
العدد العدد 65

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 6 صفر عام  صفر عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوان!قوان!
قـانـون رقم 16-13 مـؤرخ في 3 صــفـر عـام 1438 اHـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة r2016 يـحــدد تــشـكــيــلـة اجملــلس الــوطـني
حلقوق اإلنسان وكيفيات تعيY أعضائه والقواعد اHتعلقة بتنظيمه وسيره.........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نوفمـبر سنة r2016 يـرخص �ساهـمة اجلزائـر في الزيادة
العامة الثانية لرأسمال اHؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص.....................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نـوفمـبـر سـنة r2016 يتـضـمن اHوافـقـة على اHالحق رقم 1
بـالعـقـود اHـؤرخة في 30 يـونـيـو سـنة 2010 للــبـحث عن احملــروقـات واسـتغاللـهـا اHـبـرمة �ــديـنـة اجلـزائر في 30 يـونـيـو
سنة 2016 بY الوكالة الوطنية لتثمY موارد احملروقات (ألنفط) والشركـة الوطنيـة "سوناطراك"r شركة ذات أسهم....

مـرسـوم رئـاسي رقم 16-275 مـؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHـوافق 2 نـوفمـبـر سـنة r2016 يـتـضمن اHـوافـقة عـلى اHـلحق رقم 5
بـالــعـقــد اHـؤرخ في 10 يــولـيـو سـنـة 2002 لـلــبــحث عن احملــروقــات وتـقـديــرهـا واســتـغاللـهــا في اHـســاحـة اHـســمـاة "رقـان
rالشركـة الوطنيـة سوناطراك Yبرم �ـدينة اجلزائر في 13 أبريـل سنة 2016 بـHشمال" (الـكتلتان : 351 ج  و 352 ج) ا
شــركـة ذات أســهمr والـشــركـات "ريـبــصـول إكــسـبــلـوراثـيــون أرخـلــيـا س. أ " و" إديـســون أنـتــرنـســيـونـال" و"دي أ دوتش
أردوال أج "................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-276 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نـوفمـبر سـنة r2016 يـتـضمن اHـوافـقـة عـلى اHـلحق رقم 5
بالـعـقــد الـمـؤرخ فـي 30 مـايـــو سنة 1999 لـلـبحث عن احملــروقات واسـتــغـاللها فـي اHـساحة اHـسماة "زمــول األكبر "
rشـركة ذات أسهم r الشـركة الـوطنيـة سونـاطراك Yـبرم �ـدينـة اجلزائر في 4 يـولـيو سـنة 2016 بـH( الكـتلة : 403 د ) ا
وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف".....................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نـوفمـبر سـنة r2016 يتـضمـن اHـوافقـة علـى اHـلحق رقم 6
بالعــقــد الـمـؤرخ فـي 13 مـايــو سـنـة 1995 للـبــحـث عـن احملـروقات واستـغـاللها في اHـسـاحة اHسـمـاة "زمول األكبر"
( الـكـتــلــة : 403 أ ) اHـبــرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 4 يـولـيـو ســنة 2016 بـيـن الـشـركــة الـوطـنـيـة ســونـاطـراكr شــركــة ذات
أسهـمr وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب. ف ". ..........................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نـوفمـبر سـنة r2016 يتـضمن اHـوافقـة على اHـلحق رقم 13
بــالـــعـــقـــد اHـــؤرخ في 24 يــونـــيـــو ســــنــة 1989 لـــلــــبــحــث عن احملـــروقـــات الـــســائـــلـــة واســـتـــغاللـــهـــا فـي الــــمـــــســــاحـــتــــيــن
الـمـســـمـيــيـن "غـورد اللـوح" ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطـمة" ( الكتلة : 402 أ ) اHبـرم �ـدينة اجلزائر في 4 يوليـو
ســـــنــــة 2016 بـــيـــن الـــــشـــــركـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــــة ســـونـــــاطـــــراك r شـــــركــــــة ذات أســــهـــمr وشــــــركـــــات" BHP بـــــلـــــيـــــتـــــون
بــتــرولــيـــوم ( أنتـرناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي.ل.ت. د " و"إني أجليريا إكسبلوريشن ب .ف "..................

مرسـوم رئاسي رقـم 16-284 مؤرخ في 3 صفـر عام 1438 اHوافق 3 نوفمـبر سنة r2016 يتضـمن تعيـY رئيس الهـيئة الـعليا
اHستقلة Hراقبة االنتخابات..........................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16-271 مـؤرخ في 29 مـحـرم عـام 1438 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق اإلتـاوة
اHستحقة على االستعمال �قابل للملك العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع......................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 16-272 مـؤرخ في 29 مـحــرم عـام 1438 اHـوافق 31 أكـتــوبـر ســنـة r2016 يــتــضـمن الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة
العمومية للعملية اHتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمY تزويد والية اجلزائر باHياه الصاحلة للشرب...................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-279 مـؤرخ في 2 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 2 نـوفـمـبـر سـنـة r2016  يـعـدل ويـتـمم اHـرسـوم الـتـنــفـيـذي
رقم 01 - 105 اHــؤرّخ فـي 29 مــحـرّم عـــام 1422 اHــوافق 23 أبــريــل ســنة 2001 الــذي يـحـدد شــروط وكـــيـفــيـات شــراء
اHـسـاكـن اHـنـجزة بـأموال عمـومية أو مصـادر بنـكية أو أي تمويالت أخرىr في إطار البيع باإليجار.....................
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتـضمّـنان إنـهاء مـهام رؤساء دواوين
والة...........................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـر اإلدارة احمللـية في
والية النعامة..............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات..
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
اHالية........................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر دراسـات بوزارة
الشؤون الدينية واألوقـاف............................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر اHوارد الـبـشـرية
والتكوين بوزارة السكن والعمران واHدينة....................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة...
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـسكـن في والية
تيزي وزو..................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضـمّـن تـعــيــY مــديــر دراســات بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللـية...........................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـّرم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّـنان تعـيY مفـتشY بـاHفتـشية
العامة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.....................................................................................................
مـرســـومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضـمّـنـان تعـيـY رئـيـسي ديـواني
.......................................................................................................................................................Yوالي
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّن تعـيY مدير اإلدارة احملـلية في والية
قاHة...........................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّن تـعــيـY مـديـر الـتــقـنـY والـشـؤون
العامة في والية معسكر................................................................................................................................
مـرســومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتـضمّـنان تـعـيY رؤسـاء  دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعـيY نائب مدير بالديوان اHركزي
لقمع الفساد................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتـضـمّن تــعـيــY اHـديـر الــعـام لـلــتـنـافــسـيـة
الصناعية بوزارة الصناعـة واHنـاجم.............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY مديرين للسكن في الواليات.....
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّن تـعيY مـدير التـجهيـزات العمـومية
في والية وهران..........................................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضمّن تـعيـY مديــر الـتعـمـيـر والهـندســة
اHعمارية والبناء في واليـة تامنغست............................................................................................................
Yيـتـضمّـنـان إنهـاء مـهـام كتـاب عـام r2016 ـوافـق 29 يـونـيو سـنـةHمـرســومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 24 رمضـان عـام 1437 ا
لدى رؤساء دوائر في الواليات (استدراك).....................................................................................................
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قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قــــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 3 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 5 أكــتـوبـر سـنـة r2016 يـحـدّد مـدونـة إيـــرادات ونـفـقـات حـســاب
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قوان!قوان!
قـانـون رقم قـانـون رقم 16-13 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1438  اHـوافق اHـوافق 3
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة r2016 يحـدد تـشكـيـلة اجملـلس الـوطنيr يحـدد تـشكـيـلة اجملـلس الـوطني
حلقـوق اإلنـسان وكـيفـيـات تعـيY أعـضـائه والقـواعدحلقـوق اإلنـسان وكـيفـيـات تعـيY أعـضـائه والقـواعد

اHتعلقة بتنظيمه وسيره.اHتعلقة بتنظيمه وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عــلى الـدسـتــورr ال سـيـمـا اHـواد 32 و38 و136

 rو137 و138 و140 و143 و144 و198 و199 و216 منه
- و�قـتـضى األمر رقم 09-04 اHؤرخ في 6 رمـضان
عـام 1430 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2009 واHتـعـلق بـالـلـجـنة
rالوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تـــــطــــــبــــــيــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 199 من
الـدستـورr يهـدف هذا الـقانـون إلى حتديـد تشـكيلـة اجمللس
الـــوطـــنـي حلـــقـــوق اإلنـــســـان وكـــيـــفـــيــــات تـــعـــيـــY أعـــضـــائه
والــقــواعــد اHــتــعــلـقــة بــتــنــظــيــمه وســيـرهr الــذي يــدعى في

صلب النص "اجمللس".

اHـاداHـادّة  2 : : اجملـلـس هـيـئـة مــسـتـقـلــة يـوضع لـدى رئـيس
اجلمـهوريـةr ضـامن الدسـتور ويـعمل عـلى تـرقيـة وحمـاية

حقوق اإلنسان.

اHــاداHــادّة  3 : : يــتــمـــتع اجملــلس بـــالــشــخــصــيـــة الــقــانــونــيــة
واالستقاللية اHالية واإلدارية.

يكون مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

rـادّة  4 : : يـعـمل اجملـلـس عـلى تـرقـيـة حـقـوق اإلنـسـانHـاداHا
ويكلف لهذا الغرض على وجه اخلصوصr �ا يأتي :

- تـقــد¡ آراء وتـوصـيــات ومـقـتـرحــات وتـقـاريـر إلى
احلكـومـة أو إلى الـبـرHـان حـول أي مـسألـة تـتـعـلق بـحـقوق
اإلنسان على الـصعيدين الوطني والدوليr وذلك �بادرة

rمنه أو بطلب منهما

- دراســـــة مــــــشـــــاريـع الـــــنــــــصـــــوص الــــــتـــــشــــــريـــــعــــــيـــــة
والـتنظيمـية وتقد¡ مالحظـات بشأنها وتقـييم النصوص
الــســاريـــة اHــفــعــول عـــلى ضــوء اHــبــاد¢ األســـاســيــة حلــقــوق

rاإلنسان
- تقد¡ اقتـراحاتr بشأن التـصديق و/أو االنضمام

rإلى الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
- اHـــســـاهـــمـــة فـي إعـــداد الـــتــــقـــاريـــر الـــتـي تـــقـــدمـــهـــا
اجلــــزائـــــر دوريــــا أمــــام آلــــيـــــات وهــــيــــئـــــات األ£ اHــــتــــحــــدة

rؤسسات اإلقليمية تنفيذا اللتزاماتها الدوليةHوا
- تقييم تنفيذ اHالحظات والتوصيات الصادرة عن
هيئات وجلان األ£ اHتـحدة والهيئات واآلليات اإلقليمية

rفي مجال حقوق اإلنسان
- اHـــســــاهـــمــــة في تـــرقــــيـــة ثـــقــــافـــة حـــقــــوق اإلنـــســـان
ونـشرهـا من خالل الـتـكويـن اHسـتـمر وتـنـظـيم اHنـتـديات
الـــوطــــنــــيــــة واإلقـــلــــيــــمــــيـــة والــــدولــــيــــة وإجنـــاز الــــبــــحـــوث
والـدراســات والـقــيـام بــكل نـشــاط حتـســيـسي وإعالمي ذي

rصلة بحقوق اإلنسان
- اقــــتــــراح أي إجــــراء من شــــأنـه تــــرقــــيــــة الــــتــــعــــلــــيم
والــــتــــربــــيـــــة والــــبــــحـث في مـــــجــــال حــــقــــوق اإلنـــــســــان في
rـهــنــيـةHــدرسـيــة واجلــامــعـيــة واالجــتـمــاعــيــة واHاألوســاط ا

واHساهمة في تنفيذه.

اHـــــاداHـــــادّة  5 :  : دون اHــــــســـــاس بــــــصـالحـــــيــــــات الــــــســـــلــــــطـــــة
الـــقـــضـــائــــيـــةr يـــتـــولى اجملـــلـس في مـــجـــال حـــمـــايـــة حـــقـــوق

اإلنسانr ال سيما ما يأتي :
- اإلنــــــذار اHـــــبـــــكـــــر عـــــنــــــد حـــــدوث حـــــاالت الـــــتـــــوتـــــر
واألزمـات التي قـد تنـجرّ عـنهـا انتـهاكـات حلقـوق اإلنسان
والـــقـــيــام بـــاHــســـاعي الـــوقـــائــيـــة الالزمـــة بــالـــتـــنــســـيق مع

 rالسلطات اخملتصة
- رصـد انـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسـان والـتـحـقـيق فـيـهـا
rوإبالغ اجلهات اخملتصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته

- تلـقي الشـكاوى بشـأن أي مسـاس بحقـوق اإلنسان
ودراســـتــهـــا وإحــالـــتــهـــا إلى الــســـلــطـــات اإلداريــة اHـــعــنـــيــة
مـــشـــفــوعـــة بــالـــتــوصـــيـــات الالزمــة وعـــنـــد االقــتـــضــاءr إلى

rالسلطات القضائية اخملتصة
- إرشـــــاد الـــــشــــــاكـــــY وإخـــــبــــــارهم بـــــاHــــــآل اخملـــــصص

 rلشكاويهم
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- زيـارة أمـاكن احلـبس والـتـوقــيف لـلـنـظـر ومـراكـز
حـــمـــايـــة األطـــفـــال والـــهـــيـــاكل االجـــتـــمـــاعـــيـــة واHـــؤســـســـات
االســـتـــشـــفــائـــيـــة وعـــلى اخلـــصــوص تـــلـك اخملــصـــصـــة إليــواء
األشـخاص ذوي االحـتـياجـات اخلاصـــةr ومـراكز اسـتقـبــال

rوجودين فـــي وضعية غير قانونيةHاألجانب ا
Yبـأي وســاطـة لــتـحــسـ rفي إطــار مـهــمـتـه rالــقـيــام -

العالقات بY اإلدارة العمومية واHواطن.

rفي إطار ¨ارسـة مهامه r ادّة  6 :  : يـجوز للـمجـلسHاداHا
أن يــطــلب من أي هــيــئــة أو مــؤســســة عــمــومــيــة أو خــاصـة

وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة.
يتـعY عـلى الـهيـئات واHـؤسسـات اHـعنـية الـرد على

مراسالت اجمللس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.
ال �ــكن اســتــعــمـال اHــعــلــومـات والــوثــائق اHــتــحـصل

عليها لغير األهداف اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHـاداHـادّة  7 : : يـعـمـل اجملـلس في إطـار مـهـامه عـلى تـرقـيـة
الـــتـــعــاونr فـي مــجـــال حـــقـــوق اإلنــســـانr مع هـــيـــئــات األ£
اHــــتـــحــــدة واHــــؤســـســــات اإلقـــلــــيــــمـــيــــة اHــــتـــخــــصــــصـــة ومع
اHـؤســسـات الــوطـنــيـة حلــقـوق اإلنــسـان فـي الـدول األخـرى

وكذا مع اHنظمات غير احلكومية الدولية.
كـــمــا يـــعـــمل اجملــلـس عــلـى إقــامـــة عالقـــات تـــعــاون مع
اجلــمــعـيــات والــهـيــئــات الـوطــنــيـة الــنــاشـطــة في مــخــتـلف

مجاالت حقوق اإلنسان واجملاالت ذات الصلة.

اHـاداHـادّة  8 : : يـعـد اجملـلس تـقـريــره الـسـنـوي الـذي يـرفـعه
rان وإلى الوزير األولHإلى رئيس اجلمـهورية وإلى البر
حـــول وضــــعـــيـــة حــــقـــوق اإلنــــســـان ويُــــضـــمّــــنه اقـــتــــراحـــاته

وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق اإلنسان.
ويـتـولى اجملـلس نـشـر الــتـقـريـر وإطالع الـرأي الـعـام

على محتواه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة اجمللس وكيفية تعيY أعضائهتشكيلة اجمللس وكيفية تعيY أعضائه

اHـــــاداHـــــادّة  9 :  : تـــــراعـى في تـــــشـــــكــــــيـــــلـــــة اجملـــــلسr مـــــبـــــاد¢
الــتـــعــدديـــة االجــتـــمــاعـــيــة واHـــؤســســـاتـــيــة وتـــمــثـــيل اHــرأة

ومعايير الكفاءة والنزاهة.

(38) Yـادّة  10 : : يــتـشـكل اجملـلس من ثــمـانـيـة وثالثـHـاداHا
عضوا :

1 - أربـعـة (4) أعـضــاء يـخـتـارهم رئـيس اجلـمـهـوريـة
من بY الـشـخـصـيـات اHعـروفـة بـالـكفـاءة واالهـتـمـام الذي

rتوليه حلقوق اإلنسان

2 - عــــضــــوان (2) عن كـل غــــرفــــة مـن الــــبــــرHــــان يــــتم
اخـتـيـارهـمــا من قـبل رئـيس كل غـرفــةr بـعـد الـتـشـاور مع

rانيةHرؤساء اجملموعات البر

3 - عـشرة (10) أعضـاءr نصـفهم مـن النـساءr �ـثلون
أهم اجلــمـعـيـات الـوطـنـيـة الـنـاشـطـة في مـخـتـلف مـجـاالت
حـــــقـــــوق اإلنــــســـــان وال ســـــيـــــمـــــا اHـــــدنـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيــــة
واالقــتـــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والـــثــقــافــيــة وحــقــوق اHــرأة
rوالـطـفل واألشـخــاص ذوي االحـتـيـاجـات اخلــاصـة والـبـيـئـة

rيتم اقتراحهم من قبل اجلمعيات التي �ثلونها

4 - ثــمـــانــيــة (8) أعــضـــاءr نــصـــفــهم مـن الــنـــســاءr من
الـنقابـات األكثـر تمثـيال للـعمال ومن اHـنظـمات الوطـنية
Yوالـــصــحـــافــيــ Yـــهــنـــيــة �ـــا فــيـــهــا مـــنــظـــمــات احملـــامــHوا
واألطــــبـــاءr يــــتم اقــــتـــراحــــهم من طــــرف اHـــنــــظـــمــــات الـــتي

rينتمون إليها

5 - عـضـو واحد (1) يـتم اخـتـيـاره من اجملـلس األعـلى
rأعضائه Yمن ب rللقضاء

6 - عــــــضــــــو واحــــــد (1) يـــــــتم اخــــــتــــــيــــــاره مـن اجملــــــلس
rأعضائه Yمن ب rاإلسالمي األعلى

7 - عـضـو واحد (1) يـتم اخـتـيـاره من اجملـلس األعـلى
rأعضائه Yمن ب rللغة العربية

8 - عــــضــــو واحــــد (1) يــــتـم اخــــتــــيــــاره من احملــــافــــظــــة
rأعضائها Yمن ب rالسامية لألمازيغية

9 - عــــــضــــــو واحــــــد (1) يـــــــتم اخــــــتــــــيــــــاره مـن اجملــــــلس
rأعضائه Yمن ب rرأةHالوطني لألسرة وا

10 - عضو واحد (1) يتم اخـتياره من الهالل األحمر

rأعضائه Yمن ب rاجلزائري

11 - جـامــعــيـان (2) من ذوي االخــتــصــاص في مــجـال

rحقوق اإلنسان

12 - خـبـيران (2) جـزائـريان لـدى الـهـيئـات الـدولـية

 rأو اإلقليمية حلقوق اإلنسان

13 - عـضو واحد (1) يتم اخـتياره من اجمللس األعلى

rأعضائه Yمن ب rللشباب

14 - اHفوض الوطني حلماية الطفولة.

اHـاداHـادّة  11 :  : تـنـشــأ جلـنـة تـتـلــقى االقـتـراحـات اHــتـعـلـقـة
بأعـضاء اجمللس اHذكورين في (3 و4) من اHادة 10 وتـتأكد

من مدى احترامها أحكام اHادة 9 أعاله.

كـمـا تـتولى الـلـجـنة اخـتـيار األعـضـاء اHـذكورين في
(11 و12) من اHادة 10 أعاله.
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تتشكل اللجنة من :

rرئيسا rالرئيس األول للمحكمة العليا -

rرئيس مجلس الدولة -

rرئيس مجلس احملاسبة -

- رئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

�ـكن الــلـجــنـةr ألداء مـهــمـتـهــاr أن تـطـلـب من اجلـهـات
اخملـتـصـة أي مـعـلـومـة أو وثـيـقـة وأن تـقـوم بـأي مـشـاورات

مفيدة.

جتـتــمع الـلــجـنـة �ــبـادرة من رئـيــسـهــا أو بـطـلب من
رئيس اجمللس كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

حتــدد كــيــفـيــات عــمل الــلــجــنـة فـي نـظــامــهــا الــداخـلي
الذي ينشر في اجلريدة الرسمية.

اHــــاداHــــادّة  12 :  : يــــعـــY أعــــضــــاء اجملــــلس �ــــوجب مــــرســـوم
رئاسي Hدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

يــراعى في الــتــجـديــد أحــكـام اHــادتـY 9 و10 من هـذا
القانون.

اHاداHادّة  13 : : ينـتخب أعـضاء اجملـلس من بـينـهم رئيـسا
لــلـــمــجــلسH rــدة أربع (4) ســنــوات قــابــلـــة لــلــتــجــديــد مــرة

واحدة.

يــــقـــلــــد رئـــيس اجملــــلس فـي مـــهـــامـه �ـــوجـب مـــرســـوم
رئاسي. 

تـــــتــــنـــــافى عـــــهــــدة الـــــرئــــيـس مع ¨ـــــارســــة أي عـــــهــــدة
انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.

اHــاداHــادّة  14 :  :  يـــتــمـــتـع رئــيـس اجملــلـس وأعـــضــاؤه  بـــكل
الضمـانات الـتي تمكـنهم من أداء مـهامهم بـكل استـقاللية

ونزاهة وحياد.

وفي هـــــذا اإلطــــارr يــــســـــتــــفــــيـــــدون من احلــــمـــــايــــة من
الـــتــهـــديــد والـــعــنـف واإلهــانـــة طـــبــقـــا لــلـــتــشـــريع الـــســاري

اHفعول.

اHــــاداHــــادّة  15 : : يــــتــــعــــY عــــلـى أعــــضــــاء اجملــــلس االلــــتــــزام
بـواجب الـتـحـفظ وبـسـرّية اHـداوالت واالمـتـنـاع عن اتـخاذ
أي موقـف أو القـيـام بـأي تـصـرف يـتـنـافى واHـهـام اHـوكـلة

لهم.

اHاداHادّة ة 16 :  : ال تـفــقــد صـفــة عـضــو فـي الـمــجـلـس إالّ
في احلاالت اآلتية :

rأ  - انتهاء العهدة

rب - االستقالة
rدون ســبب مــشـروع rج - اإلقــصــاء بــسـبـب الـغــيــاب

 rعن ثالثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة
rوجبها في اجمللس� Yد - فقدان الصفة التي ع

 rهـ - اإلدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية
rو - الوفاة

ز - الـقـيـام بـأعـمـال أو تـصـرفـات خـطـيـرة ومـتـكـررة
تتنافى والتزاماته كعضو في اجمللس.  

يـــصــدر قـــرار فــقــدان الـــصــفـــة في احلــاالت (ج) و(هـ)
و(ز) عـن اجلــمــعـــيــة الــعـــامــة بـــاألغــلــبـــيــة اHـــطــلــقـــة ألعــضــاء

اجمللس.

rـادّة  17 : : في حــالــة فـقــدان صــفــة عــضـو فـي اجملـلسHـاداHا
يتم استخالفهr للـمدة اHتبقية من العهدةr حسب األشكال

والشروط نفسها التي » تعيينه �وجبها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم اجمللس وسيرهتنظيم اجمللس وسيره

اHاداHادّة ة 18 :  : يتكون اجمللس من الهياكل اآلتية :
rاجلمعية العامة -
rرئيس اجمللس -
rكتب الدائمHا -

rاللجان الدائمة -
- األمانة العامة.

19 :  : تـــضم اجلـــمـــعــــيـــة الـــعـــامـــة جـــمـــيع أعـــضـــاء اHــاداHــادّة  
اجمللس.

تــعـد اجلــمـعـيــة الـعــامـة الـهــيـئـة صــاحـبــة الـقـرار وهي
فــضــاء لــلــنــقـــاش الــتــعــددي حــول كل اHــســـائل الــتي تــدخل

ضمن مهام اجمللس.
تــــصـــادق اجلــــمـــعــــيــــة الـــعــــامـــة عــــلى بــــرنــــامج الــــعـــمل

ومشروع اHيزانية.
تـنـعــقـد اجلـمـعــيـة الـعـامــة فــي دورة عـاديـة أربــع (4)
مـــرات فــي الـــســـنـــةr بـــنـــاء عــلـى اســـتـــدعـــاء من رئـــيـــســـهــا
و�كـنـها أن جتـتـمع فــي دورات غيـر عـادية كـلـما اقـتضت
الـضـرورة ذلكr بـنــاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسـهـا �ـبـادرة
مـــنه أو بـــنــاء عــلـى طــلب ثـــلــثي (3/2) أعـــضـــائــهـــا وتــتـــخــذ

قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين.
تـصح اجـتــمـاعـات اجلـمــعـيـة الــعـامـة بــحـضـور نـصف

(2/1) أعضائها.
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تـصادق اجلـمـعـيــة الـعـامـــة على الـتـقـــرير الـسـنــوي
للمـجلس الـذي يـعـدّه اHكـتب الدائمr وفـقــا لألحـــكام التي
يــــحــــددهــــا الــــنــــظــــام الــــداخــــليr كــــمــــا تــــصــــادق عــــلى اآلراء
والــتــوصــيــات والــتــقــاريــر واالقــتــراحــات الــتي يــصــدرهــا

اجمللس.

اHــاداHــاّدة  20 : : �ـــكـن اجلــمـــعـــيـــة الــعـــامـــةr وفـــقــا لـــلـــنـــظــام
الـداخــليr تـشـكــيل مـجــمـوعـات عــمل مـوضــوعـاتـيــة تـشـمل

مختصY وخبراء وباحثY في مجال حقوق اإلنسان.

اHــاداHــادّة  21 : : يـــتـــولى رئـــيس اجملـــلـس تـــســـيـــيـــر أعـــمــال
اجلمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها.

ويُــــعَـــدّ الــــرئـــيـس اآلمـــر بــــصـــرف مــــيــــزانـــيــــة اجملـــلس
YــسـتــويـHوالـنــاطق الــرسـمي له ويــتـولـى تـمــثـيــله عـلى ا

الوطني والدولي.

اHـاداHـادّة  22 : : يـتــكـون اHــكـتب الــدائم من رئــيس اجملـلس
ورؤساء اللجان الدائمة.

يــــجب عـــلى أعــــضـــاء اHـــكـــتب الـــدائـم الـــتـــفـــرغ الـــتـــام
Hـمـارسة مـهـامهـم في اجمللس ويـسـتفـيـدون من تعـويـضات

تــحدد فــي النظام الداخلي. 

يتولى األمY العام أمانة اHكتب الدائم.

اHــــاداHــــادّة  23 :  : يُــــعِــــدّ اHــــكــــتب الــــدائـم مــــشــــروع الــــنــــظـــام
الــــداخـــلـي لـــلــــمـــجــــلس ويـــعــــرضه عــــلى اجلــــمـــعــــيـــة الــــعـــامـــة

للمصادقة عليه وينشر فــي اجلريدة الرسمية.

يــتـولـى اHـكــتب الــدائم تــنـفــيـذ بــرنــامج عــمل اجملـلس
وإعداد جـدول أعـمـال اجتـمـاعات اجلـمـعـية الـعـامـة وتنـفـيذ

توصياتها.

يــحــدد الــنــظــام الـــداخــلي عــلى اخلــصــوصr الــتــنــظــيم
الداخلي للمجلس والنظام التعويضي ألعضائه.

Yمن بـــــ rيـــــشـــــكـل اجملـــــلـس r24 : : ألداء مـــــهــــــامه اHـــــاداHـــــادّة  
أعضائهr جلانا دائمة تتكفل �ا يأتي :

rالشؤون القانونية -
rدنية والسياسيةHاحلقوق ا -

- احلــقـــوق االقــتــصـــاديــة واالجــتـــمــاعــيـــة والــثــقـــافــيــة
rوالبيئة

rرأة والطفل والفئات الضعيفةHا -
rدنيHاجملتمع ا -

- الوساطة.

�ــكن اجملـلـسr عـنــد االقـتــضـاءr تــشـكــيل جلــان تـتــعـلق
�جاالت أخرى حلقوق اإلنسان. 

يـنــتـخب رؤسـاء الـلــجـان الـدائــمـة من قـبل اجلــمـعـيـة
العامة.

تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر
على تنفيذه وتقييم مدى إجنازه دوريا.

حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم وســـيـــر الـــلـــجـــان الـــدائـــمــة
ومهامها في النظام الداخلي.

rادّة  25 :  : تـكــلـف األمــانـة الــعـامــة على اخلـصوصHاداHا
�ا يأتي :

 rاإلدارة العامة للمجلس -
- اHساعدة التقنية ألشغال اجمللس.

اHـاداHـادّة  26 :  : تـشــمل األمــانـة الــعـامــة الـوظــائف الــعـلــيـا
اآلتية :

rالعام Yاألم -
rمدير الدراسات والبحث -

rمكلف بالدراسات والبحث -
rمدير اإلدارة والوسائل -

- رئيس مركز البحث والوثائق.
يـحـدد عــدد هـذه الـوظـائف وكــيـفـيـة تـصــنـيـفـهـا ودفع

مرتباتها �وجب نص خاص.

rادّة  27 : : �ثل اجمللس من طـرف مندوبيات جهويةHاداHا
يـحـدد عـددهـا وتـوزيــعـهـا اإلقـلـيــمي وكـيــفــيـات تـنـظـيــمـهـا

وسيرها فــي النظام الداخلي.

يعـY اHنـدوبـون اجلهـويون مـن طرف رئـيس اجمللس
بعد مصادقة اجلمعية العامة.

اHاداHادّة  28 : : يـحضر ¨ـثلـو وزارات الشؤون اخلـارجية
والداخلية والـعدل والشؤون الدينيـة والتضامن الوطني
واألســـــرة وقــــضـــــايــــا اHـــــرأةr في أشـــــغـــــال اجملــــلـس بــــصـــــفــــة

استشارية وبدون صوت تداولي.

ويــجـــوز لــرئـــيس اجملـــلس أن يــدعـــو لــلـــمــشـــاركــة في
أشغالهr بصـفة استشاريةr ¨ثال عن أي إدارة عمومية أو
مــــؤســــســــة عــــامــــة أو خــــاصــــةr وكل شــــخـص مــــؤهل �ــــكــــنه

مساعدة اجمللس في أداء مهامه.

اHـاداHـادّة  29 :  : يوظف اجملـلس ويـعY مـسـتخـدمـيه الذين
يـــخـــضـــعــــون لـــقـــانـــون أســـاسـي خـــاصr طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع

والتنظيم الساريي اHفعول.
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اHاداHادّة ة 30 :  : تشتمل ميزانية اجمللس على ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rمخصصات ميزانية الدولة -
- الـــهـــبـــات والــــوصـــايـــا طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشــــريع الـــســـاري

اHفعول.
في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : تـــمــسك مـــحــاســبـــة اجملــلـس وفــقــا لـــقــواعــد
احملاسبة العمومية.

يزود اجمللس بهيئة داخلية Hراقبة احملاسبة.
يـخـضع اجمللس لـلـمراقـبة اخلـارجـيةr طـبقـا لـلتـشريع

والتنظيم الساريي اHفعول. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادّة ة 32 :  : تـســتـمــر الـلــجـنــة الـوطــنـيــة االسـتــشـاريـة
لـتـرقـيــة حـقـوق اإلنـسـان وحـمـايـتــهـاr في أداء مـهـامـهـا إلى

حY تنصيب اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان.

اHـاداHـادّة  33 : : تـلـغى أحــكـام األمـر رقم 09-04 اHـؤرخ في
6 رمضان عام 1430 اHوافق 27 غشت سنة 2009 واHتعلق
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

وحمايتها.
غــيــر أن الــنــصــوص الــتــطــبــيــقــيــة لألمــر رقم 04-09
اHــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 27 غـــشت ســـنــة
Yـــفــــعـــول إلى حـــHتـــبـــقـى ســـاريـــة ا rـــذكــــور أعالهH2009 وا

صــدور الــنــصــوص الــتـــطــبــيــقــيــة لــهـــذا الــقــانــونr في أجل
أقصاه سنة من نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـاداHـادّة  34 :  : حتول األمـالك اHنـقـولـة والعـقـاريـة للـجـنة
الـوطنـية االسـتـشاريـة لتـرقـية حـقوق اإلنـسـان وحمـايتـها
والتـزاماتها وحـقوقهـا ومستخـدميهـا إلى اجمللس الوطني
حلــقـــوق اإلنــســانr وفــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظـــيم الــســاريي

اHفعول.

اHاداHادّة  35 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 3
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-273 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHــوافق اHــوافق 2 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة r2016 يـــرخص �ــســاهــمــةr يـــرخص �ــســاهــمــة
اجلـــزائـــر فـي الـــزيـــادة الـــعـــامـــة الـــثـــانـــيـــة لـــرأســـمـــالاجلـــزائـــر فـي الـــزيـــادة الـــعـــامـــة الـــثـــانـــيـــة لـــرأســـمـــال

اHؤسسة اإلسالمية لتنمية اHؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص.القطاع اخلاص.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء عـلى الـدّسـتـورr ال سـيّـمـا اHـادّتـان 91 (3 و6)
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
rادة 26 منهHال سيّما ا r1983 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 189-2000
اHــؤرخ في 6 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1421 اHــوافق 8 يـــولـــيـــو
سـنـة 2000 واHــتــضـمن الــتــصـديـق عـلى اتــفــاقـيــة تــأسـيس
اHؤسسة اإلسالميـة لتنمية القطاع اخلاص التي تمت في
جـــدة يـــوم 25 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 3 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة

r1999

- وبــعـــد االطالع عــلـى الــقــرار رقم ج ع 15 / 7 / 436
اHــؤرخ في 11 يــونـــيــو ســـنــة 2015 الـــصــادر عن اجلـــمــعـــيــة
الـــعــامـــة في دورتـــهــا اخلـــامــســـة عـــشــرة اHـــنــعـــقـــدة �ــديـــنــة
مـــــابـــــوتــــــو ( مـــــوزمـــــبـــــيق)  يـــــوم 11 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2015
واHـتـضمن الـزيـادة العـامـة الثـانـية في رأسـمـال اHؤسـسة
اإلسالمـية لـتـنـمـيـة  القـطـاع اخلـاص اHـصـرح به واHـكـتتب

rفيه

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخـص �ـــــســـــاهـــــمــــــة اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة
اجلــزائــريـة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة في الــزيــادة الــعــامـة
الـثــانـيـة لــرأسـمـال اHــؤسـسـة اإلسالمــيـة لـتــنـمـيــة الـقـطـاع

اخلاص اHصرح به واHكتتب فيه.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-274 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHوافق اHوافق 2 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2016 يتضـمن اHوافقة على يتضـمن اHوافقة على
اHالحق رقم اHالحق رقم 1 بـالـعـقـود اHـؤرخـة في  بـالـعـقـود اHـؤرخـة في 30 يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة
2010 لــلــبــحث عن احملـــروقـات واســتـغـاللـهــا اHـبــرمـة لــلــبــحث عن احملـــروقـات واســتـغـاللـهــا اHـبــرمـة

Yب Yـــــديــــنــــة اجلــــزائــــر في �ـــــديــــنــــة اجلــــزائــــر في 30 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 2016 ب�
الـوكالة الوطـنية لتـثمY موارد احملـروقات (ألنفط)الـوكالة الوطـنية لتـثمY موارد احملـروقات (ألنفط)
والشركـة الوطنية "سوناطراك"r شركة ذات أسهم.والشركـة الوطنية "سوناطراك"r شركة ذات أسهم.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-48  اHـؤرخ
فـي 14 شــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 11-84 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 30 يـونـيـو سـنـة
2010 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

 r"(ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

 rيحدد صالحيات وزير الطاقة
- وبـــــعــــد االطالع عـــــلـى اHـالحـق رقـم 1  بــــالــــعــــــقـــــود
اHــــــؤرخــــة فـي 30 يــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2010 لــــلــــــبــــحــث عــن

احملروقــات واسـتغـاللـهـا اHـبرمـــة �ــدينــة اجلـزائر في 30
يـونـيــو سـنة 2016 بـيـن الوكـالـة الوطـنـية لـتـثمـY موارد
r"احملـروقـات ( ألـنــفط ) والـشـركـة الـوطــنـيـة  "سـونـاطـراك

 rشركة ذات أسهم
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

     يرسم  ما يأتـي :     يرسم  ما يأتـي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــوافق عـــلى اHالحق رقم 1 بــالـــعـــقــود
اHؤرخة في 30 يونـيو سنة 2010 للــبحـث عـن احملـروقات
واسـتـغاللـهـا اHـبـرمـة �ــديـنـة اجلزائـر في 30 يـونـيـو سـنة
2016 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنــفط) والــشــركـة الــوطــنــيــة "سـونــاطــراك"r شــركـة ذات
rعمـول بهماHوتنــفـذ طبـقــا للتـشريع والتنـظيـم ا r أسهم

على مساحات البحث اHسماة :
r(409الكتلتان: 408 أ و) "قصر احليران " -

r(129 : الكتلة) " بوطنة " -
- " رقـــــان جــــــبـل حـــــيــــران" (الــــكــــتل: 328 ب و352 د

r(و362 ب
r(الكتلة : 208 أ) " احلايد " -

r(الكتلتان: 403ب  و404ب) " Yبئر برك " -
- " بركY شمال- غرب " ( الكتلة : 404 ج).

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-275 مـؤر مـؤرّخ خ في في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHوافق اHوافق 2 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r r2016 يتضـمن يتضـمن اHوافقة علىاHوافقة على
اHــلـــحق رقم اHــلـــحق رقم 5 بــالـــعــقـــد اHــؤرخ في  بــالـــعــقـــد اHــؤرخ في 10 يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة
2002 للــبحث عن احملــروقات وتـقديرهـا واستـغاللها للــبحث عن احملــروقات وتـقديرهـا واستـغاللها

في اHساحة اHفي اHساحة اHـسماة "رقان شمال" (الكتلتان : سماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج ج
 و  و 352 ج) اHـبرم �ـديـنة اجلـزائر في ) اHـبرم �ـديـنة اجلـزائر في 13 أبـريل سنة أبـريل سنة
2016 بـY الشركـة الوطنـية سونـاطراكr شركة ذات بـY الشركـة الوطنـية سونـاطراكr شركة ذات

أســــهـمr والـــشـــركـــات "ريــبـــصـــول إكـــســبـــلـــوراثـــيــونأســــهـمr والـــشـــركـــات "ريــبـــصـــول إكـــســبـــلـــوراثـــيــون
أرخـــلــــيـــا س. أ " و" إديــــســـون أنـــتــــرنـــســــيـــونـــال"أرخـــلــــيـــا س. أ " و" إديــــســـون أنـــتــــرنـــســــيـــونـــال"

و"دي أ دوتش أردوال أج ".و"دي أ دوتش أردوال أج ".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايـــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

- وبـعـد االطالع  عـلى اHـلـحق رقم 5  بـالـعـقــد اHـؤرخ
في 10 يــــــولــــيـــــو ســــنــــة 2002 لــــلــــــبــــحـث عــن احملـــــروقـــــات
وتـــقـــديــرهـــا واســتـــغاللــــهــا فـي اHـــســـاحــة اHـــســـمـــاة "رقــان
شـــمــــال" ( الـــكـــتـــلـــتـــان : 351 ج  و 352 ج) اHـــبـــرم �ــــديـــنـــة
اجلـزائـر في 13 أبــريل سـنـة 2016 بــY الـشــركـة الـوطــنـيـة
سـونــاطــراكr شــركــة ذات أســهمr والــشــركـات "ريــبــصــول
إكـــــــســــــــبــــــــلـــــــوراثــــــــيــــــــون أرخــــــــلـــــــيــــــــا س. أ " و" إديــــــــســــــــون

r" أنترنسيونال"  و "دي أ دوتش أردوال أج

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اHـــلـــحق رقم 5 بـــالـــعـــقــــد
اHؤرخ في 10 يـوليـو سـنـة 2002 للـبحث عـن احملـروقات

وتقديرها واسـتغاللها في اHساحـة اHسـماة "رقان شمال"
( الكتلتان : 351 ج و352 ج) اHبرم �دينـة اجلزائر في 13
rأبـريل سـنــة  2016  بـيـن الشركــة الوطـنيـة سـوناطراك
شـــــــــركــــــــــة ذات أســــــــــهـمr والــــــــــشــــــــــركــــــــــات "ريــــــــــبـــــــــصــــــــــول
إكـــــــســـــــبـــــــلــــــــوراثــــــيـــــــون أرخـــــــلـــــــيــــــــا س. أ "  و" إديـــــــســـــــون
أنــــتــــرنــــســــيــــونــــال" و"دي أ دوتـش أردوال أج "r ويـــنـــــفــــذ

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-276 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHــوافق اHــوافق 2 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمن اHــوافــقـــةr يــتــضــمن اHــوافــقـــة
عـلى اHلحق رقم عـلى اHلحق رقم 5 بالـعقد اHؤرخ في  بالـعقد اHؤرخ في 30 مـايــو سنة مـايــو سنة
1999 لــــلــــبــــحث عن احملـــــروقـــات واســـــتــــغـاللــــهـــا فـي لــــلــــبــــحث عن احملـــــروقـــات واســـــتــــغـاللــــهـــا فـي

اHسـاحـة اHـسمـاة "زمــول األكـبر " ( الـكـتـلة : اHسـاحـة اHـسمـاة "زمــول األكـبر " ( الـكـتـلة : 403 د ) د )
Yب Yـبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في 4 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2016 بHـبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في اHا
rشــركـة ذات أسـهم r الــشـركــة الـوطـنــيـة سـونــاطـراكrشــركـة ذات أسـهم r الــشـركــة الـوطـنــيـة سـونــاطـراك

وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف".وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جــــمــــادى األولـى عــــام 1411 الــــمــــوافــق أول ديــــســـــمــــبـــر
ســنـة 1990 واHــتـضــمن قــانــون األمالك الــوطــنـيــةr اHــعـدل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا



6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1265
6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-48  اHـؤرخ
فـي 14 شــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 104-2000
اHـؤرخ في 6 صــفـر عـام 1421 اHـوافق 10 مـايــو سـنـة 2000
واHـــتـــضـــمـن اHــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
واستغاللها  في اHـساحة اHسماة" زمـول األكبر" (الكتلة :
Yـبرم �ـديـنة اجلـزائر في 30 مايـو سـنة 1999 بH403 د) ا

rشـــركــــة ذات أســـهم r"الـــشــــركـــة الــــوطـــنـــيــــة "ســـونــــاطـــراك
r"وشركة "أجيب ( أجليريا) إكسبلوريشن ب . ف

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـلــحق رقم 5 بــالــعــقـــد اHـؤرخ
في 30 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 1999 لــــــلــــــــبـــــــحث عــن احملــــــــروقــــــات
واســتـغـاللــهــا فـي اHـســاحـة الــمــسـمــاة "زمـول األكــبر"
( الكـتلة : 403 د ) اHبرم �ـدينة اجلزائر في 4 يولـيو سنة
2016 بــY الـــشـــركــة الـــوطـــنــيـــة ســـونــاطـــراكr شـــركــة ذات

 r"وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف rأسهم

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -
 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHــاداHــادّة األولى : األولى : يـــوافق عـــلى اHـــلـــحق رقم 5 بـــالـــعـــقــــد
اHـؤرخ في 30 مـايـــو سـنـة 1999 لـلــبــحـث عـن احملـروقــات
واستغاللـها في اHـساحة اHسماة "زمـول األكبر " ( الكتلة :
403 د) اHــبــرم �ــديــنـــة اجلــزائــر في 4 يــولــيـــو ســنـة 2016

rشــركــة ذات أسـهم rبـيـن الـشـــركـة الـوطـنـيـة سـونـاطـراك
وشـــركــة "إني أجلـــيــريـــا إكـــســبـــلــوريـــشن ب . فr ويــنــــفـــذ

طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-277 مـؤر مـؤرّخ خ في في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHــوافق اHــوافق 2 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r r2016 يــتــضــمـن اHــوافــقــةيــتــضــمـن اHــوافــقــة
عـلـى اHلحق رقم عـلـى اHلحق رقم 6 بالـعقـد اHؤرخ في  بالـعقـد اHؤرخ في 13 مايـو سنة مايـو سنة
1995 لـــــلـــــبــــحـث عن احملــــــروقــــات واســـــتــــغــاللــــهـــــا في لـــــلـــــبــــحـث عن احملــــــروقــــات واســـــتــــغــاللــــهـــــا في

اHـسـاحة اHـسـمـاة "زمول األكـبر" ( الـكتــلـة : اHـسـاحة اHـسـمـاة "زمول األكـبر" ( الـكتــلـة : 403 أ ) أ )
اHبـرم �ـدينـة اجلزائر في اHبـرم �ـدينـة اجلزائر في 4 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2016 بيـن بيـن
rشـركــة ذات أسهـم rالـشركــة الـوطنـيـة سـونـاطـراكrشـركــة ذات أسهـم rالـشركــة الـوطنـيـة سـونـاطـراك

وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب. ف ". وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب. ف ". 
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-48  اHـؤرخ
فـي 14 شــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-214 اHـؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1428 اHـوافق 9 يــولـيــو ســنـة
2007 واHـتــضـمن اHــوافــقـة عــلى عـقــد اســتـغالل احملــروقـات

Yــــبـــرم �ــــديــــنــــة اجلـــزائــــر في 18 مــــارس ســــنـــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــY مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوسوناطراك
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

- وبعـد االطالع  علـى اHلحق رقـم 6  بالـعـقـد اHؤرخ
في 13 مــــــايــــــو ســـــــنـــــة 1995 لــــــلــــــبــــــحــث عـن احملـــــــروقــــــات
واســـــتــــغــــاللــــــهــــا فـــي الـــــمـــــســـاحــــــة اHــــســــمـــــاة "زمــــول
األكـبـر" ( الـكـتــلــة : 403 أ ) اHـبــرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 4
يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2016 بــــــيــن الــــــشـــــــركـــــــــة الــــــوطـــــــنــــــيـــــــة
ســـــــونــــــاطـــــــراكr شــــــركــــــة ذات أســـــهـــمr وشــــركـــــــة  "إني

 r" أجليريا إكسبلوريشن ب. ف
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHــــــــــاداHــــــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــــــوافـق  عــــــــــلــى  اHــــــــــلــــــــــحــق رقــم 6
بـالــعـــــقــد الـــمــؤرخ فــي 13 مـايــو ســنـــة 1995 لــلـــبـحــث
عـــن احملــروقــات واسـتـغـاللــــهـا فــي اHــسـاحـــــة اHـســمـاة
"زمـــــول األكــــبـــــر" ( الــــكــــتـــــلــــة : 403 أ ) اHــــبـــــرم �ـــديــــنــــة
اجلــــزائـــــر فــي 4 يـــــولــــيـــــو ســــــنـــــة 2016 بـــــيـن الـــــشـــــركـــــــة
الــوطـنــيــة ســــونــاطــــراكr شــركــــة ذات أسـهـــمr وشـركـــة
"إنـي أجلــيــريــا إكـــســبــلــوريـــشن ب. ف "r  ويــنـــفــــذ طــبــقــــا

للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 16-278 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1438
اHوافق اHوافق 2 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2016 يتضـمن اHوافقة علىr يتضـمن اHوافقة على
اHـلـحق رقم اHـلـحق رقم 13 بـالـعــقــد اHـؤرخ في  بـالـعــقــد اHـؤرخ في 24 يـونـيــو ســنـة يـونـيــو ســنـة
1989 لــلــبـحــث عن احملـروقـات الــسـائــلـة واسـتــغاللـهـا لــلــبـحــث عن احملـروقـات الــسـائــلـة واسـتــغاللـهـا

فـي الـمــسـاحــتـيــن الـمـســـمــيـيـن "غـورد اللـوح"فـي الـمــسـاحــتـيــن الـمـســـمــيـيـن "غـورد اللـوح"
( الكـتلة : ( الكـتلة : 401 أ ) و"سيف فاطـمة" ( الكتلة :  أ ) و"سيف فاطـمة" ( الكتلة : 402 أ ) أ )
اHبـرم �ـدينـة اجلزائر في اHبـرم �ـدينـة اجلزائر في 4 يولـيـو سنة  يولـيـو سنة 2016 بيـن بيـن
الـــشــــركـــة الـــوطـــنـــيــــة ســـونــــاطــــراك r شــــركـــــة ذاتالـــشــــركـــة الـــوطـــنـــيــــة ســـونــــاطــــراك r شــــركـــــة ذات
أسـهـمr وشــركــات"أسـهـمr وشــركــات" BHP بـلـيــتــون بــتــرولــيـــوم بـلـيــتــون بــتــرولــيـــوم
( أنتـرناشـيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي.ل.ت. د "( أنتـرناشـيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي.ل.ت. د "

و"إني أجليريا إكسبلوريشن ب .ف ".و"إني أجليريا إكسبلوريشن ب .ف ".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جــــمــــادى األولـى عــــام 1411 الــــمــــوافــق أول ديــــســـــمــــبــــر
ســنــة 1990 واHـتــضـمن قــانـون األمـالك الـوطــنـيــةr اHـعـدل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
فـي 14 شــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-163 اHؤرخ
في 13 مـــــحـــــرم عـــــام 1410 اHـــــوافق 15 غـــــشـت ســـــنــــة 1989
واHـــتـــضـــمـن اHــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
الـســائـلـة واســتـغاللـهــا  في اجلـزائــرr اHـبـرم في 24 يــونـيـو
سنة 1989 �ـدينة الـجـزائر بيـن الـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة
rلــلــبــتــرول ( اجلـزائــر) إنك BHP ســونــاطــراك" وشــــركـة "
وعـلى البروتوكـول اHتعـلق بأعمال الـبحث عن احملروقات
BHP الـــســـائــــلـــة وإنـــتـــاجـــهـــا في اجلـــزائـــر اخلـــاص بـــشـــركـــة
لــــلـــبــــتـــرول ( اجلــــزائــــر) إنك r بـــاالشــــتــــراك مع اHـــؤســــســـة
الــوطــنــيـــة "ســونــاطــراك" اHــبـــرم �ــديــنــة اجلــزائــر في 24
يـونــيـو ســنـة 1989 بـيـن الـدولة  وشـركة BHP للـبترول

r( اجلزائر) إنك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

- وبــــعـــد االطالع  عــــلـى اHـــلــــحـق رقــم 13 بـــالــــعـــــقــــد
الــــمـــــؤرخ فــي 24 يـــونـــيــــو ســــنــــة 1989 لــــلـــــبــــحــث عـــن
YــــســــاحــــتـــHاحملــــروقـــــات  الــــســـائــــلــــة واســــتـــغـاللــــهــــا فـي ا
اHـــســــمـــيـــY "غـــورد الــلـــوح " ( الـــكــتـــلــة : 401 أ ) و"ســيف



6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1465
6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

فـاطـــمة" ( الـكـتـلـة : 402 أ ) اHـبــرم �ـديـنــــة اجلـزائر فـي
4  يـــــولــــيــــــو ســـــنــــــة 2016  بـــــيـن الـــــشـــــركــــــة الـــــوطــــنـــــيـــــة
BHP"وشــــــركــــــات rشـــــــركــــــة ذات أســـــهـــم rســــــونــــــاطــــــراك
بـلـيـــتـــون بــتــرولـيـوم ( أنـتــرنـاشـيـونـال إكـسـبـلـوريـشن)
r" ب. ت. ي .ل. ت. د " و "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عـلـى اHـلـحـق رقم 13 بـالـعـــقــد
الــــمـــــؤرخ فـي 24 يــــونــــيـــو ســـــنــــة 1989 لــــلـــــبــــحــث عـــن
YـــــســــاحــــتــــHاحملـــــروقـــــات الــــســــائــــلـــــة واســــتــــغاللـــــهــــا في ا
اHــســـمـــيــY "غـــورد الــلــوح " ( الــكــتــلــة : 401 أ )  و"ســيـف
فاطــمـة" ( الكتلـة : 402 أ) اHبــرم �ـدينـــة اجلزائر فـي 4
 يـــــولــــــيــــــو ســـــــنـــــــة 2016  بـــــيــن الـــــشـــــــركــــــة الــــــوطـــــنــــــيــــــة
BHP"وشــــــركــــــات rشـــــــركــــــة ذات أســـــهـــم rســــــونــــــاطــــــراك
بـلـيــتــون بـتــرولــيــوم ( أنــتــرنـاشـيـونـال إكـسـبـلـوريـشن)
r"ب. ت. ي .ل. ت. د " و "إني أجلـيـريـا إكــسـبـلـوريـشن ب .ف

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقـم مـرسوم رئاسي رقـم 16-284 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صـفر عام  صـفر عام 1438
Yيـــتــضـــمن تـــعـــيــ rYيـــتــضـــمن تـــعـــيــ r2016 ــــوافق 3 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافق اHا

رئيس الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.رئيس الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و194
rمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHالـمــتـعــلق بـالهـيئـة العـليـا ا

rادة 5 منهHال سيما ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالـــســـيــد عـــبـــد الــوهـــاب دربــال Yــادة األولى : يـــعــHــادة األولى : اHا
رئيسا للهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 3
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16-271 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1438 اHـوافق  اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدد كيـفـياتr يـحـدد كيـفـيات

تـطـبـيـق اإلتـاوة اHـسـتــحـقـة عــلى االسـتـعــمـال �ـقـابلتـطـبـيـق اإلتـاوة اHـسـتــحـقـة عــلى االسـتـعــمـال �ـقـابل
للملك العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع.للملك العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 99- 4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اHــؤرخ في 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة r2003 اHــعـدّلr ال ســيــمـا

 rادة 98 منهHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 21 اHؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2005 ال سـيــمـا اHـادة 82

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rادة 73 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rياهHتعلق باHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 48

rمنه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15- 125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-196 اHؤرخ
في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة
2004 واHتعـلق باستـغالل اHياه اHـعدنيـة الطبـيعيـة ومياه

rتمّمHعدّل واHا rنبع وحمايتهاHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 148
اHــؤرّخ في 15 جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 21 مــايــو
سـنـة 2008 الـذي يــحــدد كــيـفــيــات مـنح رخــصــة اسـتــعــمـال

rائيةHوارد اHا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 262
اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة
2011 واHتـضمن إنشاء الـوكالة الـوطنية لـلتسـيير اHدمج

rائيةHللموارد ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 162
اHــؤرّخ في 26 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة
2016 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلـاص رقم 079 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
r"للمياه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة r98 اHـعدلةr من
الـــــقــــــانـــــون رقم 02 - 11 اHـــــؤرخ في 20 شــــــوّال عـــــام 1423
اHـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنة 2002 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لــســنــة r2003 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تطـبـيق اإلتـاوة اHسـتـحقـة عـلى االسـتعـمـال �قـابل لـلـملك

العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع.

2 : : حتــدد اإلتــاوة اHــســتـحــقــة عــلى االســتــعــمـال اHـادة اHـادة 
�ــقـابل لــلـمــلك الـعــمـومي لــلـمـيــاه اHـعــدنـيــة ومـيـاه اHــنـبع
بــدينار (1) للـتر الـواحـد من اHاء اHـسـتخـرج من ورشات
الــتـغــلـيفr طـــبـقــا ألحـكــام اHـادة r98 اHـعــدلــةr من الـقــانـون
رقم 02 - 11 اHـــــؤرخ في 20 شـــــوّال عــــام 1423 اHـــــوافق 24

ديسمبر سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : تـكـلف الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـتـسـيـيـر اHـدمج
rـائـيـة عـبـر وكـاالت األحـواض الـهـيـدروغـرافـيـةHلـلـمـوارد ا

كل على مستوى إقليم اختصاصهاr �ا يأتي :
- إحـــصــــاء وحتـــيــــY بـــطــــاقـــيــــات أصـــحــــاب امـــتــــيـــاز

rنبعHعدني أو ماء اHاء اHاستغالل ا
- حتــديـــد كــمــيـــة لــتــر اHـــاء اHــســتـــخــرج من ورشــات

rالتغليف على أساس الوثائق احملاسبية
- فــــوتـــــرة اHــــبـــــالغ اHـــــســــتـــــحـــــقــــة بـــــعــــنـــــوان اإلتــــاوة
اHــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــادة 2 أعـالهr وحتـــصـــيـــلـــهـــا لــدى

أصحاب االمتياز.

اHـادةاHـادة  4 :  : يـتـعY عـلى أصـحاب امـتـياز اسـتـغالل اHاء
اHعدني أو ماء اHنبع :

- أن يــــقـــدمــــوا  قــــبل يـــوم 20 مـن كل شــــهـــر لــــوكـــالـــة
احلوض الهيدروغرافي التي يتبعونهاr ما يأتي :

* جـدول يـتـضـمـن كـمـيـات اHـيـاه اHــسـتـخـرجـة من
ورشـات الــتـغــلـيف لــلـشــهـر الــســابقr مـرفــقـا بــنـســخـة من
الـتصريح الـجبائي G n° 50 أو التصريح بـرقـم األعـمـال

rG n°12

* جـدول يـتـضمن حـجم اHـيـاه اHقـتـطـعة من نـقـطة
أو نقاط اHياه اHستغلة.

- أن يـقدمـواr بـناء عـلى طـلب الوكـالـةr كل وثيـقة
تـبـريـريــة تـسـمح بـتـقـديــر كـمـيـات اHـيــاه اHـسـتـخـرجـة من

ورشات التغليف.

اHـادةاHـادة  5 : :  �ــكن الـوكـالـة الـوطــنـيـة لـلـتــسـيـيـر اHـدمج
rعبـر وكـاالت األحـواض الـهيـدروغـرافـية rـائـيـةHلـلـموارد ا
الـقيام بـجميع الـتحـقيقـات التي تراهـا مفـيدة للـتأكد من

صحة اHعلومات اHقدمة من أصحاب االمتياز.

اHــادةاHــادة  6 : :  يــتـــعــY عـــلى أصــحـــاب امــتـــيــاز اســـتــغالل
اHـيــاه اHـعـدنـيـة ومـيـاه اHـنـبـع وضع نـظـام عـدّ يـوافق عـلـيه
الــديـــوان الــوطــنـي لــلــقـــيــاســـات الــقـــانــونــيـــةr مع تــســـهــيل
الوصول إليه من طرف أعـوان الوكالة اHكلـفY بتحصيل

اإلتاوة :
rعند مكان خروج كل نقطة اقتطاع للماء -

- على القنوات التي تؤدي إلى ورشات التغليف.

اHـادةاHـادة  7 : :  في حـالـة تـوقـف نـظـام الـعـدّ عـلى مـسـتـوى
مـــنـــشــآت االقـــتـــطــاع أو تـــذبـــذبــهـــاr يـــتـــعــY عـــلى أصـــحــاب

االمتياز :
- إخــــطـــــار وكــــالــــة احلـــــوض الــــهـــــيــــدروغــــرافـي الــــتي
يتـبـعونـها خالل ثـمانـية (8) أيـام من الـتقـو¡ السـنوي من

rتاريخ معاينة اخللل
- الـقيام بتصـليح أو تغييـر أنظمة العـدّ اHعطلة في

أجل ال يتعدى ثالثY (30) يوما.
في حالة عدم احـترام هذه اآلجالr يتم اتـخاذ تدابير
جتـــاه أصـــحــاب االمـــتـــيـــازr طــبـــقـــا لـــلــتـــشـــريع والـــتـــنــظـــيم

اHعمول بهما.

اHــادةاHــادة  8 : :  يــتــــعــY عـــلى صـــاحـب االمــتـــيــاز إخـــطــار
وكـــالــة احلـــوض الــهــيـــدروغـــرافي الــتي يــتــبــعــهــا في أجل
ثــــمــــانــــيــــة (8) أيــــامr في حـــــالــــة تــــوقف مــــؤقـت أو نــــهــــائي

للنشاطات. 

اHــادةاHــادة  9 : :  تـــتم فـــوتــرة اHــبـــالغ اHـــســتــحـــقــة بـــعــنــوان
األتاوى كل ثالثة (3) أشهر.

اHـادةاHـادة  10 : :  يــجب أن يـتـم تـســديـد اHــبـالغ اHــسـتــحـقـة
Yبــعـنــوان إتــاوة مـاء مــعــدني أو مــاء مـنــبع في أجـل ثالثـ

(30) يوما من استالم الفاتورة.
تــقــوم الـــوكــالــة بـــإعــذار صــاحب االمـــتــيــاز لـــتــســديــد
اHــبـــالغ اHــســـتــحـــقــة في حـــالــة عـــدم تــســديـــد األتــاوى خالل

اآلجال احملددة.

اHــــادةاHــــادة  11 : :  دون اHــــســــاس بـــاألحــــكـــام الــــتـــشــــريـــعــــيـــة
والتـنظيـميةr تـطبق غرامـات تأخيـر قدرها 50% على كل
صـاحب امــتـيــاز لم يـســدد الـفــواتـيــر اHـرســلـة من الــوكـالـة

بعنوان ثالثة (3) فصول متتالية.
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يــــوزع نــــاجت الــــغــــرامــــة حــــسب نــــفـس الــــتــــخــــصــــيص
الــمنـصـوص عـلـيه في اHادة r98 اHـعـدلةr من الـقـانون رقم
02 - 11 اHـــــــــــؤرخ فـي 20 شـــــــــــوّال عـــــــــــام 1423 اHـــــــــــوافـق 24

ديسمبر سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة  12 : :  يــتم تـخــصـيـص اHـبــالغ احملـصــلـة بــعـنـوان
اإلتـــاوة من طـــرف الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة لـــلــتـــســيــيـــر اHــدمج
لـلـمـوارد اHائـيـةr طـبـقا لـلـكـيـفيـات احملـددة في أحـكـام اHادة
r98 اHـــــعـــــدلـــــةr من الـــــقـــــانـــــون رقم 02 - 11 اHـــــؤرخ في 20

شـوّال عام 1423 اHـوافق 24 ديـسـمبـر سـنة 2002 واHـذكور
أعـالهr في أجل أقـــــصــــاه نــــهــــايــــة الـــــثالثي الـــــذي يــــلي مــــدة

الفوترة. 

اHادةاHادة  13 : :  تـرسل الوكالة الـوطنيـة للتسـيير اHدمج
لـــلــمـــوارد اHــائـــيــة خـالل أجل ثالثــY (30) يـــومــا إلى إدارة
األمـالك الـــــوطـــــنــــــيـــــة وكـــــذا إلـى اآلمـــــر بــــــصـــــرف حـــــســـــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 079 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــصـنــدوق الــوطـني لــلــمـيــاه"r الـوثــائق احملــاسـبــيــة الـتي
تــبــرر اHـــبــالغ احملــصــلــة بــعــنـــوان اإلتــاوة اHــســتــحــقــة عــلى
االستعمال �قابل لـلملك العمومي للـمياه اHعدنية ومياه

اHنبع.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادةاHـــــادة  
الرّسمية للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 31
أكتوبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16-272 مــؤرخ  مــؤرخ في في 29 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 31 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r r2016 يـــــتـــــضـــــمنيـــــتـــــضـــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بـــربـط ســـد الـــدويــــرة بـــنـــظــــام تـــأمـــY تــــزويـــد واليـــةبـــربـط ســـد الـــدويــــرة بـــنـــظــــام تـــأمـــY تــــزويـــد واليـــة

اجلزائر باHياه الصاحلة للشرب.اجلزائر باHياه الصاحلة للشرب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 99- 4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

 rتممHا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15- 125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الذي يـحدد كـيفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11 اHؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اHـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـةr وطـبـقـا ألحـكام
اHادة 10 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ في 7
صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 واHـذكورين
أعـالهr يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعــلـقـة بـربط سـد الــدويـرة بـنـظـام
rــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــربHتــزويــد واليــة اجلــزائــر بــا Yتــأمــ
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
اHــذكـورة فـي اHـادة األولى أعـالهr بـهــكــتـارين (2) وخــمــسـة
وأربــعــيـن (45) آرا وأحـــد عــشــر(11) سـنــتــيـاراr مــوزعـة

كما يأتي: 
- بـــلــــديـــة الـــدويــــرة :  هـــكــــتـــار واحـــد (1) وثـــمــــانـــيـــة

rوخمسون (58) آرا  وأربعة (4) سنتيارات
- بـلـديـة اHـعـاHـة :  سـبـعـة وثـمـانـون(87) آرا وسـبـعة

(7) سنتيارات .

وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادةاHادة  3 :  : قـوام األشغـال اHلـتزم بـها بـعنـوان العـملـية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كما يأتي :

منشآت جر اHياه :منشآت جر اHياه :
r3احلفر: - في شكل خنادق 400. 6 م -

r3الردوم : 45.000 م -             
-  تــمــوين وتــنــفــيـذ اخلــرســانــةr مــعــيـار150 كـلغ /م3

r3و350 كلغ /م3  و 700 م
-  تــــمـــــوين ونــــقـل ووضع قـــــنــــوات جــــر اHــــيـــــاه عــــلى
طـول 12.000 مـتـر طـولي بـخـرسـانـة سـابـقـة االجـتـهـاد ذات

rصفيحة داخلية قطرها 800 £ من الضغط 10 بار
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- وضع 37  وحــدة بـــالــوعــات Hــنـــافــذ الــهــواء وصــرف
rياهHا

r إجناز غرف لصمامات فراشة : 3  وحدات -
- إنــجــاز 9 مــقــاطــع : مـنـــهــا 6 مــقــاطــع الــطـــرقـات

rساراتHو3 مقاطع ا
- هدم الطريق : 24.000  م2 .

اHـادة اHـادة 4 :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةr فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اHذكـورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـمية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 31
أكتوبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-279 مؤرخ في مؤرخ في  2 صـفر عام صـفر عام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة r r2016  يـــــعــــدل ويـــــتــــمم يـــــعــــدل ويـــــتــــمم
اHــرسـوم الــتــنـــفــيـــذي رقم اHــرسـوم الــتــنـــفــيـــذي رقم 01 -  - 105 اHـــؤر اHـــؤرّخ فـي خ فـي 29
مــــحـــرمــــحـــرّم عـــــام م عـــــام 1422 اHـــوافق  اHـــوافق 23 أبــــريـل ســــنـــة  أبــــريـل ســــنـــة 2001
الـــذي يـــحــدد شــــروط وكـــيــفــــيــات شـــراء اHــــســـاكـنالـــذي يـــحــدد شــــروط وكـــيــفــــيــات شـــراء اHــــســـاكـن
اHــنـجزة بـأمـوال عمـومـية أو مصـادر بـنـكية أو أياHــنـجزة بـأمـوال عمـومـية أو مصـادر بـنـكية أو أي

تمويالت أخرىr في إطار البيع باإليجار.تمويالت أخرىr في إطار البيع باإليجار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 105-01
اHـؤرّخ في 29 مــحرّم عـام 1422 اHوافـق 23 أبــريـل سـنة
2001 الـــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيــفــــيــات شـــراء اHــــســاكن

اHـــنـــجـــزة بـــأمــوال عـــمـــومــيـــة أو مــصـــادر بـــنـــكــيــة أو أي
تـــمــــويـالت أخــــرىr فـــي إطـــار الـــبــــيع بـــاإليــــجـــارr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

يرسم ما يأتي  : يرسم ما يأتي  :  

اHــــاداHــــادّة األولى  :  األولى  : يـــعـــدل هــــذا اHـــرســـوم ويـــتــــمم بـــعض
أحـكــام اHـرسـوم الــتـنـــفـيــذي رقم 01 - 105 اHــؤرّخ في 29
مــــحـــرّم عـــام 1422 اHــوافـق 23 أبــــريـل ســــنــة 2001 الـــذي
يــــحــــدد شــــروط وكــــيـــفــــيـــات شــــراء اHــــســـاكـن اHــــنــــجــزة
بـــأمـــوال عــمــــومــيــة أو مـــصـــادر بــنــــكــيـــة أو أي تــمــويالت

أخرىr في إطار البيع باإليجارr اHعدّل واHتمّم.

2 :  : تــــعــــدّل وتــــتـــــمم أحــــكــــام اHــــادتــــY 5 و8 من اHــــاداHــــادّة  
اHـرسوم الـتـنــفـيــذي رقم 01 - 105 اHــؤرّخ في 29 مــحرّم
rـذكـور أعالهHـوافـق 23 أبــريـل ســنة 2001 واHعــام 1422 ا

وحترر كما يأتي :
" اHادة 5 : حتدد الـكلـفة الـنـهائـية اHـستـعمـلة حلـساب
ثـــمن اHــســكن اHــوجه لــلــبـــيع بــاإليــجــار عــلى أســاس كــلــفــة
اإلجنــــاز �ــــا تــــتــــضــــمـــنـه من نــــفــــقــــات شــــراء األرض وكـــذا
الـتـكـالـيف اHـالــيـة وتـكـالـيف الـتــسـيـيـر الـتـقـني واإلداري

احملسوبة على الفترة التي تسبق نقل اHلكية.
يـحــسب ثــمن اHــســكن الــذي يــتــحـمــله اHــكــتــتب بــعـد

خصم اإلعانات اHمنوحة من طرف الدولة.
حتـــدد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق هـــذه اHـــادة  �ــوجـب قــرار

مشترك بY وزير اHالية والوزير اHكلف بالسكن".
" اHــــــادة 8 : فـي جـــــــمـــــــيع احلـــــــاالتr يـــــــجـب أن يـــــــدفع
اHــسـتــفــيــد مــبــلغ ثــمن اHــســكنr بــعــد خــصم مــبــلغ الــدفــعـة
األولـى عــلى مــدى مـــدة ال تــتــجــاوز خــمـــســا وعــشــرين (25)

سنة.
غــيــر أنهr يــتم تــقــلــيص هــذه اHــدة إلى عــشــرين (20)
سنة بالنسـبة للمكتتـبY اHسجلY في سنة 2001 و2002
اHـؤهـلـY لالسـتـفـادة من اHـسـكن الـذين » حتـيـY مـلـفـاتـهم

خالل سنة 2013.
يـــتم دفـع هـــذا اHـــبـــلغ اHـــؤجل الــــوفـــاء به حـــسب أجل
اســتـحــقــاق يــبـY اHــبــلغ الــواجب دفــعه شـهــريــا عــلى مـدى

اHدة اHعنية.
 �ـكن اHـسـتـفيـد أن يـقـوم بـالـتـسـديـد اHـسـبق لـلـجزء
اHـتـبقـي من الـثمـن الكـلي لـلـمـسـكنr قـصـد حتـويل اHـلـكـية

بصفة شرعية لفائدتهr �جرد تسديد الدفعة األولى".

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1865
6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

دائــرة تــمــــالـــوس : عـــبــد الــــرزاق طـــاوطـــاوr بــنــــاء
عـلى طلبـه.

- والية عY الدفلى :- والية عY الدفلى :
دائرة العبادية : موفق خويسات.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نائبن إنـهـاء مـهـام نائب

مدير مدير بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عــبـــد الــعـــزيـــز دلــيـــبـــةr بــصـــفـــته نـــائب مـــديــر لـــتـــمــويالت
اHــــؤســــســــات اجلــــهــــويـــــة بــــاHــــديــــريــــة الــــعــــامـــــة لــــلــــعالقــــات
االقـتـصـاديـة واHـالـيـة اخلـارجـيـة بـوزارة اHـالـيـةr لـتـكـليـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

دراسات بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.دراسات بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

خـالـد خـياليr بـصـفـته مديـرا لـلـدراسات بـوزارة الـشؤون
الدينية واألوقافr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

اHــــوارد الـــــبــــشــــريــــة والـــــتــــكــــوين بـــــوزارة الــــســــكناHــــوارد الـــــبــــشــــريــــة والـــــتــــكــــوين بـــــوزارة الــــســــكن
والعمران واHدينة.والعمران واHدينة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عــبــد احلــلـيـم أجـيــريr بــصــفـتـه مـديــرا لــلــمـوارد الــبــشــريـة
rـــــديــــنـــــةHوالـــــتــــكــــــوين بـــــوزارة الـــــســــكــن والــــعـــــمـــــران وا

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضمr يـتـضمّـنـان إنـهــاءـنـان إنـهــاء

مهــام رؤساء دواوين والة.مهــام رؤساء دواوين والة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتـــية أسـمــاؤهم بـصفتـهــم رؤســـــاء دواويــــن والة في
الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية سطيف rعمر العهيار -
rفي والية سكيكدة rمحمد دهري -

- عبد الرحمان خلضر فواتيحr في والية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

لـــونـــاس بــوقـــريr بــصـــفــتـه رئــيــســـا لــديــوان والي واليـــة
سيدي بلعباس.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

اإلدارة احمللية في والية النعامة.اإلدارة احمللية في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

درويـش قــاسم مــسـعـــودr بـصـفــتـه مــديــرا لإلدارة احملــلــيـة
في واليـة النعامـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام رؤساءن إنهاء مـهام رؤساء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتـيــة أسـمـاؤهمr بــصـفـتــهـم رؤسـاء دوائـــر في الـواليــات
اآلتــية :

- والية تـيزي وزو :- والية تـيزي وزو :
دائـرة إفرحـونـان : عبـد الرحـمان نـاصـريr بنـاء على

rطلبه
دائرة عY احلمامr أحمد قجالي.
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مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفتشن إنـهـاء مـهـام مـفتش

بوزارة التجارة.بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

rبــصـــفــته مـــفــتـــشــا بــوزارة الـــتــجــارة rعـــبــد الــعـــزيــز ڤـــنــد
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

السكن في والية تيزي وزو.السكن في والية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مــصـــطــفى بـــانــوحr بــصـــفــتــه مــديــــرا لـــلــســـكــن في واليـــة
تـيزي وزوr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســيمـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 15  مــــــحـــــــرمــــــحـــــــرّم م عـــــــام عـــــــام 1438
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 ــوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة  أكــتــوبــر ســنــةHــوافـق اHا
مــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــاتمــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــات

احمللـيةاحمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد خــالـد

خــــــيـــــالـيr مـــــديـــــــرا لـــــلــــــدراســـــــات بـــــــوزارة الــــــداخـــــلــــــيـــــة
واجلماعات احمللـية.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق اHا
مـــفــتــشــY بــاHــفـــتــشــيــة الــعــامـــة لــوزارة الــداخــلــيــةمـــفــتــشــY بــاHــفـــتــشــيــة الــعــامـــة لــوزارة الــداخــلــيــة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عـــبـــــد الــعــــزيـــز دلـــيــبـــةr مــفـــتــشــا بــاHـــفــتــشـــيـــة الــعـــامـــة
لـوزارة الداخلـية واجلماعات احمللـية.

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عـبـــد احللـيم أجيـريr مفـتشـا باHـفتـشـيـة العــامـة لـوزارة
الداخلـية واجلماعات احمللـية.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق اHا

.Yرئيسي ديواني والي.Yرئيسي ديواني والي
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

دهريr رئيسا لديوان والي والية سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتوبر سنة r2016 يعيّن السّيد الصغير

خبشاشr رئيسا لديوان والي والية سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

اإلدارة احمللية في والية قاHةاإلدارة احمللية في والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـعـيّـن الـسّـيـد مـنـور

يـازةr مديرا لإلدارة احمللية في والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

التقنY والشؤون العامة في والية معسكرالتقنY والشؤون العامة في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بن زهـــرةr مــديــرا لــلــتــقــنــY والــشــؤون الــعــامــة في واليــة
معسكـر.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

: Yاآلتيت Yفي الواليت Yاسماهما رئيسي دائرت
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- والية الشلف :- والية الشلف :
دائرة الشلف : عمر العيهار.

- والية تلمسان :- والية تلمسان :
دائرة سبدو : عبد الرحمان خلضر فواتيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

: Yاآلتيت Yفي الواليت Yاسماهما رئيسي دائرت
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

دائرة رمضان جمال : جمال بوجزة.

: µوالية مستغا -: µوالية مستغا -
دائرة حاسي معمش : بوسيف بلبشير.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن تعيY نائب مديرن تعيY نائب مدير

بالديوان اHركزي لقمع الفسادبالديوان اHركزي لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـــــوافق 17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2016 يــــعـــــيّـن الــــسّـــــيــــد

اجلــياللي بــوشـواطــةr نـائـب مـديــر لـلــمـيــزانـيــة واحملـاســبـة
والوسائل بالديوان اHركزي لقمع الفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتوبر سنـة أكتوبر سنـة r2016 يتضمr يتضمّن تعيY اHدير العامن تعيY اHدير العام

للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعـة واHنـاجمللتنافسية الصناعية بوزارة الصناعـة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عــبـــد الـعــزيــز ڤـنـدr مـديـرا عامـا لـلـتـنـافـسيـة الـصـنـاعـية
بوزارة الصناعـة واHنـاجم.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن تـعــيـY مــديـرينن تـعــيـY مــديـرين

للسكن في الواليات.للسكن في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للسكن في الواليات اآلتية :

rفي والية تيارت rمحمد عبدلي -
rفي والية جيجـل rالهاشمي راشدي -
rفي والية معسكر rعبد اجمليد ڤليل -
rفي والية ورقلة rرشيد محمدي -

rفي والية سوق أهراس rاجلياللي كباس -
- ختير بلمدانيr في والية عY تموشنت.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

التجهيزات العمومية في والية وهرانالتجهيزات العمومية في والية وهران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـــــوافق 17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2016 يــــعـــــيّـن الــــسّـــــيــــد

مـصـطــفى بــانـــــوحr مــديـــرا لـلــتـجـهــــيـزات الـعــمـــومــــيـة
فـي واليـة وهـران.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن تـــعــيــY مــديــــرن تـــعــيــY مــديــــر

الــتــعــمـــيــر والـــهــنــدســــة اHــعــمـــاريــــة والــبــنـــاء فيالــتــعــمـــيــر والـــهــنــدســــة اHــعــمـــاريــــة والــبــنـــاء في
واليـة تامنغستواليـة تامنغست.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
Yيـعيّـن السّـيـد يـاس r2016 ـوافق 17 أكـتـوبـر سـنةH1438 ا

أمقـــرانr مـديـرا لـلـتعـمـير والـهـندسـة اHـعمـاريـة والبـنـاء
في واليـة تامنغست.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرســومـان رئـاسـيمرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 24 رمـضـان عـام  رمـضـان عـام 1437
29 يــونـيــو ســنــة  يــونـيــو ســنــة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 
مـهام كتـاب عامـY لدى رؤساء دوائـر في الوالياتمـهام كتـاب عامـY لدى رؤساء دوائـر في الواليات

(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلــــريــدة الــرّســمــــيــة - الــعـــدد 51 الــصــــادر فـي 28
r2016 وافـق 31 غشت سنـةHذي القعدة عـام 1437 ا

الصفحة r25 العمود األولr السطران 21 و22 :
- بـدال مـن :- بـدال مـن : "عــمـــار مــســعـــــوديr بــدائــــرة نــدرومـة

r"في والية تلمسان
- يــــقــــرأ :- يــــقــــرأ : "عمـــر مـسـعـــوديr بـدائـــرة عـــY اHلـح

فـي واليـة اHسيلـة".
................... (الباقي بدون تغيير) ...................
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قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 3 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1438
اHوافق اHوافق 5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة r2016 يحدr يحدّد مدونة إيــراداتد مدونة إيــرادات
ونـفــقـات حـســاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقـم ونـفــقـات حـســاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقـم 302-130
الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات احمللية".الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات احمللية".

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

rاليةHووزير ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقـم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شوّال
Yـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
والــمـــتــضـمّــن قـــانــــون اHـالـــيــة لـسـنـــة r2000 ال ســيـمـــا

rادة 89 منـهHا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمّن قـانون

rادة 84 منـهHال سيما ا r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئــــــــاسـيّ رقم 125-15
اHؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

واHتضمّن تعيY أعضاء احلكومةr اHعدّل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 24 مــارس ســنــة
2014 واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rللجماعات احمللية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-120 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 6 أبــريل ســنــة
2016 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـــاص رقم 130-302 الـــذي عـــنـــوانه "صـــنـــدوق الـــضـــمــان
r"للجماعات احمللـية

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 16-120 اHــؤرّخ في 28 جــمـــادى الــثــانـــيــة
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 6 أبــــريل ســــنـــة 2016 واHعـــــام 1437 ا
يــهـدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد مـدونــة إيــرادات ونــفــقـات
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 130-302 الــذي عــنــوانه

"صندوق الضمان للجماعات احمللـية".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـقــيـد حـســاب الـتـخـصــيص اخلـاص اHـذكـور
في اHادّة األولى أعالهr مـا يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اHساهمات السنوية للبلديات والواليات :

rمساهمات البلديات *
* مساهمات الواليات.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- نـاقص الـقـيـمـة عـلـى حتـصـيل الـضـرائب والـرسـوم

العائدة للبلديات والواليات :
* تعـويض ناقص الـقيـمة عـلى حتصـيل الضرائب

rوالرسوم العائدة للبلديات
* تعـويض ناقص الـقيـمة عـلى حتصـيل الضرائب

والرسوم العائدة للواليات.
- الــدفع لــصـــنــدوق الــتـــضــامن لــلـــجــمــاعـــات احملــلــيــة

للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 مــــحــــرّم عــــام 1438 اHــــوافق 5
أكتوبر سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
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- و�قـتـضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 3
مـحـرّم عام 1438 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2016 الـذي يـحدّد
مـدونة إيـرادات ونـفقـات حـسـاب الـتخـصـيص اخلاص رقم
130-302 الــذي عـــنـــوانه "صــنـــدوق الــضــمــان لـــلــجــمــاعـــات

r"احمللـية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 16-120 اHــؤرّخ في 28 جــمـــادى الــثــانـــيــة
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 6 أبــــريل ســــنـــة 2016 واHعـــــام 1437 ا
يـهــدف هـذا الــقـرار إلى حتــديـد كــيـفــيـات مــتـابــعـة وتـقــيـيم
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 130-302 الــذي عــنــوانه

"صندوق الضمان للجماعات احمللـية".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـضــبط اHــديــر الـعــام لــصـنــدوق الــتــضـامن
والــضــمــان لــلــجـــمــاعــات احملــلــيـــة ســنــويــا تــقـــريــر مــتــابــعــة

وتنفيذ وتقييم النشاطات اHمولة من طرف الصندوق.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــبــــيّن الــــتــــقــــريــــر وضــــعــــيــــة مــــســــاهــــمـــات
اجلمـاعات احملـليـة في صنـدوق الضـمان لـلجـماعـات احمللـية

وكذا التعويضات التي منحها.

يعرض هذا التقرير على الوزير اHكلف بالداخلية.

اHاداHادّة ة 4 : : يرسل الـوزير اHـكلف بـالداخـليـة في نهـاية
كـل سنـة ميزانـيـة إلى الــوزيــر اHكلف باHالـية حصيلـة
ســـنـــــويــــة تــــبــــY مـــجــــمــــوع مـــبــــالــغ اإليــــرادات احملــــقـــقــــة

والنفقـات اHنجـزة.

rاخلــزيـــنــة الــرئــيـــسي شــهــريــا Yــادّة ة 5 : : يـــرسل أمــHــاداHا
rكـشفا مفصال يـبيّن مبلغ مـساهمات الواليـات والبلديات

وكذا وضعية اHدفوعات إلى اآلمر بالصرف للحساب.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تـخضع نـفـقـات حـساب الـتـخـصـيص اخلاص
رقم 130-302 الـذي عنـوانه "صـندوق الـضـمان لـلـجمـاعات
احملـلـية" ألجهزة اHـراقبة التـابعة للدولـةr طبقا لإلجراءات

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 مــــحــــرّم عــــام 1438 اHــــوافق 5
أكتوبر سنة 2016.

قــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 3 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2016 يـــحـــدr يـــحـــدّد كــــيـــفـــيـــاتد كــــيـــفـــيـــات
مـتــابــعـــة وتــقــيــيـم حـســـــاب الــتـخــصــيص اخلـــاصمـتــابــعـــة وتــقــيــيـم حـســـــاب الــتـخــصــيص اخلـــاص
رقـم رقـم 130-302 الـــذي عـــنــوانـــه "صــنـــدوق الـــضـــمــان الـــذي عـــنــوانـــه "صــنـــدوق الـــضـــمــان

للجماعات احمللية".للجماعات احمللية".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

rاليةHووزير ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقـم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شوّال
Yـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضــمّــن قــــانـــــون اHــالــــيــة لــســنــــة r2000 ال ســيــمـــــا

rادة 89 منـهHا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمّن قـانون

rادة 84 منـهHال سيما ا r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئــــــــاسـيّ رقم 125-15
اHؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 24 مــارس ســنــة
2014 واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rللجماعات احمللية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-120 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 6 أبــريل ســنــة
2016 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـــاص رقم 130-302 الـــذي عـــنـــوانه "صـــنـــدوق الـــضـــمــان
r"للجماعات احمللـية

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
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وزارة اIاليةوزارة اIالية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 24 رجب عــام  رجب عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2016 يــتــضــمن جتــديــد  الــلــجــان اإلداريــة اHــتــســاويــة األعــضــاءr يــتــضــمن جتــديــد  الــلــجــان اإلداريــة اHــتــســاويــة األعــضــاء

اخملتصة اخملتصة إزاء أسالك موظفي اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للمحاسبة.إزاء أسالك موظفي اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 24 رجب عـام 1437 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة r2016 جتـدد تــشـكــيـلــة الـلــجـان اإلداريــة اHـتــسـاويـة
األعضاء اخملتصة إزاء أسالك موظفي اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للمحاسبةr كاآلتي :

األسالك / الرتباألسالك / الرتب
¨ثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة

اللجنة األولى :اللجنة األولى :
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة

-  مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة

- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي

- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي

- مترجم ترجمان
- رئــــــيس اHــــــهــــــنــــــدســــــY في

اإلعالم اآللي
- مـــــــهـــــــنــــــــدس رئـــــــيـــــــسـي في

اإلعالم اآللي
- مهندس دولة في اإلعالم اآللي
- مـــــهــــنـــــدس تـــــطــــبـــــيـــــقي في

اإلعالم اآللي
- رئــــــيس اHــــــهــــــنــــــدســــــY في

اإلحصائيات
- مـــــــهـــــــنــــــــدس رئـــــــيـــــــسـي في

اإلحصائيات
- مـــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــدس دولـــــــــــــة فـي

اإلحصائيات
- رئــيس الـوثــائـقــيـY أمــنـاء

احملفوظات
- وثائقي أمY محفوظات رئيسي
- وثائقي أمY محفوظات

- رئــــــيس اHــــــهــــــنــــــدســــــY في
اخملبر والصيانة

- مهنـدس رئيسي في اخملبر
والصيانة

- مـــهـــنــــدس دولـــة في اخملـــبـــر
والصيانة

YــــــــــهـــــــــــنــــــــــدســــــــــHرئــــــــــيـس ا -
YعماريHا

- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري

YستخدمHثلو ا¨YستخدمHثلو ا¨

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

خالد مسيوري

آمال حطاب

عبد الغفور ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

نــــــصـــــيـــــرة مــــــعـــــمـــــري
اHولودة مشدال

محمد بوخلف

شـــــــريــــــفــــــة شـــــــنــــــوفي
اHولودة صايفي

عبد اHالك جعبوب

رامية جمعة

عـــــــــبــــــــد الـــــــوهـــــــاب
بـن هارون

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون



6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2465
6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

األسالك / الرتباألسالك / الرتب
¨ثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة

اللجنة الثانية :اللجنة الثانية :
- مفتش اخلزينة
- مراقب اخلزينة

-  ملحق رئيسي لإلدارة
- ملحق اإلدارة

- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي

- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي

- محاسب إداري
- تـــــــــقـــــــــنـي ســــــــــام فـي اإلعالم

اآللي
- تقني في اإلعالم اآللي

- تــــــقـــــــنـي ســــــام فـي اخملـــــــبــــــر
والصيانة

- تــــــقـــــنـي ســـــام فـي الـــــســــــكن
والعمران

اللجنة الثالثة :اللجنة الثالثة :
- عون معاينة للخزينة

- عون إدارة
- عون مكتب

- كاتب
- عون حفظ البيانات

- مساعد محاسب إداري
- مــــعـــاون تــــقـــنـي في اإلعالم

اآللي
- عــــــــون تـــــــــقــــــــنـي فـي اإلعالم

اآللي
- عامل مهني خارج الصنف
- عــامـل مــهــني مـن الــصــنف

األول
- عــامـل مــهــني مـن الــصــنف

الثاني
- سـائق سـيـارة من الـصنف

األول
- سـائق سـيـارة من الـصنف

الثاني
- حاجب رئيسي

YستخدمHثلو ا¨YستخدمHثلو ا¨

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

خالد مسيوري

آمال حطاب

خالد موزاية

خالد مسيوري

آمال حطاب

عبد الغفور ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

عبد الغفور ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

فـــــــاطــــــمـــــــة الــــــزهــــــراء
Yترسات

جمال زايدي

نصر الدين حمان

نوي معرف

سميرة براشدي

رضا غزالي

نور الدين بوسلوب

خديجة بوعبيبسة

أحمد عY بعزيز

صورايا مقراد

عليمة  عوار

سفيان نصايبي

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 6 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 20  يـونـيو  يـونـيو
ســـنـــة ســـنـــة r2016 يـــحــــدr يـــحــــدّد مـــبـــلغ الـــتـــعــــويض عن احلـــضـــورد مـــبـــلغ الـــتـــعــــويض عن احلـــضـــور
واHــــــشــــــاركـــــة الــــــذي �ـــــنـح ألعــــــضـــــاء جلــــــان الـــــطــــــعـنواHــــــشــــــاركـــــة الــــــذي �ـــــنـح ألعــــــضـــــاء جلــــــان الـــــطــــــعـن
لــلــضــرائب اHــبــاشـرة والــرســوم اHــمــاثــلــة والــرسـوملــلــضــرائب اHــبــاشـرة والــرســوم اHــمــاثــلــة والــرسـوم

على رقم األعمال.على رقم األعمال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 01-21 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمّن

rادة 40 منهHال سيما ا r2002 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرّخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 26

rمنـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادّة 81 مـن قــانـون
اإلجـراءات اجلـبـائيـةr يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد مـبـلغ
التعويض عن احلـضور واHشاركة الذي �نح ألعضاء جلان
الـطـعن لـلـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثـلـة والـرسـوم

على رقم األعمال.

r2 :  : �ــنـح الـتــعــويـض ألعــضـــاء جلــــان الــطــعــن اHـاداHـادّة ة 
كـل ثالثـة (3) أشهـر.

3 : : يــحــدد الــتــعـويـض اHــذكـور أعـاله لــكل جلــنـة اHـادة اHـادة 
حسب اHبالغ اآلتية :

1 - بالنسبة للجنة الطعون الوالئية : - بالنسبة للجنة الطعون الوالئية :
r6.000 دج للرئيس -
r5.000 دج لألعضاء -

- 4.000 دج للكاتب اHقرر.

2 - بالنسبة للجنة اجلهوية للطعون : - بالنسبة للجنة اجلهوية للطعون :
r8.000 دج للرئيس -
r6.000 دج لألعضاء -

- 5.000 دج للكاتب اHقرر.

3 - بالنسبة للجنة اHركزية للطعون : - بالنسبة للجنة اHركزية للطعون :
r10.000 دج للرئيس -

rقررH8.000 دج لألعضاء وا -
- 7.000 دج للكاتب.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 8  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1437
11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة r2016 يــعــدل ويــتــمم الــقـرارr يــعــدل ويــتــمم الــقـرار اHـوافق اHـوافق 
الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في 3 ربــــيـع األول عـــام ربــــيـع األول عـــام
1434 اHـــــوافق  اHـــــوافق 15 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013 واHـــــتـــــضـــــمن واHـــــتـــــضـــــمن

الـتـنــظـيم الـداخـلي Hــركـز الـبـحث الـعــلـمي والـتـقـنيالـتـنــظـيم الـداخـلي Hــركـز الـبـحث الـعــلـمي والـتـقـني
في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-214 اHؤرّخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1412 اHــوافق 23 مــايــو ســنــة 1992
واHــتــضــمن إحــداث مـركــز الــبـحـث الـعــلــمي والــتـقــني في

rتمّمHعدّل واHا rالتحاليل الفيزيائية والكيميائية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عـام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنـة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
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- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
ربــــــيـع األول عـــــام 1434 اHــــــوافق 15 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2013
واHــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Hـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

rوالتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يعـدل هـذا القـرار ويتـمم بعض أحـكام
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام

1434 اHوافق 15 يناير سنة 2013 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 2 :  : تعدّل اHادة 2 من القرار الوزاري اHشترك
اHؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1434 اHوافق 15 ينـاير سـنة

2013 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

" اHــادة 2 : يــنـــظم اHــركــزr حتت ســـلــطــة اHــديــر الــذي
يـــســاعـــده مــديـــر مــســـاعــد وأمـــY عــامr في أقـــســام تـــقــنـــيــة
ومصالح إدارية وأقـسام للبحث وورشات ووحدة البحث

ومصالح مشتركة للبحث ".

اHـادة اHـادة 3 : تـعـدّل وتــتـمم اHـادة 7 من الــقـرار الـوزاري
اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اHــوافق 15

يناير سنة 2013 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

" اHادة 7 : تكلف اHصالح اإلدارية �ا  يأتي :
........................ (بدون تغيير) ........................

تنظم اHصالح اإلدارية وعددها خمس (5) في : 

بعنوان اHركز :بعنوان اHركز :
rوالتكوين YستخدمHمصلحة ا *

rيزانية واحملاسبةHمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

بعنوان وحدة البحث :بعنوان وحدة البحث :
rاليHمصلحة التسيير ا *

* مصلحة الوسائل العامة والصيانة ".

اHادة اHادة 4 : يتمم الـقرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في
3 ربــــيـع األول عــــام 1434 اHــــوافق 15 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
r2 ـواد 8 مـكـرر و8 مـكـرر 1 و8 مـكـررHبــا rـذكــور أعالهHوا

حترّر كما يأتي :

" اHادة 8 مكرر : تتكـون الورشات وعددها أربع (4)
من :

rورشة مطيافية الكتلة *
* ورشـــة الـــكــــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــة وحتـــلـــيل الـــعـــنـــاصـــر

rالكيميائية
rورشة التحاليل الهيكلية والنسيجية واحلرارية *

* ورشة تصميم النماذج وتصليح العتاد ".

" اHادة 8 مكرر 1 : تتكون وحدة البحث من :
* وحــــــدة الـــــبــــــحـث فـي الـــــتــــــحــــــالــــــيـل والــــــتــــــطــــــويـــــر

التكنولوجي في البيئة ".

" اHــــــادة 8 مــــــكــــــرر 2 : تــــــكـــــــلّف وحـــــــدة الــــــبــــــحـث في
التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئةr �ا يأتي :

- تــطــويــر أسـالــيب وتــقــنــيـات حتــلــيل اHــلــوثـات في
rالبيئة

- تـطوير طـرائق مبـتكـرة Hعـاجلة النـفايـات السـائلة
rوالغازية

- الـتـحـكم في طـرق احملـاكـاة و¶ـذجـة طـرائق مـعـاجلـة
rالنفايات السائلة والغازية

Yعـاجلـة وتـثـمH وتـطـويـر تقـنـيـات جـديـدة Yحتسـ -
النفايات الصلبة. 

وتتكون من :

rقسم البحث : حتليل ملوثات الهواء -

- قسم البحث : حتليل اHاء والتربة ".

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي



وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 23 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 25 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــحــــدد تــــعـــدادr يــــحــــدد تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــــاتr بـــعــــنـــوان الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لـــزرعأو اخلـــدمــــاتr بـــعــــنـــوان الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لـــزرع

األعضاء.األعضاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فــي 25 رجــب عــام 1436 الــــمـــوافق 14 مـــايـــو ســـنـــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-167 اHؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة
2012 واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـزرع األعـضـاء

rوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
rبــعـنــوان الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـزرع األعــضـاء rأو اخلـدمــات

طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

5

2

7

200

219

1

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

7

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموعاجملموع

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 23 ذي احلجة عام 1437 اHوافق 25 سبتمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
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