 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).213: الكتلة " (إن أمجان"المحروقات في المساحة المسماة 

 218-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يونيو 20في ممضي 

 31 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
 2002يونيو 

رخصة للبحث عن " سوناطراك"يتضمن منح الشرآة الوطنية 
أ و234أ و223: الكتل " (تينغيغت"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).أ244أ و240أ و239

 219-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يونيو 20ممضي في 

 32 

 33  243-02مرسوم تنفيذي رقم  يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة - 21 في  مؤرخة50ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 2002يوليو 
 

 224-99بموجب المرسوم التنفيذي رقم " سوناطراك"للشرآة الوطنية 
 في 1999 أآتوبر 4الموافق 1420 جمادى الثانية عام 24المؤرخ في 

ب 222ب و221ب و220: الكتل" برج عمر إدريس"المساحة المسماة 
 ).ب238و

 . 2002 يوليو 16ممضي في 
 

 05 مؤرخة في 54ر رقم .ج
 2002غشت 

رخصة للبحث عن " سوناطراك"يتضمن منح الشرآة الوطنية 
 و107 و106: الكتل " (سيدي ناجي"المحروقات في المساحة المسماة 

124 .( 

 253-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 01ممضي في 

 34 

 05 مؤرخة في 54ر رقم .ج
 2002غشت 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
422أ و420أ و419: الكتل " (غرداية"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).أ

 254-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 01ممضي في 

 35 

 07 مؤرخة في 55ر رقم .ج
 2002غشت 

رخصة للبحث عن " سوناطراك "يتضمن منح الشرآة الوطنية
 ).أ221: الكتلة " (الواعر جنوب"المحروقات في المساحة المسماة 

 259-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 05ممضي في 

 36 

 07 مؤرخة في 55ر رقم .ج
 2002غشت 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 و1ب310 و1ب309: الكتل  ("بشار"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).1ب319 و1ب311

 260-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 غشت 05ممضي في 

 37 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن تمديد مدة صالحية رخصة البحث عن المحرقات للشرآة -
: الكتلتان " (جبل بوطنة"في المساحة المسماة " سوناطراك"الوطنية 
 ).أ127و129

 أآتوبر 02ر ممضي في قرا
2002 . 

 

 38 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).350: الكتلة" (قرن الشيخ"المحروقات في المساحة المسماة 

 433-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 

 39 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002مبر ديس

رخصة للبحث عن " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
ب 226أ و226: الكتل" (عرق إيسوان"المحروقات في المساحة المسماة 

 ).أ238ب و229أ و229أ و228

 434-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 

 40 

رخصة للبحث عن " سوناطراك"لوطنية  يتضمن منح الشرآة ا- 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج  41  435-02مرسوم تنفيذي رقم 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 444 و432: الكتلتان" (حمدات القلتة"المحروقات في المساحة المسماة  2002ديسمبر 
 ).جنوب

 2002 ديسمبر 09ممضي في 

. 
 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج

 2002ديسمبر 
 

 يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشرآة -
 المؤرخ 206-98بموجب المرسوم التنفيذي رقم " سوناطراك"الوطنية 

 في المساحة 1998 يونيو سنة 20 الموافق 1419 صفر عام 25في 
 ).أ443 أ و 424: الكتلتين" (حاسي بئر رآايز"المسماة 

 447-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 17ممضي في 

. 
 

 42 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

 

رخصة استغالل " سوناطراك" منح الشرآة الوطنية يتضمن  -
الديفوني األدنى " الخزانات" برآين شمال"المحروقات في حقل 

الواقع في مساحة البحث "  الحثي األدنى-والترياسي الطيني ) السييجيني(
 ).ب404 ب و403: الكتلتان " (بئر برآين"

 189-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 27ممضي في 

 

 43 

 21 مؤرخة في 50ر رقم .ج
 2002يوليو 

رخصة استغالل المحروقات " سوناطراك"يتضمن منح الشرآة الوطنية 
 - و الترياسي الطيني 4غورد العطار، الخزانات اإلمسيني ف"في حقل 

 ).أ402: الكتلة " (سيف فاطمة"الواقع في مساحة البحث " الحثي األدنى

 244-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يوليو 16ممضي في 

 44 

 21 مؤرخة في 50ر رقم .ج
 2002يوليو 

 

رخصة استغالل المحروقات " سوناطراك"يتضمن منح الشرآة الوطنية 
) المستويين ب و ج ( الخزانات الديفوني األدنى -زملة العدرج "في حقل 

" الواقع في مساحة البحث ) " تاقي( الحثي األدنى -والترياسي الطيني 
 ).أ403: الكتلة " (زمول األآبر 

 245-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 يوليو 16ممضي في 

 45 

 05 مؤرخة في 54ر رقم .ج
  2002غشت 

رخصة استغالل " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
الواقع في " 6تامدانات جنوب الخزان الديفوني ف"المحروقات في حقل 

 ). 239: الكتلة " (تينغيغت"مساحة البحث 

 255-02مرسوم تنفيذي رقم 
.  2002 غشت 01ممضي في 

 46 

 11 مؤرخة في 82ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

رخصة استغالل " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 - الخزان الترياسي الطيني -غورد مسعود شرق "المحروقات في حقل 

: الكتلة ("زمول األآبر"الواقع في مساحة البحث )" تاقي(الحثي األدنى 
 ).د403

 428-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 08ممضي في 

. 

 47 

رخصة استغالل " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية - 11 مؤرخة في 82ر رقم .ج  48  429-02مرسوم تنفيذي رقم 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

الواقع في "  الخزان األردفيسي -أسكارين قلتة " المحروقات في حقل   2002ديسمبر 
 ).239: الكتلة" ( تينغيغت" مساحة البحث 

 2002 ديسمبر 08ممضي في 

. 
 11 مؤرخة في 82ر رقم .ج

 2002ديسمبر 
رخصة استغالل " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -

 6 الخزانين الديفوني ف -أوهانيت شمال " المحروقات في حقل 
 ).239: الكتلة( تينغيغت " الواقع في مساحة البحث " واألردفيسي 

 430-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 08ممضي في 

. 

 49 

 11 مؤرخة في 82ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

رخصة استغالل " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 6 الخزانين الديفوني ف -ديميتا غرب "المحروقات في حقل 

 ).239: الكتلة( تينغيغت " الواقع في مساحة البحث " واألردفيسي 

 431-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 08ممضي في 

. 

 50 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 474-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز -
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 51 

 02 مؤرخة في 39ر رقم .ج
 2002يونيو 

تموين بالكهرباء والغاز  تتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط ال-
 .بواسطة القنوات

 194-02مرسوم تنفيذي رقم 
 . 2002 مايو 28ممضي في 

 52 

 يناير 20 مؤرخة في 5ر رقم .ج
2002 

 نوفمبر 20قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشأة آهربائية-
2001 . 

 53 

 10 مؤرخة في 9ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يناير 20قرار ممضي في  .بناء منشأة آهربائية يتضمن الموافقة على -
2002 . 

 54 

 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج
 2002فبراير 

 أآتوبر 23قرار ممضي في  . تتضمن الموافقة على بناء منشآت آهربائية-
2001 . 

 55 

 17 مؤرخة في 19ر رقم .ج
 2002مارس 

براير  ف04قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية-
2002 . 

 56 

 16 مؤرخة في 26ر رقم .ج
 2002أبريل 

 مارس 03قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشأة آهربائية-
2002 . 

 57 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 سبتمبر 10قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشآت آهربائية-
2002 . 

 58 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 17في  مؤرخة 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 أآتوبر 20قرار ممضي في   يتضمن الموافقة على بناء منشآت آهربائية-
2002 . 

 59 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 ديسمبر 02قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشآت آهربائية-
2002 . 

 

 60 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

شروط القيام بتعاون قارورات غاز البوتان بين  يحدد آيفيات و-
 .المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة

 أبريل 29قرار ممضي في 
2002 . 

 

 61 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

رخصة للتنقيب في " سوناطراك" تتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).ب244ب و223: تان الكتل" (أودومي"المساحة المسماة 

 مارس 23قرار ممضي في 
2002 . 

 

 62 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

رخصة للتنقيب في " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 )407:الكتلة " (العريشة التحتانية"المساحة المسماة 

 غشت 17قرار ممضي في 
2002 . 

 

 63 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
  2002أآتوبر 

رخصة للتنقيب في " سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية -
 ).أ220ج و219: الكتلتان" ( شرق-حمرة جنوب "المساحة المسماة 

 أآتوبر 02قرار ممضي في 
2002 . 

 

 64 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

رخصة للتنقيب في المساحة " سوناطراك"يتضمن منح الشرآة الوطنية  -
 ).442و441: الكتلتان" (زملة النوس"ة المسما

 أآتوبر 02قرار ممضي في 
2002 . 

 

 65 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

رخصة للتنقيب في" سوناطراك" يتضمن منح الشرآة الوطنية                   -
 ).ب425: الكتلة" (عرق تحتاني "المساحة المسماة 

 أآتوبر02قرار ممضي في          
2002 . 

 

 66 

 18رخة في  مؤ42ر رقم .ج
  2002يونيو 

 يونيو 05قرار ممضي في  . يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين-
2002 . 

 67 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن الموافقة على جرد أمالك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء -
ول إلى والغاز والبيتروآيمياء والمواد البالستيكية والمحرآات، المح

 ".سوناطراك"الشرآة الوطنية 

قرار وزاري مشترك ممضي 
 . 2002 غشت 31في 

 68 

 29 مؤرخة في 88ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 يحدد آيفيات إعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية -
 .وتسجيلهم وشروط ذلك

 468-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 69 

 29 مؤرخة في 88 ر رقم.ج
 2002ديسمبر 

 469-02مرسوم تنفيذي رقم  .أو الجني/  يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و-
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 70 

 29 مؤرخة في 88ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن آيفيات تطبيق األحكام المتعلقة برخص استغالل مقالع الحجارة -
 .والمرامل

 470-02نفيذي رقم مرسوم ت
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 71 

 29 مؤرخة في 88ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 يحدد توزيع إيرادات إتاوة االستخراج والرسم المساحي بين صندوق -
األمالك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح 

 .البلديات

 471-02مرسوم تنفيذي رقم 
.2002مبر  ديس24ممضي في 

 72 

 29 مؤرخة في 88ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 472-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة االستخراج-
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 73 

 29 مؤرخة في 88ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 473-02مرسوم تنفيذي رقم  .  يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر-
 2002 ديسمبر 24ممضي في 

. 

 74 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 68-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها-
 .2002 فبراير 06ممضي في 

 01 وزارة التجارة

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 1417 رمضان عام 9 المؤرخ في 39-97فيذي رقم  يعدل المرسوم التن-
 والمتعلق بمدونة النشاطات اإلقتصادية 1997 يناير سنة 18الموافق 

 139-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 16ممضي في 

 02 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 .الخاضعة للقيد في السجل التجاري
 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج

 2002ديسمبر 
".طاآسي"لرآاب في سيارات األجرة  يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل ا-  448-02مرسوم تنفيذي رقم 

 2002 ديسمبر 17ممضي في 
. 

 03 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 453-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد صالحيات وزير التجارة-
 2002 ديسمبر 21ممضي في 

 04 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 454-02مرسوم تنفيذي رقم  .ارة المرآزية في وزارة التجارة يتضمن تنظيم اإلد-
.2002 ديسمبر 21ممضي في 

 05 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة المرآز الوطني للسجل -
 .التجاري

 ديسمبر 12قرار ممضي في 
2001. 

 06 

 18 مؤرخة في 42ر رقم .ج
 2002يونيو 

 

 يوليو 2 الموافق 1422 ربيع الثاني عام 10يعدل القرار المؤرخ في  -
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة الوزارية المشترآة2001سنة 

المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة 
 .للقيد في السجل التجاري

 أبريل 20قرار ممضي في 
2002  

 

 07 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002غشت 

 يحدد قائمة النشاطات واألشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان -
 .الجزائري لترقية التجارة الخارجية

 يوليو 09قرار ممضي في 
2002.  

 08 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

 شوال عام 27 يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر 1999 فبراير سنة 13 الموافق 1419

 .لبعض المنتوجات

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2001 ديسمبر 24في 

 09 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية-
  .2002 فبراير 14في 

 10 

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

 يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة -
 .والصناعة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 مايو 04في 

 11 

 21 مؤرخة في 50ر رقم .ج
 2002يوليو 

 مشترك ممضي قرار وزاري . يحدد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات-
  .2002 يونيو 01في 

 12 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتعلق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة -
 .الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوج بشهادة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 أآتوبر 15في 

 13 

 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

-106 يحدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم -
 ".صندوق الشراآة" الذي عنوانه 302

قرار وزاري مشترك ممضي 
  .2002 سبتمبر 29في 

وزارة المساهمة 
 وترقية االستثمار

01 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
  2002أبريل 

ية االستثمارات  يتضمن الموافقة على اتفاقية استثمار بين وآالة ترق-
 .L.N.M HOLDING N.V ودعمها ومتابعتها وشرآة

 108-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 أبريل 03ممضي في 

 02 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة المساهمة وتنسيق -
 .اإلصالحات

 63-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 06ممضي في 

 03 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق -
 .اإلصالحات وتنظيمها وسيرها

 64-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 06ممضي في 

 04 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  .افسية الصناعية يحدد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التن-
  .2001 ديسمبر 12في 

 01 وزارة الصناعة

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 أبريل 03قرار ممضي في  .يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة -
2002.  

 02 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 أبريل 04قرار ممضي في  .جزائريين) 2( يتضمن الموافقة على مقياسين -
2002.  

 03 

 يناير 09 مؤرخة في 2ر رقم .ج
2002 

 05-02مرسوم تنفيذي رقم  .يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة -
  .2002 يناير 06ممضي في 

 04 

 20 مؤرخة في 13ر رقم .ج
 2002فبراير 

 محرم عام 22  المؤرخ في163-98 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن تحويل المعهد الوطني 1998 مايو سنة 19 الموافق 1419

لإلنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 
 .وتجاري

 74-02مرسوم تنفيذي رقم 
 .2002 فبراير 19ممضي في 

 

 05 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

األعضاء المختصة بأسالك موظفي  يتضمن تجديد اللجنة المتساوية -
 .وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

 يوليو 21قرار ممضي في 
2001.  

وزارة المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة 

01 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

والصناعة التقليدية
 يناير 20 مؤرخة في 5ر رقم .ج

2002 
 يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي -

 . المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةوزارة
 أآتوبر 16قرار ممضي في 

2001 . 
 

 02 
 

 14 مؤرخة في 48ر رقم .ج
 2002يوليو 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي -
والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة 

 .والمتوسطة

 يونيو 01 قرار ممضي في
2002.  

 

 03 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي وزارة المؤسسات -
 .   والصناعات الصغيرة والمتوسطة

 يناير 19قرار ممضي في 
2002.  

 

 04 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 وزارة المؤسسات يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي -
 . والصناعات الصغيرة والمتوسطة

 فبراير 18قرار ممضي في 
2002.  

 05 

 
 



 

 

 

 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة
 2002خــالل سنـــة 

 قــطــاع المنشآت القاعدية -ج 
 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 يتضمن إعادة تصنيف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف -
 ."الطرق الوطنية"

 177-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 مايو 20ممضي في 

وزارة األشغال 
 العمومية

01 

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002 

الطرق "نف  يتضمن تصنيف بعض طرق المواصالت ضمن ص-
 ".الوطنية

 

 184-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 مايو 26ممضي في 

 02 

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002 

 . "الطرق الوطنية" يتضمن تصنيف بعض مقاطع الطرق ضمن -
 

 185-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 مايو 26ممضي في 

 03 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

سعار آراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات  يتعلق بجدول أ-
 .األشغال العمومية للعتاد

 مايو 19قرار ممضي في 
2002 

 04  

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الوالئية في والية -
 .باتنة

 

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2001 ديسمبر 25في 

 05 

 يناير 23 مؤرخة في 6م ر رق.ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن الطرق الوالئية في والية بشار-
  2001بر م ديس25في 

 06 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الوالئية في والية -
 .تيارت

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2001مبر ــ ديس25ي ف

 07 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الوالئية في والية -
 .سكيكدة

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2001 ديسمبر 25في 

 08 

في والية  يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الوالئية - يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج قرار وزاري مشترك ممضي   09 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 .عين تموشنت 2002
 

 2001 ديسمبر 25في 

 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الوالئية في والية -
 .مستغانم

 

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 يناير 21في 

 10 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

" الطرق الوالئية"لق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف  يتع-
 .في والية األغواط

 

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 11 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

في والية " الطرق الوالئية" يتعلق بتصنيف طرق بلدية ضمن صنف -
 .البليدة

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 12 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

مقطع طريق وطني " الطرق الوالئية" يتعلق بتصنيف ضمن صنف -
 .معاد تصنيفه في والية ورقلة

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 13 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

الطرق " يتعلق بتصنيف طريق غير مصنف سابقا ضمن صنف -
 .في والية وهران" الوالئية

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 14 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

في " الطرق الوالئية" يتعلق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف -
 .والية غرداية

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 15 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
 2002يوليو 

الطرق "ة تصنيف مقطع طريق مصنف سابقا ضمن صنف  يتعلق بإعاد-
 .في والية غليزان" الوالئية

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 مارس 12في 

 16 

 26 مؤرخة في 77ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة األشغال العمومية في -
 .مكاتب

 

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 أآتوبر 27في 

 17 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
 2002أبريل 

 ربيع 11 المؤرخ في 280-94 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن تحويل 1994 سبتمبر سنة 17 الموافق 1415الثاني عام 

المرآز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين 
 .المستوى في التجهيز 

 116-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 03ممضي في 

 

وزارة الموارد 
 المائية

01 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002  

 187-02مرسوم تنفيذي رقم  .  يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الوالئية وعملها-
  2002 مايو 26ممضي في 

 02 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 355-02مرسوم تنفيذي رقم  .سييرها وتوزيعها في تيارت يتضمن حل منشأة توفير المياه وت-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 03 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 356-02مرسوم تنفيذي رقم  .  يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 04 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002بر نوفم

 357-02مرسوم تنفيذي رقم  .  يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 05 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 .  يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف-
 

 358-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002ر  أآتوب31ممضي في 

 06 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 359-02مرسوم تنفيذي رقم   يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة -
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 07 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 360-02مرسوم تنفيذي رقم   يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة -
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 08 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 361-02مرسوم تنفيذي رقم  .  يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 09 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 362-02مرسوم تنفيذي رقم  . وفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف يتضمن حل منشأة ت-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 10 

 03 مؤرخة في 72ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 363-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران-
 2002 أآتوبر 31ممضي في 

 11 

 03 في  مؤرخة46ر رقم .ج
 2002يوليو 

 1987 غشت سنة 9 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 .والمتضمن التنظيم اإلداري للوآالة الوطنية للسدود

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 يونيو 01في 

 12 

 10 مؤرخة في 18ر رقم .ج
 2002مارس 

بإنجاز سد  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة -
والية (آراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية 

 ).والية غليزان(ومديونة ) مستغانم

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 02في 

 13 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 28 مؤرخة في 52ر رقم .ج
 2002يوليو 

 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز -
.  تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشربمشروع

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 مايو 18في 

 14 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

.  يحدد عدد المناصب العليا في اإلدارة المرآزية بوزارة الموارد المائية-  

 
قرار وزاري مشترك ممضي 

  2002 غشت 26في 
 15 

 يناير 16 مؤرخة في 4 رقم ر.ج
2002 

الجزائرية " يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية -
 ."للمياه

 نوفمبر 17قرار ممضي في 
2001  

 16 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

الديوان " يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية -
 . "الوطني للتطهير

 نوفمبر 19 ممضي في قرار
2001  

 17 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

 نوفمبر سنة 17 الموافق 1422 رمضان عام 2 يتمم القرار المؤرخ في -
، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية 2001

 . "الجزائرية للمياه"

 مارس 30قرار ممضي في 
2002  

 18 

 28ة في  مؤرخ30ر رقم .ج
 2002أبريل 

 نوفمبر سنة 19 الموافق 1422 رمضان عام 4 يتمم القرار المؤرخ في -
، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية 2001

 ."الديوان الوطني للتطهير"

 مارس 30قرار ممضي في 
2002 

 19 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس  

ريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية  يتضمن إنشاء مزارع تج-
 .الحيوانات وتنظيمها الداخلي

 فبراير 24قرار ممضي في 
2002  

وزارة الفالحة 
 والتنمية الريفية

01 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يتضمن تحديد محيطات أراضي األمالك الغابية الوطنية المخصصة -
 . لالستصالح بوالية بومرداس

 مارس 17قرار ممضي في 
2002 

 

 02 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

يتضمن تحديد محيطات أراضي األمالك الغابية الوطنية المخصصة  -
 لالستصالح بوالية تيسمسيلت

 مارس 17قرار ممضي في 
2002  

 

 03 

 10 مؤرخة في 24ر رقم .ج
 2002أبريل 

الداخلي في المؤسسة على مستوى يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن  -
 . وزارة الفالحة

 فبراير 12قرار ممضي في 
2002  

 

 04 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
  2002سبتمبر 

 يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق لالستيراد -
 .والقواعد الخاصة بصحة النباتات

 يوليو 14قرار ممضي في 
2002  

 

 05 

 31 مؤرخة في 89 ر رقم.ج
 2002ديسمبر 

 21 الموافق 1415 ذي الحجة عام 21 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في -
 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 1995مايو سنة 

. وأنواع األشجار المثمرة المسموح بها لإلنتاج والتسويق، المعدل والمتمم

 ديسمبر 08قرار ممضي في 
2002  

 

 06 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
  2002أآتوبر 

-109 يحدد مدونة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم -
صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي " الذي عنوانه 302

 ". والسهوب

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 غشت 21في 

 07 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002  

قرار وزاري مشترك ممضي  .   اإلدارة المرآزية في وزارة الفالحة في مكاتب يتضمن تنظيم-
  2002 فبراير 12في 

 08 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
  2002يونيو 

 يتضمن وضع بعض األسالك النوعية التابعة لإلدارة المكلفة -
بالمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى 

 . الوطني لوقاية النباتاتالمعهد 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 17في 

 09 

 مايو 12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002   

يتضمن تعديل القانون األساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول  -
 . وتغيير تسميته

 150-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 مايو 09ممضي في 

 10 

 29ي  مؤرخة ف64ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 رمضان 22 المؤرخ في 66-95 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد قائمة األمراض 1995 فبراير سنة 22 الموافق 1415عام 

 .الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها

 302-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 28ممضي في 

 11 

 13 مؤرخة في 74 رقم ر.ج
  2002نوفمبر 

 يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة -
لغابة األمالك الوطنية في الشلف بمقاطعة القار في بلدية الشلف، والية 

 . الشلف

 368-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 11ممضي في 

 12 

 13 مؤرخة في 74ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة -
لغابة األمالك الوطنية في الشلف بمقاطعة القارفي بلدية الشلف، والية 

 .الشلف

 369-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 11ممضي في 

 13 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 13 مؤرخة في 74ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

ظام الغابي الوطني تابعة  يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الن-
لغابة األمالك الوطنية في الشلف بمقاطعة المشتلة في بلدية الشلف، والية 

 .الشلف

 370-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 11ممضي في 

 14 

 29 مؤرخة في 64ر رقم .ج
  2002سبتمبر 

 يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها -
 . امهاومه

 304-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 28ممضي في 

وزارة الصيد 
البحري والموارد 

 الصيدية

01 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الحاضعة للقضاء -
 . الوطني وآيفياته

 419-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 28ممضي في 

 02 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية -
 .في الواليات وشروط االلتحاق بها وتصنيفها

 113-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 03ممضي في 

 03 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
 2002يونيو 

اويتي األعضاء مختصتين بأسالك موظفي  يتضمن إنشاء لجنتين متس-
 .وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

 أبريل 02قرار ممضي في 
2002  

 04 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء المختصتين بأسالك -
 .موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

 سبتمبر 09قرار ممضي في 
2002  

 

 05 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
  2002سبتمبر 

 يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري -
 .والموارد الصيدية

 يونيو 02قرار ممضي في 
2002  

 

 06 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
  2002يونيو 

صيد  يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري ال-
 . البحري والموارد الصيدية في الواليات

 أبريل 11قرار ممضي في 
2002  

 07 

 17 مؤرخة في 19ر رقم .ج
 2002مارس 

 يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الواليات -
 .وسيرها

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2001 ديسمبر 10في 

 08 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
  2002يونيو 

 يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة -
خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد 

 .الصيدية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 مايو 12في 

 09 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

.ري والموارد الصيدية يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصيد البح- قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 غشت 03في 

 10 

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
  2002فبراير 

 ممضي في 02-02قانون رقم  . يتعلق بحماية الساحل وتثمينه-
 2002 فبراير 05

وزارة تهيئة اإلقليم 
 والبيئة

01 

 مايو 14 مؤرخة في 34ر رقم .ج
2002 

 ممضي في 08-02قانون رقم  .لمدن الجديدة وتهيئتها يتعلق بشروط إنشاء ا-
 2002 مايو 08

 02 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 115-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة-
 2002 أبريل 03ممضي في 

 03 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 175-02مرسوم تنفيذي رقم  .الة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها يتضمن إنشاء الوآ-
 2002 مايو 20ممضي في 

 04 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002أغسطس 

 262-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء المرآز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أآثر نقاء-
 أغسطس 17ممضي في 

2002 

 05 

  18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
 2002سطس أغ

 263-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية-
 أغسطس 17ممضي في 

2002 

 06 

  13 مؤرخة في 74ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . يتضمن إنشاء مرآز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله-
 

 371-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 11ممضي في 

 07 

  13 مؤرخة في 74ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 372-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتعلق بنفايات التغليف-
 2002 نوفمبر 11ممضي في 

 08 

  06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

 فبراير 06قرار ممضي في  . يتضمن تكوين لجنة تل البحر الوالئية وآيفية عملها-
2002 

 09 

و  ماي12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002 

 يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة -
 ).مفتشيات البيئة في الواليات(والمصالح الالمرآزية 

 أبريل 23قرار ممضي في 
2002 

 10 

 11  أبريل 23قرار ممضي في  يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة اإلقليم -  12 مؤرخة في 33ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

ارةالوز/ الهـيـئـة    الرقم

 2002 ).مفتشيات البيئة في الواليات(والمصالح الالمرآزية والبيئة  2002مايو 
  08 مؤرخة في 81ر رقم .ج

 2002ديسمبر 
 - 081 يحدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم -

 ".الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية "  الذي عنوانه  302
 قرار وزاري مشترك ممضي

 2002 نوفمبر 27في 
 12 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة

 2002خــالل سنـــة 
 قــطــاع الخدمات -د 

 
الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة

 ومرجعه
الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

 43-02مرسوم تنفيذي رقم  . "يد الجزائربر" يتضمن إنشاء -
  2002 يناير 14ممضي في 

وزارة البريد 
وتكنولوجيات 
 اإلعالم واالتصال

01 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

 97-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء الوآالة الوطنية للذبذبات-
 2002 مارس 02ممضي في 

 02 

  يناير09 مؤرخة في 2ر رقم .ج
2002 

 يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة -
 . البريد والمواصالت وأمالآها

 04-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 06ممضي في 

 03 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002  

يحدد مبلغ اإلتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص  -
 .دمات البريداستغالل خ

 44-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 14ممضي في 

 04 

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصالت  -
 . السلكية والالسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور

 141-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 16 ممضي في

 05 

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يحدد آيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع -
 . المتعلق بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ومعاينتها

 142-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 16ممضي في 

 06 

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002 

 يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصالت السلكية والالسلكية -
 . وخدماتها

 156-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 مايو 09ممضي في 

 07 

 مايو 29 مؤرخة في 38ر رقم .ج
2002 

 يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية -
واستغاللها وتوفير خدمات  GSM عللمواصالت الالسلكية الخلوية من نو

 .المواصالت الالسلكية للجمهور

 186-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 مايو 26ممضي في 

 08 

 09  219-01مرسوم تنفيذي رقم  يتضمن الموافقة على رخصة إلقامة وإستغالل شبكة عمومية - 27 مؤرخة في 70ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

اصالت  ولتوفير خدمات المو GSM للمواصالت االسلكية الخلوية من نوع 2002أآتوبر 
 ).استدراك(االسلكية للجمهور 

  2001 يوليو 31ممضي في 

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يحدد االرتفاقات المتعلقة بترآيب تجهيزات المواصالت السلكية -
 .أو استغاللها/ والالسلكية و

 366-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 نوفمبر 05ممضي في 

 10 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
  2002أآتوبر 

 يوليو 31قرار ممضي في  ".بريد الجزائر"يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  -
2002  

 

 11 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية على -
 .هاتفية في الوسط الريفيالمنافسة وإنشائها وتوفير الخدمات ال

 أآتوبر 14قرار ممضي في 
2002  

 

 12 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية على -
 .المنافسة وإنشائها وتوفير الخدمات الهاتفية مابين المدن

 أآتوبر 14قرار ممضي في 
2002  

 

 13 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية على -
 .المنافسة وإنشائها وتوفير الخدمات الهاتفية الدولية

 أآتوبر 14قرار ممضي في 
2002  

 

 14 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

حياته وتنظيمه  يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صال-
 .وعمله

 479-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 ديسمبر 31ممضي في 

 01 وزارة السياحة

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
  2002أبريل 

 ذي القعدة عام 21 المؤرخ في 99-97يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن القانون األساسي 1997 مارس سنة 29 الموافق 1417

 .لصناعة التقليدية والحرفالنموذجي لتعاونية ا

 112-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 03ممضي في 

 02 

 10 مؤرخة في 73ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أمالآها -
وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوآالة الوطنية للتنمية 

 . السياحية

 367-02 تنفيذي رقم مرسوم
 2002 نوفمبر  05ممضي في 

 03 

 04  455-02مرسوم تنفيذي رقم  ربيع األول 9 المؤرخ في 256-94 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم - 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 والمتضمن إنشاء المعهد 1994 غشت سنة 17 الموافق 1415عام  2002ديسمبر 
 .الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية

 2002 ديسمبر 21ممضي في 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 ذي القعدة عام 29 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 الذي يتضمن تصنيف المناصب 1987 يوليو سنة 25 الموافق 1407

 العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة،
 .المعدل والمتمم

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أآتوبر 21في 

 

 05 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي  -
 .والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

 نوفمبر 14قرار ممضي في 
2001  

 

 06 

 17 مؤرخة في 12ر رقم .ج
  2002فبراير 

يحدد برنامج التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي في  -
 . السياحة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 نوفمبر 20في 

 07 

 17 مؤرخة في 12ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يتضمن تنظيم دورة تكوين متخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي في -
 . السياحة

ار وزاري مشترك ممضي قر
  2001 نوفمبر 20في 

 08 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
 2002مارس 

قرار وزاري مشترك ممضي  .يحدد تنظيم المديرية الوالئية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب -
  2002 مارس 11في 

 09 

 27 مؤرخة في 78ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي  . الوطني للسياحة يتضمن التنظيم الداخلي للديوان-
  2002 نوفمبر 25في 

 10 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002  

 01-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد النظام العام الستغالل الموانىء وأمنها-
  2002 يناير 06ممضي في 

 01 وزارة النقل

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002  

متعلقة باالحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق  يحدد القواعد ال-
 . طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها500حمولتها 

 02-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 06ممضي في 

 02 

 يناير 09 مؤرخة في 2ر رقم .ج
2002 

 يحدد شروط إنجاز واستغالل المحطات الجوية ومحطات الطوافات -
 . مال الخاص وآيفياتهالموجهة لالستع

 03-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 06ممضي في 

 03 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002 

ضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغالل خدمات النقل الجوي يت -
وآذا دفتر الشروط المرافق " الخليفة للطيران"الممنوحة لشرآة الطيران 

 40-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 14ممضي في 

 04 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 .لها
 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج

2002 
ضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغالل خدمات النقل الجوي يت -

وآذا دفتر الشروط المرافق " أنتينيا للطيران"الممنوحة لشرآة الطيران 
 .لها

 41-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 14ممضي في 

 05 

 يناير 16 مؤرخة في 4م ر رق.ج
2002 

ضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغالل خدمات النقل الجوي يت -
وآذا دفتر الشروط المرافق " إيكواير الدولية"الممنوحة لشرآة الطيران 

 .لها

 42-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 14ممضي في 

 06 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

 88-02مرسوم تنفيذي رقم  .فاقات الطيرانعلق بارتيت -
 2002 مارس 02ممضي في 

 07 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

علق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين يت -
 .المالحين المهنيين في الطيران المدني

 89-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 مارس 02ممضي في 

 08 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
 2002أبريل 

 118-02مرسوم تنفيذي رقم  .ضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيالت البحريةيت -
  2002 أبريل 03ممضي في 

 09 

 مايو 12 مؤرخة في 33ر رقم .ج
2002 

 149-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد قواعد تفتيش السفن-
  2002 مايو 09ممضي في 

 10 

 مايو 14 مؤرخة في 34قم ر ر.ج
2002  

 151-02مرسوم تنفيذي رقم  . يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها-
  2002 مايو 09ممضي في 

 11 

 24 مؤرخة في 29ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالمالحة البحرية وشروط -
 .إصدارها

 143-02فيذي رقم مرسوم تن
  2002 أبريل 16ممضي في 

 12 

 26 مؤرخة في 44ر رقم .ج
 2002يونيو 

 220-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة-
  2002 يونيو 20ممضي في 

 13 

 18 مؤرخة في 56ر رقم .ج
  2002غشت 

رم عام  مح4 المؤرخ في 81-2000 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد شروط استغالل خدمات 2000 أبريل سنة 9 الموافق 1421

 . النقل البحري وآيفياته

 261-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 غشت 17ممضي في 

 14 

 15  ديسمبر 18قرار ممضي في  30 الموافق 1406 شعبان عام 21 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في - يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على  والمتعلق1986أبريل سنة   2002
 .متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه

2001  
 

 10 مؤرخة في 18ر رقم .ج
  2002مارس 

 104-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن تسمية مطار سطيف-
 2002 مارس 09ممضي في 

 16 

 16 مؤرخة في 26ر رقم .ج
 2002أبريل 

 128-02مرسوم رئاسي رقم  . يتضمن تسمية مطار سطيف-
  2002 أبريل 13ممضي في 

 17 

 10 مؤرخة في 47ر رقم .ج
 2002يوليو 

 مارس 23قرار ممضي في  .يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة األمالك العقارية
2002  

وزارة اإلسكان 
 والتعمير

01 

 05خة في  مؤر54ر رقم .ج
 2002غشت 

يتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة -
 . قطاع البناء الخاضعة لالعتماد

 يوليو 11قرار ممضي في 
2002  

 

 02 

 27 مؤرخة في 78ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 مايو سنة 13 الموافق 1421 صفر عام 9 يعدل القرار المؤرخ في -
قائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث  الذي يحدد ال2000

 .العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن

 نوفمبر 16قرار ممضي في 
2002  

 

 03 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 

 1388 شوال عام 7 المؤرخ في 652-68 يعدل ويتمم المرسوم رقم -
 تحديد الشروط التي يمكن  والمتضمن1968 ديسمبر سنة 26الموافق 

لألفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة األشغال العمومية والبناء، 
 .عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات

 176-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 مايو 20ممضي في 

 

 04 

 20 مؤرخة في 20ر رقم .ج
 2002مارس 

يين لمؤسسات  يتضمن تعيين اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهن-
 . البناء واألشغال العمومية والري

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2001 ديسمبر 11في 

 05 

 20 مؤرخة في 20ر رقم .ج
 2002مارس 

 

 1409 شوال عام 12 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي 1989 مايو سنة 17الموافق 

از في المساآن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح تخول حق امتي
 .الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساآن

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 05في 

 

 06 

قرار وزاري مشترك ممضي  شعبان عام 19 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - مايو 08 مؤرخة في 32ر رقم .ج  07 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

2002 
 

 الذي يحدد آيفيات تطبيق 2000 نوفمبر سنة 15 الموافق 1421
 1415 ربيع الثاني عام 28 المؤرخ في 308-94المرسوم التنفيذي رقم 

 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني 1994 أآتوبر سنة 4الموافق 
 .للسكن في مجال الدعم المالي لألسر

  2002 أبريل 09في 
 

 31 مؤرخة في 53ر رقم .ج
 2002 يوليو

 1418 ذي الحجة عام 25 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 الذي يحدد عدد المديريات الوالئية التابعة 1998 أبريل سنة 22الموافق 

 .لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 يوليو 29في 

 08 

 يناير 16 مؤرخة في 4ر رقم .ج
2002  

 

 صفر عام 29 المؤرخ في 117-99 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد قائمة المناصب العليا 1999 يونيو سنة 14 الموافق 1420

للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية 
 . االلتحاق بها وتصنيفها -الوطنية وشروط

 39-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يناير 14ممضي في 

 

 09 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 23 الموافق 1422 جمادى األولى عام 2يعدل القرار المؤرخ في  -
 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساآن في 2001يوليو سنة 

 .إطار البيع باإليجار وآيفيات ذلك

 مايو 14قرار ممضي في 
2002  

 

 10 

 



 

 

 
 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة

 2002خــالل سنـــة 
 قــطــاع التربية و الثقافـة -هـ 

 
الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة

 ومرجعه
الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

لتربوي المحدثة بموجب  يتضمن رفع نسبة منحة تحسين األداء ا-
 1411 شوال عام 19 المؤرخ في 122-91المرسوم التنفيذي رقم 

 .1991 مايو سنة 4الموافق 

 326-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

وزارة التربية 
 الوطنية

01 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 9 المؤرخ في 326-02 يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم -
 والمتضمن رفع نسبة 2002 أآتوبر سنة 16 الموافق 1423شعبان عام 

-91منحة تحسين األداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 لفائدة موظفي التعليم المتخصص 1991 مايو سنة 4 المؤرخ في 122

 .التابعين للوزارات األخرى

 327-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002أآتوبر  16ممضي في 

 

 02 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 يتضمن رفع نسبة منحة تحسين األداء والتسيير المحدثة بموجب -
 1412 محرم عام 15 المؤرخ في 251-91المرسوم التنفيذي رقم 

، لفائدة موظفي المصالح االقتصادية 1991 يوليو سنة 27الموافق 
 .التابعين لوزارة التربية

 328-02م رئاسي رقم مرسو
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

 03 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 9 المؤرخ في 328-02 يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم -
 والمتضمن رفع نسبة 2002 أآتوبر سنة 16 الموافق 1423شعبان عام 

-91نفيذي رقم منحة تحسين األداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم الت
 لفائدة موظفي المصالح 1991 يوليو سنة 27 المؤرخ في 251

 .االقتصادية التابعين لوزارات أخرى

 329-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

 04 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

ن يتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعي-
لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات 

المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون االجتماعية، 

 330-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

 05 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 .والصحة
 20 مؤرخة في 13ر رقم .ج

   2002فبراير 
 ذي القعدة عام 16 المؤرخ في 174-90 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -

 الذي يحدد آيفيات تنظيم مصالح 1990 يونيو سنة 9 الموافق 1410
 .التربية على مستوى الوالية وسيرها

 71-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 فبراير 19ممضي في 

 06 

 20 مؤرخة في 13ر رقم .ج
 2002فبراير 

 72-02وم تنفيذي رقم مرس .  يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى-
 2002 فبراير 19ممضي في 

 07 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 316-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى-
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 08 

 20 مؤرخة في 13ر رقم .ج
 2002فبراير 

مؤسسات أخرى للتعليم  يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء -
 .الثانوي والتكوين

 73-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 فبراير 19ممضي في 

 09 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 317-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى-
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 10 

 14 مؤرخة في 25ر رقم .ج
 2002 أبريل

 يتضمن إدماج األعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات -
 .التعليم األساسي والثانوي

 126-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 07ممضي في 

 11 

 24 مؤرخة في 51ر رقم .ج
  2002يوليو 

 محرم عام 24 المؤرخ في 126-02 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن إدماج األعوان 2002يل سنة  أبر7 الموافق 1423

 .المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم األساسي والثانوي

 249-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 يوليو 23ممضي في 

 12 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 ذي القعدة عام 6 المؤرخ في 245-81يعدل ويتمم المرسوم رقم  -
، المعدل والمتمم، والمتضمن 1981 سبتمبر سنة 5فق  الموا1401

 .القانون األساسي النموذجي للمدرسة العليا لألساتذة

 318-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 

 13 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم األساسي وشهادة أستاذ التعليم  -
 .شهادة أستاذ التعليم الثانوياألساسي و

 319-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 14 

 17 مؤرخة في 12ر رقم .ج
 2002فبراير 

 أآتوبر 17قرار ممضي في  . يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي-
2001  

 15 

 16  أآتوبر 17قرار ممضي في  .لبكالوريا التقنية يتضمن تنظيم امتحان ا- 17 مؤرخة في 12ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

  2001  2002فبراير 
 20 مؤرخة في 20ر رقم .ج

  2002مارس 
أو التالميذ أبناء / يحدد آيفيات وشروط إعفاء التالميذ أبناء األجانب و-

الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما 
 .امتحان شهادة البكالوريافي امتحان شهادة التعليم األساسي و

 فبراير 20قرار ممضي في 
2002  

 

 17 

 03 مؤرخة في 46ر رقم .ج
 2002يوليو 

 يحدد برامج التكوين المتخصص لاللتحاق ببعض األسالك الخاصة -
 .بقطاع التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 مايو 11في 

 18 

 03 مؤرخة في 46ر رقم .ج
 2002يوليو 

قرار وزاري مشترك ممضي  .تضمن إحداث مراآز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد ي-
  2002 يونيو 10في 

 19 

 21 مؤرخة في 50ر رقم .ج
 2002يوليو 

 يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الواليات -
 . ومفتشية أآاديمية والية الجزائر

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002و  يوني02في 

 20 

 مايو 15 مؤرخة في 35ر رقم .ج
2002  

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد-
  2002 مايو 08في 

 21 

 07 مؤرخة في 55ر رقم .ج
 2002غشت 

 

 يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي -
تفيد مستخدموها من االمتيازات المنصوص عليها في المرسوم يس

 1416 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 330-95التنفيذي رقم 
 الذي يحدد االمتيازات الخاصة التي تمنح 1995 أآتوبر سنة 25الموافق 

للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 
 بعض البلديات

 وزاري مشترك ممضي قرار
  2002 فبراير 27في 

 

 22 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 ذي الحجة 15 المؤرخ في 122-89 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن القانون األساسي 1989 يوليو سنة 18 الموافق 1409عام 

 . العاليينالخاص بالعمال المنتمين لألسالك التابعة للتعليم والتكوين

 331-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 

01 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 1412 شعبان عام 8 المؤرخ في 49-92 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح 1992 فبراير سنة 12الموافق 

 .ساتذة التعليم والتكوين العاليينأ

 332-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 02 

 03  333-02مرسوم رئاسي رقم  1418 محرم عام 7 المؤرخ في 190-97 يعدل المرسوم التنفيذي رقم - 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 والمتعلق بترتيب مناصب عمل باحثي 1997 مايو سنة 14الموافق  2002أآتوبر 
 .بحث العلميالتعليم العالي وال

 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 الموافق 1405 المؤرخ في أول رجب عام 58-85 يتمم المرسوم رقم -
 . والمتعلق بتعويض الخبرة1985 مارس سنة 23

 334-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 04 

 20 مؤرخة في 69رقم ر .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد عالوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين -
 .واألطباء المتخصصين االستشفائيين الجامعيين

 335-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 05 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين  يتضمن تأسيس تعويض عن -
 .العاليين واألطباء المتخصصين االستشفائيين الجامعيين والباحثين

 336-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 06 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 1419 صفر عام 7 المؤرخ في 189-98 يتمم المرسوم التنفيذي رقم -
. والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل1998يونيو سنة  2الموافق 

 109-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أبريل 03ممضي في 

 07 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 شعبان عام 24 المؤرخ في 422-98 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن إنشاء اللجان 1998 ديسمبر سنة 13 الموافق 1419
 . ارية االستشفائية الجامعية وتحديد صالحياتها وتنظيمها وسيرهااالستش

 110-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 03ممضي في 

 08 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف واألغواط وباتنة -
المدية وخميس مليانة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة و

وتحويل أمالآها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراآز الجامعية 
والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث 

 .العلمي

 320-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 

 09 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 من المرسوم التنفيدي رقم 42يتضمن تمديد األجل المحدد في المادة  -
 نوفمبر سنة 16 الموافق 1420 شعبان عام 8 المؤرخ في 99-256

 الذي يحدد آيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي 1999
 .والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

 321-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 

 10 

 03 مؤرخة في 46ر رقم .ج
 2002يوليو 

 يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -
 .والخاضعة للمراقبة المالية البعدية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 13في 

 11 

داخلي في المؤسسة على مستوى  يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن ال- 03 مؤرخة في 46ر رقم .ج  12  مايو 26قرار ممضي في 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

  2002 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره 2002يوليو 
 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى -
 .في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر

ري مشترك ممضي قرار وزا
  2002 سبتمبر 17في 

 13 

 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 يتضمن تمديد التنظيم االداري المنصوص عليه في القرار الوزاري -
 الذي يحدد التنظيم االداري 1987 مايو سنة 26المشترك المؤرخ في 

لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار واألغواط وتيارت وسكيكدة 
 .قالمة والمسيلةو

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 غشت 04في 

 

 14 

 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج
  2002أآتوبر 

 يتضمن تمديد التنظيم االداري المنصوص عليه في القرار الوزاري -
 الذي يحدد التنظيم االداري 1987 مايو سنة 26المشترك المؤرخ في 

 .قلةلجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وور

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 غشت 04في 

 15 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

 نوفمبر 17قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية-
2001 

وزارة االتصال 
 والثقافة

01 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 نوفمبر 29قرار ممضي في  . العمومية لإلذاعة المسموعة يتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة-
2001  

 02 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يناير 22قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة واإلعالم-
2002  

 03 

 15 مؤرخة في 62ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 غشت 31قرار ممضي في  .رة المرآز الدولي للصحافة يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدا-
2002  

 04 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 أآتوبر 20قرار ممضي في  .يتضمن تعيين عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة واإلعالم -
2002  

 

 05 

 13 مؤرخة في 74ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 نوفمبر 10قرار ممضي في  .توجيهي لقصر الثقافة يتضمن تعيين أعضاء المجلس ال-
2002  

 

 06 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 نوفمبر 30قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة-
2002  

 

 07 

 28 مؤرخة في 87ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 ديسمبر 14 ممضي في قرار . يتضمن التنظيم الداخلي للمرآز الدولي للصحافة-
2002 

 08 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
 2002أبريل 

 117-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إنشاء المرآز الدولي للصحافة وآيفيات تنظيمه وسيره-
  2002 أبريل 03ممضي في 

 09 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

مشترك ممضي قرار وزاري   . يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة-
 2002 يناير 07في 

 10 

 10 مؤرخة في 24ر رقم .ج
 2002أبريل 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة بإقتناء الممتلكات الثقافية-
  2002 مارس 05في 

 11 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

.ية في الخارج يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراآز الثقافية الجزائر- قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أآتوبر 21في 

 12 

 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 

 ذي القعدة عام 29 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 الذي يتضمن تصنيف المناصب 1987 يوليو سنة 25 الموافق 1407

ة وزارة الثقافة والسياحة، العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاي
 .المعدل والمتمم

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أآتوبر 21في 

 

 13 

 13 مؤرخة في 67ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني -
 .وفتحها

 غشت 04قرار ممضي في 
2002 

وزارة التكوين 
 والتعليم المهنيين

01 

 17 مؤرخة في 19 رقم ر.ج
 2002مارس 

يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في  -
حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة 

 .التكوين المهني

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 فبراير 27في 

 02 

 25 مؤرخة في 57ر رقم .ج
 2002غشت 

ء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية  يتضمن إنشا-
 .في التكوين المهني

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 يوليو 17في 

 03 

 04  457-02مرسوم تنفيذي رقم   . يتضمن إنشاء مراآز للتكوين المهني والتمهين- 22 مؤرخة في 85ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 2002 ديسمبر 21ممضي في  2002ديسمبر 

 22 مؤرخة في 85 ر رقم.ج
 2002ديسمبر 

 يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل -
مراآز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين 

 .المهني

 456-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 21ممضي في 

 05 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

تعويض التبعة الخاص لفائدة سلك األعوان التقنيين  يتضمن إحداث -
 .لوزارة التكوين المهني المطبقين في التكوين المهني التابعين

 111-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أبريل 03ممضي في 

 06 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91 يعدل ويتمم القانون رقم -
  . والمتعلق باألوقاف، المعدل والمتمم1991 أبريل سنة 27ق المواف

 ممضي في 10-02قانون رقم 
 2002 ديسمبر 14

وزارة الشؤون 
 الدينية واألوقاف

01 

 06 مؤرخة في 17ر رقم .ج
 2002مارس 

 

 شوال عام 12 المؤرخ في 114-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن القانون األساسي 1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411

 .الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم

 96-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 مارس 02ممضي في 

 02 

 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج
 2002أبريل 

 رمضان عام 23 المؤرخ في 124-92 يتمم المرسوم التنفيذي رقم -
ظام الدراسة في  والمتضمن ن1992 مارس سنة 28 الموافق 1412

 .المعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية

 140-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 16ممضي في 

 03 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
  2002سبتمبر 

 الموافق 1401 رجب عام 19 المؤرخ في 102-81يتمم المرسوم رقم  -
معاهد اإلسالمية المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء ال1981 مايو سنة 23

 .لتكوين اإلطارات الدينية وتحديد قانونها األساسي

 283-02مرسوم تنفيذي رقم 
. 2002 سبتمبر 03ممضي في 

 04 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 يحدد البرنامج الخاص بتكوين مفتشي التعليم المسجدي ومفتشي التعليم -
 .القرآني ووآالء األوقاف ويضبط مدته

 يناير 15 ممضي في قرار
2002. 

 

 05 

 12 مؤرخة في 10ر رقم .ج
 2002فبراير 

 يناير 08قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة-
2002.  

 

 06 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 . يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بالمرآز الثقافي اإلسالمي-
 

 مايو 28قرار ممضي في 
2002.  

 

 07 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

الوزارة/ الهـيـئـة    الرقم

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 مايو 28قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه بالمرآز الثقافي اإلسالمي-
2002.  

 08 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 .  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المرآز الثقافي اإلسالمي-
 

 أآتوبر 26 قرار ممضي في
2002  

 09 

 04 مؤرخة في 80ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 . يتضمن استخالف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة-
 

 ديسمبر 07قرار ممضي في 
2002  

 

 10 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
 2002مارس 

 . يحدد التنظيم اإلداري للمرآز الثقافي اإلسالمي-
 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002ارس  م19في 

 11 

 01 مؤرخة في 79ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المرآز الثقافي اإلسالمي-
 2002 أآتوبر 23في 

 12 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 يحدد التنظيم اإلداري لفروع المرآز الثقافي اإلسالمي وإنشاء فرع -
 . برج بوعريريجبوالية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 مايو 13في 

 13 

 28 مؤرخة في 58ر رقم .ج
 2002غشت 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن تنظيم التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة إمام مدرس-
  2002 يونيو 10في 

 14 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

مي لتكوين اإلطارات الدينية المتخصص  يتضمن نقل مقر المعهد اإلسال-
 .في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة

 284-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 سبتمبر 03ممضي في 

 15 

 08 مؤرخة في 60ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 

 جمادى الثانية عام 13 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات 1997 أآتوبر سنة 15 الموافق 1418

واالمتحانات واالختبارات المهنية لاللتحاق باألسالك الخاصة بعمال 
 .قطاع الشؤون الدينية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 غشت 18في 

 

 16 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

اصة  يحدد برامج التكوين المتخصص لاللتحاق باألسالك والرتب الخ-
 .بعمال قطاع الشؤون الدينية واألوقاف

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 غشت 17في 

 17 

 
 
 



 

 

 
 قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة

 2002خــالل سنـــة 
 قــطــاع الشؤون االجتماعية -و 

 
الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة

 ومرجعه
لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

 مايو 19 مؤرخة في 36ر رقم .ج
2002 

 يحدد تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة العمل والضمان االجتماعي في -
 .مكاتب

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أبريل 28في 

وزارة العمل 
والضمان 
 االجتماعي

01 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002 

 50-02مرسوم تنفيذي رقم  .مصالح التشغيل في الوالية وعملهايحدد القواعد الخاصة بتنظيم  -
  2002 يناير 21ممضي في 

 02 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
  2002نوفمبر 

 يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات -
 .لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل

 386-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002فمبر  نو24ممضي في 

 03 
 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل -
 .الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 يوليو 06في 

 04 

 11 مؤرخة في 82ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

 تنظيم تعليم العمال وإعالمهم وتكوينهم في ميدان الوقاية  يتعلق بشروط-
 .من األخطار المهنية

 427-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 07ممضي في 

 05 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

 ديسمبر 12قرار ممضي في  . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه-
2001  

 06 

 25 مؤرخة في 57م ر رق.ج
 2002غشت 

 . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه-
 

 غشت 06قرار ممضي في 
2002  

 

 07 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
 2002مارس 

 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني ألعضاء المعوقين -
 .االصطناعية ولواحقها

 فبراير 28قرار ممضي في 
2002  

 

 08 

 09  أبريل 15قرار ممضي في  . يتضمن توقيف نشاطات الرابطات اإلسالمية وغلق مقراتها- 21 مؤرخة في 28ر رقم .ج



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

  2002 2002أبريل 

 30 مؤرخة في 71ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 أآتوبر 15قرار ممضي في  . يتضمن توقيف نشاطات الرابطة اإلسالمية وغلق مقراتها-
2002  

 10 

 28 مؤرخة في 30رقم ر .ج
 2002أبريل 

 مارس 09قرار ممضي في  . يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل-
2002  

 11 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 أبريل 28قرار ممضي في  . يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل-
2002  

 12 

 25 مؤرخة في 63ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 يناير سنة 3 الموافق 1421 شوال عام 8 يعدل القرار المؤرخ في -
 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني 2001

 . للتأمينات االجتماعية

 سبتمبر 10قرار ممضي في 
2002  

 13 
 

 24 مؤرخة في 76ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

نحها الصندوق  يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي التي يم-
 .الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

 أآتوبر 26قرار ممضي في 
2002  

 14 

 02 مؤرخة في 65ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين -
 .للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة

ضي قرار وزاري مشترك مم
  2002 يوليو 06في 

 15 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 176-88 يتمم قائمة مراآز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم -
 الذي 1988 سبتمبر سنة 20 الموافق 1409 صفر عام 9المؤرخ في 

يحول مراآز االستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات 
 .ينشىء مراآز أخرىطابع إداري و

 315-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 أآتوبر 14ممضي في 

 

 وزارة المجاهدين
 

01 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي -
 .والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين

 نوفمبر 06قرار ممضي في 
2001  

 

 02 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوالية األغواط-
 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أآتوبر 22في 

 03 

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

 . يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوالية تبسة-
 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أآتوبر 22في 

 04 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

 17 مؤرخة في 75ر رقم .ج
 2002نوفمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوالية قسنطينة-
  2002 أآتوبر 22في 

 05 

 24 مؤرخة في 14ر رقم .ج
 2002فبراير 

 جمادى 6 المؤرخ في 376-97 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد آيفيات تنظيم 1997 أآتوبر سنة 8 الموافق 1418الثانية عام 

 .االتحاديات الرياضية وعملها

 76-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 فبراير 21ممضي في 

وزارة الشباب 
 والرياضة

01 

 يناير 06 مؤرخة في 1ر رقم .ج
2002 

ى مستوى  يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن الداخلي في المؤسسة عل-
 .وزارة الشباب والرياضة وسيره

 ديسمبر 29قرار ممضي في 
2001 

 02 

 مايو 08 مؤرخة في 32ر رقم .ج
2002 

 يحدد شروط االلتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراآز -
 .الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وآيفيات تتويجه

 يناير 28قرار ممضي في 
2002  

 

 03 

 05 مؤرخة في 54 ر رقم.ج
 2002غشت 

 يوليو 11قرار ممضي في  .  يحدد االختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة القدم-
2002  

 04 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

قرار وزاري مشترك ممضي  . يتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية-
  2002 يناير 07في 

 05 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على االتحادية -
 .الجزائرية لرياضة المعوقين

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 ديسمبر 19في 

 06 

 يناير 30 مؤرخة في 7ر رقم .ج
2002 

 على االتحادية  يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة-
 .الجزائرية للفنون القتالية

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 ديسمبر 19في 

 07 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 يحدد شروط وآيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين -
 . رياضيي النخبة وذات المستوى العالي

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 19في 

 

 08 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 يحدد شروط وآيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال إلتحاق -
رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في األسالك الخاصة بقطاع 

 .الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وآذا انتدابهم

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 فبراير 19في 

 09 

قرار وزاري مشترك ممضي  يحدد شروط وآيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشارآة - مايو 26ؤرخة في  م37ر رقم .ج  10 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في المسابقات واالمتحانات  2002
 .لاللتحاق ببعض أسالك اإلدارة العمومية

  2002 فبراير 19في 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
 2002سبتمبر 

 يتضمن تنظيم االدارة المرآزية في وزارة الشباب والرياضة في -
 .مكاتب

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 يوليو 11في 

 11 

 مايو 14 مؤرخة في 34ر رقم .ج
2002  

 ممضي في 09-02قانون رقم  .  يتعلق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم-
  2002 مايو 08

وزارة التشغيل 
 والتضامن الوطني

01 

 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج
  2002سبتمبر 

 286-02مرسوم رئاسي رقم  . يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح األطفال المتمدرسين المحرومين-
 2002 سبتمبر 07ممضي في 

 02 

 03 مؤرخة في 22ر رقم .ج
 2002أبريل 

 يتمم قائمتي مراآز التعليم المتخصصة لألطفال المعوقين سمعيا -
 . لطبية التربوية لألطفال المعوقين ذهنياوالمراآز ا

 114-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 03ممضي في 

 03 

 مايو 26 مؤرخة في 37ر رقم .ج
2002 

 178-02مرسوم تنفيذي رقم  . يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها األساسي-
  2002 مايو 20ممضي في 

 04 

ايو  م05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي األعضاء مختصتين بأسالك موظفي -
 .وزارة التنشيط االجتماعي والتضامن الوطني

 ديسمبر 15قرار ممضي في 
2001  

 05 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء المختصتين بأسالك موظفي -
 .الجتماعي والتضامن الوطنيوزارة التنشيط ا

 ديسمبر 31قرار ممضي في 
2001  

 

 06 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

 يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي وزارة التنشيط -
 .االجتماعي والتضامن الوطني

 ديسمبر 31قرار ممضي في 
2001  

 

 07 

 مايو 05 مؤرخة في 31ر رقم .ج
2002 

تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي وزارة التنشيط  يحدد -
 . االجتماعي والتضامن الوطني

 ديسمبر 31قرار ممضي في 
2001  

 08 

 12 مؤرخة في 41ر رقم .ج
 2002يونيو 

 يحدد عدد المناصب العليا لإلدارة المرآزية لوزارة التنشيط االجتماعي -
 .والتضامن الوطني

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 أبريل 27في 

 09 

وزارة الصحة  341-02مرسوم رئاسي رقم  جمادى 30 المؤرخ في 471-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم - 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج 01 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

 2002أآتوبر 
 

 والمتضمن القانون 1991 ديسمبر سنة 7 الموافق 1412األولى عام 
 .األساسي الخاص باألطباء المتخصصين االستشفائيين الجامعيين

 2002 أآتوبر 16ممضي في 
 

والسكان وإصالح 
 المستشفيات

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 شوال عام 12 المؤرخ في 106-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن القانون األساسي 1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411

 . صين في الصحة العموميةالخاص بالممارسين الطبيين والمتخص

 338-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

 02 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 جمادى الثانية عام 5 المؤرخ في 415-90 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن إحداث تعويض إتفاق 1990 ديسمبر سنة 22 الموافق 1411

 .لح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحةالخدمات وتحسينها لصا

 337-02مرسوم رئاسي رقم 
  2002 أآتوبر 16ممضي في 

 03 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 

 شوال عام 12 المؤرخ في 112-91 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتضمن إنشاء التعويض 1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411

دة الممارسين الطبيين العامين واألخصائيين في اإلجمالي الخاص لفائ
 .الصحة العمومية وآيفيات منحه

 339-02مرسوم رئاسي رقم 
 2002 أآتوبر 16ممضي في 

 

 04 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 شوال عام 12 المؤرخ في 113-91 يعدل المرسوم التنفيذي رقم -
ن إنشاء تعويض التبعة  والمتضم1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411

 .الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية

 340-02مرسوم رئاسي رقم
  2002 أآتوبر 16ممضي في 

 05 

 20 مؤرخة في 69ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين-
 .والمتخصصين في الصحة العمومية

 342-02مرسوم رئاسي رقم 
  2002 أآتوبر 16ممضي في 

 06 

 13 مؤرخة في 11ر رقم .ج
 2002فبراير 

 ربيع الثاني عام 7 المؤرخ في 204-88يعدل ويتمم المرسوم رقم  -
 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات 1988 أآتوبر سنة 18 الموافق 1409

 . الخاصة وفتحها وعملها

 69-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 فبراير 06ممضي في 

 07 

 07 مؤرخة في 23ر رقم .ج
 2002أبريل 

يؤسس عالوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات  -
 .العمومية للصحة ويحدد آيفيات منحها

 119-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أبريل 06ممضي في 

 08 

 05 مؤرخة في 54ر رقم .ج
 2002غشت 

 

 رجب عام 9 المؤرخ في 236-99 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
 الذي يحدد آيفيات تطبيق أحكام 1999 أآتوبر سنة 19 الموافق 1420
 جمادى األولى عام 26 المؤرخ في 05-85 من القانون رقم 201المادة 

 256-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 غشت 03ضي في مم

 

 09 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

 والمتعلق بحماية الصحة 1985 فبراير سنة 16 الموافق 1405
 .وترقيتها، المعدل والمتمم

 06 مؤرخة في 66ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الوالئية للسكان وتنظيمها  -
 .وسيرها

 312-02مرسوم تنفيذي رقم 
  2002 أآتوبر 02ممضي في 

 10 

 15 مؤرخة في 83ر رقم .ج
 2002ديسمبر 

فائدة الممارسين الطبيين  يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير ل-
 .المتخصصين في الصحة العمومية

 440-02مرسوم تنفيذي رقم 
 2002 ديسمبر 09ممضي في 

 11 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
 2002مارس 

-93 من المرسوم التنفيذي رقم 30يحدد آيفيات تطبيق أحكام المادة  -
 1993  مايو سنة15 الموافق 1413 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 120

  .والمتعلق بتنظيم طب العمل

 أآتوبر 16قرار ممضي في 
2001  

 

 12 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
 2002مارس 

يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في  -
 .مصالح طب العمل

 أآتوبر 16قرار ممضي في 
2001 

 13 

 28 مؤرخة في 30ر رقم .ج
 2002أبريل 

شروط الخاصة بفتح المرآز الجواري المخفف لتصفية الدم يحدد ال -
 .وعمله وآذا مقاييسه التقنية والصحية

 مارس 31قرار ممضي في 
2002 

 

 14 

 يناير 23 مؤرخة في 6ر رقم .ج
2002  

.يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة الصحة والسكان في مكاتب - قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 ديسمبر 30في 

 15 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
  2002فبراير 

 يحدد برامج التكوين المتخصص لاللتحاق بأسالك الممارسين الطبيين -
 .المفتشين 

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 نوفمبر 05في 

 16 

 06 مؤرخة في 8ر رقم .ج
  2002فبراير 

يحدد شروط االلتحاق بالتكوين المتخصص للممارسين الطبيين  -
 .فتشين وسيره وتتويجهالم

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 نوفمبر 05في 

 17 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
  2002مارس 

 يحدد محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل وآيفيات -
 .  إعدادها ومسكها

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2001 أآتوبر 16في 

 18 

 27 مؤرخة في 21ر رقم .ج
  2002مارس 

قرار وزاري مشترك ممضي  .  يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل -
  2001 أآتوبر 16في 

 19 

-096 يحدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم - 11 مؤرخة في 61ر رقم .ج ي مشترك ممضي قرار وزار  20 



 

 

الطبيعة القانونية للنص  الموضـــوع الجريدة الرسـميـة
 ومرجعه

لوزارةا/ الهـيـئـة    الرقم

  2002 غشت 19في  .صندوق االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية" الذي عنوانه 302  2002سبتمبر 

 16 مؤرخة في 68ر رقم .ج
 2002أآتوبر 

 يتضمن وضع بعض األسالك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن -
الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

 .التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

ي قرار وزاري مشترك ممض
 2002 غشت 26في 

 21 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة األعوان الطبيين  -
 .في التخدير واإلنعاش الحاصلين على شهادة دولة

قرار وزاري مشترك ممضي 
 2002 نوفمبر 04في 

 22 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

برنامج التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة األعوان الطبيين في يحدد  -
 .التخدير واإلنعاش الحاصلين على شهادة دولة

قرار وزاري مشترك ممضي 
  2002 نوفمبر 04في 

 23 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

ك ممضي قرار وزاري مشتر . يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة القابالت -
  2002 نوفمبر 04في 

 24 

 31 مؤرخة في 89ر رقم .ج
  2002ديسمبر 

قرار وزاري مشترك ممضي  .يحدد برنامج التكوين المتخصص لاللتحاق برتبة القابالت -
 2002 نوفمبر 04في 

 25 
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