
العدد العدد 22
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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 12 رجب  رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 9 أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 اHوافق 2  أبريل سنة r2017 يـتضمن حتـويل اعتماد فــي  مـيزانيـة
الدولــة......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 17-131 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 اHوافق 2  أبريـل سنة r2017 يـتضمن  حتـويل اعتماد  إلى مـيزانية
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعـي.......................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 اHوافق 6  أبريل سنة r2017 يـتضمن تكـليف بعض أعضـاء احلكومة
لتوليr بالنيابةr مهام الوزراء اHترشحX لالنتخابات التشريعية.....................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 17-133 مـؤرخ في 9 رجب عـام 1438 اHـوافق 6 أبـريـل سـنـة r2017 يـتــضـمن نــقل اعـتــمـاد في مـيــزانـيــة
تسيـير وزارة الـداخلية واجلمـاعات احملليـة.....................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 17-134 مـؤرخ في 9 رجب عـام 1438 اHـوافق 6 أبـريـل سـنة r2017 يـتـضـمـن اعـتـمـاد الـبـرنـامج الـوطـني
لسالمة الطيران اHدني................................................................................................................................

مرسوم تنفيـذي رقم 17-135 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 اHوافـق 6 أبريل سنة r2017 يتمم  اHرسـوم التنفيذي رقم 310-94
اHؤرخ في 3 جمـادى األولى عام 1415 اHوافق 8 أكتـوبر سنة 1994 واHتعـلق بكيـفيات سيـر حساب التـخصـيص اخلـاص
رقم 069-302 بعنوان "الصنـدوق اخلــاص للتضامن الوطني".............................................................................

مـرسوم تـنفـيـذي رقم 17-136 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 اHوافق 6 أبريـل سنة r2017 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقم 162-16
اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عام 1437 اHوافق 2 يـونـيو سـنة 2016 الذي يـحـدد كـيـفيـات تسـيـير حـساب الـتـخصــيص اخلـاص
رقم 079-302 الذي عنوانـه "الصندوق الوطني للمياه".....................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مـشتركان مؤرخان في 14 جمادى الـثانية عام 1438 اHوافق 13 مارس سنة r2017 يتضمـنان جتديد انتداب
.............................................Xدائمت Xعسكريت Xلدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمت Xقاضي

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 9  ربـيع الـثـاني عـام 1438 اHـوافق 8  يــنـايـر سـنـة r2017 يـحـدد كـيــفـيـات نـقل مـلـكـيـة احملالت
اHنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب"r مجاناr من األمالك اخلاصة للدولة إلى األمالك اخلاصة للبلديات.............

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 16 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHوافق 15  يـنـاير سـنة r2017 يـحـدد تصـنيف صـنـدوق التـضامن
والضمان للجماعات احمللية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له............................................................

(2) Xمــسـاعــدين اثــنـ Xيــتـضــمن تــعـيــ r2017 ـوافق 29 مــارس ســنــةHقــرار وزاريّ مــشــتــرك مــؤرّخ في أول رجـب عـام 1438 ا
ألعـضاء الـلـجنـة االنـتخـابـيـة للـمـقيـمـX في اخلارج اHـكـلفـة بـجمع الـنـتائـج النـهـائيـة لالقـتراع اHـتـعلق بـانـتخـاب أعـضاء
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................

قـرار وزاريّ مشـترك مـؤرّخ في أول رجب عام 1438 اHوافق 29 مارس سـنة r2017 يرخص لـرؤساء اHـمـثلـيات الـدبلـوماسـية
والقنصلية بتقد� تاريخ افتتاح االقتراع اHتعلق بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني...................................

قــرارمــؤرّخ في 10 ربــيـع الــثــاني عــام  1438 اHـــوافق 9 يــنــايــر ســنــة r2017 يــتــمم الــقــراراHــؤرخ في 22 ربــيع األول عــام 1418
اHوافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة اHوانئ واHطارات اHزودة �حافظة لألمن........................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة اHاليةوزارة اHالية

قــرار مـؤرخ فـي 15 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يـتــضـمن سـحـب اعــتـمـاد الـشــركــة ذات الـشـخـص
الوحـيد وذات اHـسؤولـية احملــدودة "عنـاية تـأمX سـمسرة" "DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE" بـصفـتـها شـركة
..........................................................................................................................................Xسمسرة للتأم

.............Xيتضمـــن سحب اعتماد سمسار للتأم r2016 وافق 15 ديسمبر سنةHقرار مؤرخ فـي 15 ربيع األول عام 1438 ا

.............Xيتضمنان اعتماد سمسارين للتأم r2016 وافق 15 ديسمبر سنةHقراران مؤرخان في 15 ربيع األول عام 1438 ا

مقرر مؤرخ في 24 ربيع األول عام 1438 اHوافق 24 ديسمبر سنة r2016 يتضمن إحداث مكتب جمارك في عX طاية.........

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار مـؤرخ في 4  ربــيع الـثــاني عـام 1438 اHـوافق 3  يـنــايـر ســنـة r2017 يــحـدد اHــواصـفــات واإلجــراءات الـتــقـنــيـة لــتـصــمـيم
منشآت توزيع الكهرباء وإجنازها..................................................................................................................

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

قـرار مـؤرخ في أول ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يـتــمّم الـقـرار اHـؤرخ في 13 جـمـادى األولـى عام
1411 اHوافق 20 نوفمبر سنة 1991 واHتعلق �لحقات السكة احلديدية وارتفاقاتها................................................

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 29 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يـعــدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHـؤرخ في 17 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 8 يــنـايـر سـنـة 2015 الـذي يــحـدد تـعــداد مـنـاصب الــشـغل وتـصــنـيـفــهـا ومـدة
الـــعــقــد اخلـــاص بــاألعــوان الـــعــامــلـــX في نــشـــاطــات احلــفـظ أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمـــات بــعــنـــوان اHــصـــالح غــيــر اHـــمــركــزة
واHــؤســـســات الــعــمــومـــيــة لــلــصــحـــة ومــؤســســات الــتـــكــوين شــبه الـــطــبي الــتـــابــعــة لــوزارة الــصــحـــة والــســكــان وإصالح
اHستشفيات...............................................................................................................................................



12 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 422
9   أبريل  سنة  أبريل  سنة 2017 م

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم 17-130  مـؤرمـؤرّخ في خ في 5 رجب عـام  رجب عـام 1438
اHوافق اHوافق 2  أبريل سنة   أبريل سنة r2017 يتضـمن حتويل اعتمادr يتضـمن حتويل اعتماد

فــي  ميزانيـة الدولــة.فــي  ميزانيـة الدولــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�ـقتـضى اHرسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-29 اHؤرخ
فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
r2017 الية لسنةHوجب قانون ا�

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســـــوم  الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 17 -51
اHـؤرخ فـي 20 ربـيع الــثـاني عـام 1438 اHـوافق 19  يــنـايـر
سنة 2017 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
 االتـصــال من مـيـزانــيـة الــتـسـيــيـر �ـوجـب قـانـون اHــالـيـة

r2017 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2017
اعـــتــمـــاد قــدره مـــلــيــار ومـــائــتـــان وخــمـــســة ماليـــX ديــنــار
(1.205.000.000 دج)  مــــقــــيّــــد في مــــيــــزانـــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــــشـــــتــــركــــة وفي الــــبــــاب رقم 37-03 " نــــفــــقـــات تــــنــــظــــيم

االنتخابات".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يــخــصـص Hـيزانـية ســنة 2017  اعـتـمــاد
قــــــدره  مــــــلـــــيـــــار ومـــــائــــــتـــــان وخـــــمـــــســـــة مـاليـــــX ديــــــنــــــار
(1.205.000.000 دج)  يــــقـــــيّــــد فـي مــــيـــزانـــيــــات تـــســـيـــيـــر
الـوزارات وفي البـابـX اHبـيـنX في اجلـدول اHـلحق بـهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشر هذا اHرسوم  في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 5 رجب عــــــام 1438 اHــــــوافق 2
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

رقم األبوابرقم األبواب

05-371.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العنوانالعنوان

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة العامة اإلدارة العامة 
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزية اHصالح اHركزية 
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالح وسائل اHصالح 
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - االنتخابات ..................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....
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رقم األبوابرقم األبواب

01-365.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العنوانالعنوان

وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال..............................

مـرسوممـرسوم رئـاسي رقم رئـاسي رقم 17-131  مـؤرمـؤرّخ في خ في 5 رجب عـام  رجب عـام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 2  أبـــــريـل ســـــنــــة   أبـــــريـل ســـــنــــة r2017 يـــــتــــضـــــمن  حتـــــويلr يـــــتــــضـــــمن  حتـــــويل
اعــــتــــمــــاد  إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيــــر وزارة الــــعــــملاعــــتــــمــــاد  إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيــــر وزارة الــــعــــمل

والتشغيل والضمان االجتماعـي.والتشغيل والضمان االجتماعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 17- 45 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
r2017 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــلــــغــى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2017
اعــــتــــمـــــاد قــــــدره ســــبــــعــــة ماليــــX ديـــــنـــار (7.000.000 دج)
مـقيّـد فـي ميـزانيـة التـكاليف اHشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يــخــصص Hـيزانـية ســنـة 2017  اعـتـمــاد
قـــدره سبـعـــة مـاليـX ديـنار (7.000.000 دج)  يــقـــيّـد فـي
مـيــزانـيــة  تــسـيـيــر  وزارة الـعــمل والـتـشــغـيل والــضـمـان
االجــتـمــاعي وفـي الـبــاب رقـم 37-01 " اإلدارة اHــركــزيـة -

اHؤتمرات واHلتقيات ".
3 : :  يـــــكـــــلف وزيـــــر اHـــــالـــــيــــة ووزيـــــر الـــــعـــــمل اHـــــاداHـــــادّة ة 
rكـل فــيـــمـــا يـــخــصه rوالــتـــشـــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي
بتـنفيذ هــذا اHرسوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 5 رجب عــــــام 1438 اHــــــوافق 2

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 17-132 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1438
6  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2017 يـتضـمن تـكلـيف بعضr يـتضـمن تـكلـيف بعض اHوافق اHوافق 
أعــضــاء احلـكــومــة لــتـوليr بــالــنــيـابــةr مــهــام الـوزراءأعــضــاء احلـكــومــة لــتـوليr بــالــنــيـابــةr مــهــام الـوزراء

اHترشحX لالنتخابات التشريعية.اHترشحX لالنتخابات التشريعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهوريّـة
rادة 91-6 منهHال سيّما ا rبناء على الدّستور -

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــكـــلـف الـــســـادة الـــوزراء اHـــذكـــورون
r2017 بــالــنــيــابـة ابــتــداء من 8 أبــريل ســنـة rأدنــاه لــتــولي
مـهام الـوزراء اHـترشـحـX لالنـتخـابـات التـشـريعـيـة التي

ستنظم يوم 4 مايو سنة 2017 :
- نــور الـدين بــوطــرفـةr وزيــر الـطــاقــةr �ـهــام وزيـر

  rائية والبيئةHوارد اHا
- مــــحــــمــــد مـــبــــاركـيr وزيــــر الــــتــــكــــوين والــــتــــعــــلــــيم

  rهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي� rXهنيHا
- عــز الــدين مـيــهــوبيr وزيــر الـثــقــافـةr �ــهــام وزيـر

  rانHالعالقات مع البر
rوزيـر الـشؤون الـديـنيـة واألوقاف rمـحمـد عـيسى -

  rهام وزير اجملاهدين�
- عــبـــد اHــالك بــوضـــيــافr وزيــر الـــصــحــة والـــســكــان
وإصـالح اHـســتـشــفـيــاتr �ـهــام وزيــر األشـغــال الـعــمـومــيـة

والنقل.  

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 9 رجب عــــــام 1438 اHــــــوافق 6
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في  مؤرخ في 9 رجب عام  رجب عام 1438
6 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2017 يــتـضــمـن نــقل اعــتــمـادr يــتـضــمـن نــقل اعــتــمـاد اHـوافق اHـوافق 
في ميـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الــداخلـيـة واجلمــاعاتفي ميـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الــداخلـيـة واجلمــاعات

احملليـة.احملليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 17 -29 اHؤرخ
في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـداخــلــيــة واجلــمــاعـات احملــلــيــة من مــيــزانــيـــة الــتــســيــيــر
r2017 الية لسنةHوجـب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مــــيــــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2017
اعــتمــاد قـدره خمـسة ماليـX دينار(5.000.000 دج) مــقيّد
في مـيزانـية تـسيـير  وزارة الداخـلـية واجلـماعـات احمللـية
وفي الـــبـــاب رقم 34 -81 "الـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدريب

والتدخل - حظيرة السيارات".

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Hــيـزانــيـة ســنـة 2017  اعــتـمــــاد
قــــــدره خــمـــســـة ماليـــX ديـــنــار(5.000.000 دج) يــــقـــيّـــد في
ميزانـية تسيير  وزارة الداخلـية واجلماعات احمللية وفي

البابX اHبينX في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةr كل فـــيـــمـــا يــخـــصهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اHـرسـوم الـذي ينـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 9 رجب عــــــام 1438 اHــــــوافق 6
أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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رقم األبوابرقم األبواب

02-34

92-34
4.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العنوانالعنوان

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثالثالفرع الثالث

اHديرية العامة للحماية اHدنيةاHديرية العامة للحماية اHدنية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزية اHصالح اHركزية 
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح 

احلماية اHدنية - األدوات واألثاث .............................................
احلماية اHدنية - اإليجار..........................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثالث
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في  مؤرخ في 9 رجب عام  رجب عام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 6 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة r2017 يــــتـــــضــــمـن اعــــتـــــمــــادr يــــتـــــضــــمـن اعــــتـــــمــــاد

البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدني.البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر األشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة

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

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممHعدل واHا rدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا
- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 63-84 اHــــــؤرخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1963 واHــــتــــضــــمن انــــضــــمــــام اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة إلى االتـفـاقيـة اHـتعـلـقة
بالطـيران اHدني الـدولي ( اتفاقـية شـيكاغـو اHوقع علـيها
بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديالتـهاr ال سيما اHلحق

r( التاسع عشر منها

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 اHؤرخ
في أول ربـيع األول عام 1438 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة
2016 الــذي يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

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

rاألشغال العمومية والنقل
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 16 مـكـرّر 5 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHــوافق 27 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1998 واHـــذكـــور أعـالهr يـــعـــتـــمــد
الـبـرنـامج الـوطـني لـسالمـة الـطـيـران اHـدني اHـلـحـق بـهذا

اHرسوم.
ويـــتم حتــــيـــيـــنـه �ـــوجب قــــرار من الـــوزيــــر اHـــكـــلف

بالطيران اHدني.
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اHادة اHادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 9 رجب عام 1438 اHوافق 6 أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــــــــــقاHلحـــــــــــق
البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدنيالبرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدني

الفهرسالفهرس

الفصل األول : الفصل األول : 1 - عموميات - عموميات..........................................................................................................
1 - 1 مقدمة................................................................................................................................
1 - 2 اHوضوع.............................................................................................................................
1 - 3 تعاريف..............................................................................................................................
الفصل الثاني : اإلطار الوطني اخلاص ببرنامج سالمة الطيران اHدنيالفصل الثاني : اإلطار الوطني اخلاص ببرنامج سالمة الطيران اHدني................................................
2 -  - 1 السياسة واألهداف الوطنية لسالمة الطيران اHدني السياسة واألهداف الوطنية لسالمة الطيران اHدني.................................................................
2 - 1 - 1 اإلطار التشريعي الوطني في مجال السالمة......................................................................
2 - 1 - 2 مسؤوليات وأوجه اHساءلة للدولة في مجال السالمة...........................................................
2 - 1 - 3 التحقيق التقني في احلوادث والوقائع..............................................................................
2 - 1 - 4 سياسة التنفيذ..............................................................................................................
2 -  - 2 التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سالمة الطيران اHدني التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سالمة الطيران اHدني.....................................................
2 - 2 - 1 اHتطلبات اHتعلقة بسالمة أنظمة تسيير السالمة لدى مقدمي اخلدمات..................................
2 - 2 - 2 االتفاق مع مقدمي اخلدمات على أداء السالمة.....................................................................
2 -  - 3 التأمX الوطني لسالمة الطيران اHدني التأمX الوطني لسالمة الطيران اHدني..................................................................................
2 - 3 - 1 اإلشراف على السالمة....................................................................................................
2 - 3 - 2 جمع بيانات السالمة وحتليلها وتبادلها.............................................................................
2 - 3 - 3 حتديد أولويات اإلشراف على أساس بيانات السالمة...........................................................
2 -  - 4  الترقية الوطنية لسالمة الطيران اHدني  الترقية الوطنية لسالمة الطيران اHدني...............................................................................
2 - 4 - 1 النشاطات الداخلية اخلاصة بالتكوين واالتصال والتوعية في مجال السالمة..........................
2 - 4 - 2 النشاطات اخلارجية اخلاصة بالتكوين واالتصال والتوعية في مجال السالمة..........................
الفصل الثالث :  تنفيذ البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدنيالفصل الثالث :  تنفيذ البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدني.......................................................
3 - -1 مخطط تنفيذ البرنامج مخطط تنفيذ البرنامج..........................................................................................................
3 -  - 2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج.......................................................................................
3 -  - 3 اللجنة الوطنية لسالمة الطيران اHدني اللجنة الوطنية لسالمة الطيران اHدني..................................................................................
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الفصل األولالفصل األول
عمومياتعموميات

1 - 1  مقدمة :  مقدمة :

اتــخـــذ هــذا الــبــرنــامـج تــطــبــيـــقــا Hــقــايــيـس اHــنــظــمــة
rـدني فـي مـجـال تــسـيــيــر الــسـالمةHالـدوليـة لـلـطـيران ا
ال سيمـا منهـا اHلحق 19 من االتفـاقيـة اHتـعلقـة بالـطيران
اHــدني الــدولي اHــوقـعــة بـشــيــكـاغــو يـوم 7 ديـســمــبـر ســنـة
1944 الـتي انــضـمت إلــيـهــا اجلـزائــر �ـوجب اHــرسـوم رقم

63-84 اHؤرخ في 5 مارس سنة 1963.

وتتمـثل إحدى مـهمات الـدولة في تـهيئـة بيـئة �كن
أن �ـارس فـيـهـا قـطـاع الطـيـران اHـدني أنـشـطـته اخملـتـلـفة

مع ضمان مستوى مقبول ألداء السالمة.

Xـــتــــوخى من وراء ذلك أســـاســـا حتـــســـHإن الـــهـــدف ا
سالمـة الطـيران اHدني من خالل وضع الـبرنـامج الوطني

لسالمة الطيران اHدني وتنفيذه.

1 - - 2 اHوضوع : اHوضوع :

الـــــبـــــرنــــامـج الـــــوطــــنـي لـــــسالمـــــة الـــــطــــيـــــران اHـــــدني
مـجمـوعـة متـكـاملـة من األنـظمـة والـنشـاطات الـهـادفة إلى
حتـــــســــX تــــســـــيــــيـــــر الــــسالمـــــةr ويــــدعى فـي صــــلـب الــــنص

"البرنامج".

وفـي إطــار هــذا الـــبــرنـــامجr تــلـــزم الــدولـــة فــضال عن
ذلك بـعض مقـدمي خدمـات الـطيـران بوضع نـظام تـسيـير

السالمة.

إنّ هــذا الــبـرنــامج اHــعـد مـن طـرف الــســلـطــة اHــكـلــفـة
بــالــطــيـــران اHــدني لــتـــأديــة وظــائـــفــهــا طــبـــقــا لــلــمـــقــايــيس
وأسـاليب العـمل اHوصى بـها لـلمنـظمـة الدوليـة للـطيران
اHــدنيr ال ســيــمــا اHــلــحق 19 مــنه والــوثــيــقـة r9859 يــحــدد
مشاركة الهيـئات الوطنية األخرى اHعنية بالبرنامج في
نـشــاطـات واضـحـة تــرتـبط بـتـســيـيـر الـسالمــةr كـمـا يـحـدد
األدوار واHــسـؤولــيــات والــعالقــات بــX جـمــيع الــســلــطـات

التابعة للدولة اHعنية بالطيران اHدني.

1 - - 3  تعاريف :  تعاريف :
ألغراض هذا البرنامجr يقصد �ا يأتي:

- الـسلطـة اHكلـفة بالـطيران اHدني : - الـسلطـة اHكلـفة بالـطيران اHدني : الوزيـر اHكلف
بالطيران اHدني.

- اHــســـيـــر اHـــســؤول:- اHــســـيـــر اHـــســؤول: شــخـص �ـــكن الـــتـــعــرف عـــلـــيه
يوكل إلـيه مسؤولـية األداءات الفـعالة والـناجعـة لبرنامج
الـدولـة الـوطـني لـلـسالمـة أو نظـام تـسـيـيـر الـسالمـة Hـقدم

اخلدمات.

اخلــطــر: وضـــعــيـــة أو شيء من احملـــتــمل أن يـــســبب - اخلــطــر:- 
لألشــخـاص جـروحــا ¥ـيـتــة أو بـلــيـغـة أو أضــرارا مـاديـة أو
هــيــكــلـيــة أو تــلــفــا في الـعــتــاد أو عــجــزا في تـأديــة وظــيــفـة

خاصة.

- فــــوارق الــــسالمــــة : - فــــوارق الــــسالمــــة : أحــــداث الــــسالمــــة مع عــــواقب
حــقــيــقــيـــة قــلــيــلــة أو مـــنــعــدمــة األهــمـــيــة تــفــتــرض اإلخالل

باHقاييس أو اإلجراءات أو أساليب العمل اHقررة.

- تـــســيـــيـــر اخملـــاطــر:- تـــســيـــيـــر اخملـــاطــر: يـــتـــمـــثل تـــســـيـــيــر اخملـــاطـــر في
حتـديدهـا وحتـلـيـلهـاr ثم الـقـضـاء علـيـهـا أو تخـفـيف شـدتـها

إلى غاية بلوغ مستوى مقبول أو محتمل.

- مـؤشــر أداء الـسالمـة : - مـؤشــر أداء الـسالمـة : مــعـيـار سـالمـة يـرتــكـز عـلى
مـعـطــيـاتr يـسـتـعــمل Hـراقـبـة وتـقــيـيم األداءات في مـجـال

السالمة.

- اHــســتــوى اHــقـبــول لـألداءات في مــجــال الـسـالمـة :- اHــســتــوى اHــقـبــول لـألداءات في مــجــال الـسـالمـة :
اHــــســـتــــوى األدنى لألداءات فـي مـــجــــال سالمــــة الـــطــــيـــران
اHـدني فــي دولةr مثلـما هو محـدد في برنامجـها الوطني
لـلـسالمـة أو في بـرنـامج مـقـدم اخلـدمـات مـثـلـمـا هـو مـحـدد
في نـــظــام تـــســـيــيـــرهـــا لـــلــسـالمــة واHـــعـــبــر عـــنه مـن حــيث

أهداف أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمة.

- هدف أداء السالمة :  - هدف أداء السالمة :  هدف مخطط أو مرغوب في
بـلوغه خالل فـترة مـعـينـة مقـارنة مع مـؤشر أو مـؤشرات

أداء السالمة.

- مـقـدم خـدمـات الـطـيران :- مـقـدم خـدمـات الـطـيران : كل هـيــئـة تـقـدم خـدمـات
في مــيــدان الــطــيــران اHـدنـي. وتــشــمل هــيــئــات الـتــكــوين
rعـرضة ألخـطـار السالمـة أثنـاء تـقد� خـدماتـهاHـعـتمـدة اHا
ومــــســــتــــغــــلـي الــــطــــائــــرات والـــهــــيــــئــــات اHــــعــــتــــمــــدة حلــــفظ
الــطــائــراتr ومــقـدمـي خـدمــات احلــركــة اجلــويــةr وورشـات
rعـتمدة لـصيـانة الـطائراتHوالهـيئـات ا rصـنع الطائـرات
والـــهـــيـــئـــات اHــــســـؤولـــة عن تـــصـــمـــيم نـــوع الـــطـــائـــرات أو
صـنعهاr ومسـتغلي الطـيران العام الـدولي الذين يقومون
بــــرحالت بـــواســــطـــة طـــائـــرات ثــــقـــيـــلــــة أو ذات مـــحـــركـــات

تربينيةr ومستغلي احملطات اجلوية التي § تصديقها.  

- أداء الـسالمة :- أداء الـسالمة : إجنـازات في مـجال الـسالمة لـدولة
مـــاr أو مـــقـــدم خـــدمـــات يـــتم حتـــديـــدهـــا من خـالل أهـــدافـــهــا

ومؤشراتها اHتعلقة بأداء السالمة.

- الـــبـــرنـــامج الـــوطـــني لـــسـالمــة الـــطـــيـــران اHـــدني :- الـــبـــرنـــامج الـــوطـــني لـــسـالمــة الـــطـــيـــران اHـــدني :
مــجـــمـــوعـــة مــتـــكـــامــلـــة من األنـــظـــمــة واألنـــشـــطــة اHـــوجـــهــة

لتحسX السالمة.

- خطر السالمة : - خطر السالمة : احتمال وشدة العواقب اHتوقعان
أو نتائج خطر ما.
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- الــــسـالمـــة : - الــــسـالمـــة : الــــوضـع الــــذي يــــتم من خـالله احلــــد من
اخملــاطــر اHــرتــبــطــة بــنــشــاطــات الــطــيــران الــتي تــخص أو
تـعـتمـد مـبـاشـرة عـلى اسـتـغالل الطـائـرات والـتـحـكم فـيـها

إلى مستوى مقبول.

- نظام تـسييـر السالمة : - نظام تـسييـر السالمة : مـقاربة مـنهجـية لتـسيير
الــــسالمــــة تــــشــــمل الــــهــــيــــاكـل واHــــســــاءالت والــــســــيــــاســـات

واإلجراءات الضرورية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اإلطار الوطني اخلاص ببرنامج سالمة الطيران اHدنياإلطار الوطني اخلاص ببرنامج سالمة الطيران اHدني

يــــتـــضــــمن اإلطــــار الـــوطــــني لــــلــــبـــرنــــامج أربــــعـــة (4)
مكونات وأحد عشر (11) عنصرا كما يأتي :

2 - - 1 الـــــســـــيـــــاســـــة واألهـــــداف الـــــوطــــنـــــيـــــة لـــــسـالمــــة الـــــســـــيـــــاســـــة واألهـــــداف الـــــوطــــنـــــيـــــة لـــــسـالمــــة
الطيران اHدنيالطيران اHدني

2 - 1 - 1 اإلطـــار الــــتـــشـــريـــعي الـــوطــــني في مـــجـــال
السالمة :

تـسـهـر الـسـلطـة اHـكـلـفـة بـالـطـيران اHـدني عـلى وضع
إطار تنظيـمي وطني يهدف إلى ضمـان احترام اHقاييس
الدولية والوطنيةr ويحدد اإلشراف على تسيير السالمة
مـثلـمـا تقـوم بـإعداد أنـظـمة خـاصة حتـدد مـشاركـة اHـصالح
الــتــابــعــة لــهـــا وغــيــرهــا من الـــهــيــئــات الــوطــنـــيــة اHــعــنــيــة
بـالــطـيــران اHـدني فـي نـشـاطــات خـاصــة تـتــعـلق بــتـســيـيـر
سالمــة الــطـيــران الــوطــني وضـبـط األدوار واHـســؤولــيـات
وااللــتـزامــات لـلــعالقـات فــيـمــا بـX الــهـيــئـات الـتـي تـكـون

طرفا في اHنظومة.

وتـقـوم الـسـلـطــة اHـكـلـفـة بـالـطــيـران اHـدني �ـراجـعـة
اإلطــار الــتـشــريــعي الـوطــني لــلــسالمـة واألنــظــمـة اخلــاصـة
دوريـــا لــلـــتــأكـــد من بـــقــائـــهــا ذات صـــلــة ومـالئــمـــة دومــا مع

احلاجات الوطنية ومحينة وفق اHقاييس الدولية.

2 - 1 - 2 اHـســؤولــيـات وأوجـه اHـســاءلـة لــلــدولـة في
مجال السالمة :

حتـدد السلطة اHـكلفة بـالطيران اHدني كـونها اجلهاز
اHـــســــيـــر اHـــســــؤول عن الــــبـــرنــــامجr وتـــدون اHــــتـــطــــلـــبـــات
وااللــتـــزامــات واHـــســؤولـــيــات الـــتي تـــهم إعــداده وضـــبــطه
ونشره ومـراجعته طـبقا لـلمـتطلـبات احملددة في مـقاييس
وتـوصــيـات اHــنـظــمـة الــدولـيــة لـلـطــيـران اHــدنيr إذ تـدرج
فـــيه تـــعــلـــيــمـــات لــتـــخـــطــيـــطه واإلبـــقــاء عـــلــيـه ومــراقـــبــته
وحتـسـيـنهr بـحـيـث يـسـتـجـيب حلـاجـاتـهـا. وبـالـتـاليr تـقـوم

بــتــنــســيق نــشــاطــات مـخــتــلف هــيــاكل الــطــيــران اHــعــنــيـة
بـالـبـرنـامج. وتـعـتـمـد سـيـاسـة سالمـة تـبـX فـيـهـا بـوضـوح
الـــتــزامـــات الــدولـــة في مــجـــال سالمــة الـــطــيــرانr بـــحــيث

تتعهد �ا يأتي :

- تـخــصـيص اHـوارد الــضـروريـة لـتــنـفـيــذ الـبـرنـامج
rواإلبقاء عليه وحتسينه

- إعـــداد إجــــراءات حلـــمـــايــــة أنـــظـــمــــة جـــمع بــــيـــانـــات
rالسالمة ومعاجلتها

- دعـم تـســيـيــر الـسالمــة بـنــظــام فـعــال لـلــتـقــريـر عن
rاخلطر

- الـتــنــســيق مع مــقــدمي خــدمــات الــطـيــران في حل
rمشاكل السالمة

- إبالغ جميع اHستخدمX بسياسة السالمة هذه. 

يـتم إبالغ جمـيع مـقدمي خـدمات الـطـيران بـسيـاسة
الـــسالمــة هــذهr لـــكي يــدركــوا مــســـؤولــيــاتــهـم الــفــرديــة في

مجال السالمة.

وحتــدد مــديــريــة الــطــيــران اHــدني واألرصــاد اجلــويــة
الـتـابــعـة لـلــوزارة اHـكـلــفـة بـالـنــقلr مـسـتــوى أداء الـسالمـة
اHـقبـول اHقتـرن بالـبرنـامج اHعـبر عـنه من حيث الـقياس
واHـــرتـــبـط بـــحــجـم نـــشـــاطــات الـــطـــيـــران اHـــدني الـــوطـــني
وتعقيداتهـاr وترسل دوريا إلى السلطة اHكلفة بالطيران
الــوطـني تــقـريــرا عن مـدى تــنـفــيـذ الـبــرنـامج وأدائـه. كـمـا
تـــــتــــأكـــــد من أن اHـــــســــؤولـــــيــــات واHـــــســــاءالت بـــــخــــصــــوص
البـرنـامج وأنـظـمة تـسـيـيـر الـسالمة لـدى مـقـدمي خـدمات
الــطــيــران مــحــددة ومــفــهــومــة ومــطــبــقــة من طــرف جــمــيع

اHستخدمX العاملX في الطيران اHدني الوطني.

2 - 1 - 3 التحقيق التقني في احلوادث والوقائع: 

يتـعX على السـلطة اHـكلفة بـالطيـران اHدني ضمان
اســــتـــقـاللـــيــــة هـــيــــئـــة الــــتـــحــــقـــيق فـي احلـــوادث والــــوقـــائع

والهياكل األخرى التابعة للدولة اHعنية بالبرنامج.

2 - 1 - 4 سياسة التنفيذ:

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الــتـابـعــة لـلــوزارة اHـكـلــفـة بـالــنـقل بــوضع سـيــاسـة تـنــفـيـذ
حتــدد الــشـــروط الــتي تـــســمح Hــقـــدمي خــدمـــات الــطــيــران
�ــــعـــاجلــــة األحـــداث اHــــرتــــبـــطــــة بـــبــــعض االنــــحــــرافـــات عن
مـــقـــايـــيس الـــسالمـــةr وحـــلـــهـــا داخـــلـــيـــا فـي إطـــار نـــظـــامـــهــا
لــتـســيـيــر الـسالمــة وذلك من خالل إجــراءات اHـطـابــقـة مع

األنظمة وبرضى السلطة اHكلفة بالطيران اHدني.
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2 - - 2  الـــتـــســيـــيــر الـــوطــنـي لــلـــمــخـــاطـــر الــتي تـــهــدد  الـــتـــســيـــيــر الـــوطــنـي لــلـــمــخـــاطـــر الــتي تـــهــدد
سالمة الطيران اHدني.سالمة الطيران اHدني.

2 - 2 - 1 اHتطلبات اHـتعلقة بسالمة أنظمة تسيير
السالمة لدى مقدمي اخلدمات :

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الـتـابعـة لـلوزارة اHـكـلـفة بـالـنـقل بوضع الـتـعـليـمـات التي
يــــحـــدد �ـــوجــــبـــهــــا مـــقـــدمــــو خـــدمــــات الـــطـــيــــران األخـــطـــار
الـعـمـلـيـاتـيـة ويـسـيـرون مـخـاطـر الـسالمـة. وتـتـضمـن هذه
الــتـــعـــلـــيــمـــات اHـــتــطـــلـــبــات وأنـــظـــمــة االســـتـــغالل اخلـــاصــة
وسيـاسات التـنفـيذ اHـتعلـقة بـنظـام تسيـير الـسالمة لدى
مـقـدمي خــدمـات الـطـيــران. ويـتم دراسـتــهـا دوريـا لــلـتـأكـد

من أنها ذات صلة وتتماشى ونشاطاتهم. 

2 - 2 - 2 االتـــفــــاق مـع مـــقــــدمـي اخلـــدمــــات عــــلى أداء
السالمة : 

تــتــفق مـــديــريــة الـــطــيــران اHــدنـي واألرصــاد اجلــويــة
الــتـــابــعــة لـــلــوزارة اHــكـــلــفــة بـــالــنــقـل مع مــقـــدمي خــدمــات
الــطـيـران عـلى أداءات الـسـالمـة ألنـظـمـة تـســيـيـر الـسالمـة
اخلـاصـة بــهم. ويـتم فــحص هـذه األداءات اHــتـفق عـلــيـهـا مع
كل من مـقدمـي خدمـات الـطـيـران وقـيـاسهـا دوريـا لـلـتـأكد

من أنها ذات صلة وتتماشى دوما ونشاطاتهم.

2 -  - 3 التأمX الوطني لسالمة الطيران اHدني التأمX الوطني لسالمة الطيران اHدني

2 - 3 - 1 اإلشراف على السالمة:

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الـتــابـعـة لــلـوزارة اHــكـلــفـة بــالـنــقل بـوضع آلــيـات لــضـمـان
مـــراقــبـــة فـــعــالـــة جلـــمـــيع الـــعــنـــاصـــر األســاســـيـــة لــوظـــيـــفــة
اإلشــراف عـلى سالمــة الـطــيـران اHــدنيr طـبــقـا Hــتـطــلـبـات

اHنظمة الدولية للطيران اHدني.

ويجب أن تـتـضمن هـذه اآللـيات عـمـليـات الـتفـتيش
والــتـدقــيق والــتــحــقـيق لــلــتــأكـد من أنـه § مـراعــاة حتــديـد
األخـطــار وتـسـيــيـر مـخــاطـر الــسالمـة قـانــونـا ضــمن نـظـام
تـــســـيــــيـــر الــــسالمــــة Hـــقــــدمي خـــدمــــات الـــطــــيـــران وتــــتـــبع

تعليمات تنظيمية واضحة.

2 - 3 - 2 جمع بيانات السالمة وحتليلها وتبادلها :

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الــتــابــعــة لــلــوزارة اHــكــلــفــة بــالــنــقل بــتــطــويــر آلــيــة جلــمع
وتـخـزين الـبـيانـات عن األخـطـار ومـخاطـر الـسالمـة سواء
على اHستوى الفردي أو الشامل للطيران اHدني الوطني
مــثــلــمــا تــقــوم بــتــســخــيــر الــوســائل الــضــروريــة لــتــوفــيــر

اHــعــلــومــات اخلــاصـــة بــالــسالمــةr اســتـــنــادا إلى الــبــيــانــات
اخملــزنـــة وتـــبــادلـــهـــا مع مــقـــدمي خـــدمـــات الــطـــيــران و/ أو

غيرها من الدول حسب احلاجات.

وتـــتــــخـــذ الــــتـــدابــــيـــر الالزمــــة حلـــمــــايـــة اHــــعـــلــــومـــات
والبـيـانات اHـقـدمة فـي إطار الـبـرنامج من طـرف مـقدمي
خـدمـات الـطــيـران و/ أو غـيــرهـا من الـســلـطـات الــوطـنـيـة
اHـعـنـيـة بـالــبـرنـامجr وتـتـأكـد من أنـهــا سـتـسـتـخـدم بـصـفـة

استثنائية لألغراض احملددة في البرنامج.

2 - 3 - 3 حتــــديـــد أولــــويــــات اإلشــــراف عــــلـى أســـاس
بيانات السالمة :

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الـتـابعـة للـوزارة اHكـلـفة بـالنـقل بـوضع إجراءات لـتحـديد
أولـويات الـتـفتـيش والتـدقيق والـتحـقـيق تبـعا لـلمـيادين
الـتي تـثـير فـيـهـا الـسالمة اهـتـمـامـا أكبـر أو تـنـطـوي على
احتـياج هام من خالل الـلجـوء إلى نتائج حتـليل البـيانات
عن األخــطـار وعــواقـبــهـا عـلـى االسـتــغالل وتـقــيـيم مــخـاطـر

السالمة.

2 -  - 4 الترقية الوطنية لسالمة الطيران اHدني الترقية الوطنية لسالمة الطيران اHدني

2 - 4 - 1 الــنـشــاطــات الـداخــلـيــة اخلـاصــة بــالـتــكـوين
واالتصال والتوعية في مجال السالمة :

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
التـابـعة لـلوزارة اHـكـلفـة بـالنـقل بـتطـويـر برنـامج تـكوين
يـــتــــكــــيف مع احــــتــــيــــاجـــات نــــشــــاطـــات الــــطــــيـــران اHــــدني
Xوتـعـقيـداتـهـا. ويقـدم بـرنامج هـذا الـتـكوين لـلـمـستـخـدم
اHـعـنـيـX بـهـذا الـبـرنـامجr ويـشـمل مـسـارا مـزودا بـوثـائق
لــلـــتــحــقـق من مــدى مـــطــابـــقــته مع اHـــكــونـــات األربــعــة (4)
لـلـبـرنـامج الـوطـني لـلـسالمـةr وكـذا  فـعـالـيتـه. ويتـم إعداد

.XعنيHا Xملف تكوين للمستخدم

وتـعــمل عـلى تــدعـيم الــتـوعــيـة وتــقـوم بــنـشـر ثــنـائي
لـلمـعـلـومات ذات الـصـلة فـي مجـال الـسالمـة لدعم تـطـوير
ثقافة التـنظيم التي تتالءم مع برنامج فعال وناجح  عند
مــصـــاحلـــهـــا وغــيـــرهـــا من الـــســـلـــطــات الـــوطـــنـــيــة اHـــعـــنـــيــة

بالطيران اHدني. 

2 - 4 - 2 الـنــشـاطــات اخلـارجــيـة اخلــاصـة بــالـتــكـوين
واالتصال والتوعية في مجال السالمة :

تـــقــوم مــديـــريــة الـــطــيـــران اHــدني واألرصـــاد اجلــويــة
الــتــابــعــة لــلــوزارة اHــكــلــفــة بــالــنــقـلr بــتــشــجــيع الــتــكــوين
وإجنـــاز الــنـــشــاطـــات اإلعالمـــيــة. كـــمــا تـــعــمل عـــلى تـــدعــيم
الــتــوعــيـــة حــول مــخــاطــر الـــسالمــة وتــقــوم بـــنــشــر ثــنــائي
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لــلـــمــعــلـــومــات في مـــجــال الــسـالمــة لــدعم  تـــطــويــر ثـــقــافــة
الـتــنــظـيـم الـتي تــتالءم مع نــظــام تــسـيــيــر الـسالمــة فــعـال

وناجح عند مقدمي خدمات الطيران.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنفيذ البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدنيتنفيذ البرنامج الوطني لسالمة الطيران اHدني

3 - - 1 مخطط التنفيذ :  مخطط التنفيذ : 

السلـطة اHكـلفـة بالطـيران اHـدني هي اجلهاز اHـسير
اHــســـؤول عـــلى الـــصـــعـــيــد الـــوطـــني عـن تــنـــســـيق تـــنـــفـــيــذ

البرنامج وإدارته .

ويعد مخطط تنـفيذ البرنامج عـلى مستوى مديرية
الـطيران اHدني واألرصـاد اجلوية التـابعة للـوزارة اHكلفة
بـالنـقلr يذكر فـيه مخـتلف مـراحل تنـفيـذه لبـلوغ أهداف

السالمة الوطنية.

وترتـبط عمـليـة التـنفـيذ هـذه بحـجم نظـام الطـيران
اHدني الوطني وتعقيده.

3 -  - 2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج : الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج :

تــــنـــشــــأ عـــلـى مـــســــتـــوى مــــديـــريــــة الــــطـــيــــران اHـــدني
واألرصـاد اجلـويـة الـتـابـعـة لـلـوزارة اHـكـلـفة بـالـنـقـلr وحدة
عـمـلـيـاتـيـة لــتـنـفـيـذ الـبـرنـامج الــوطـني لـسالمـة الـطـيـران
اHــــدنـيr وتــــكــــلـف بــــإعــــداد مـــــخــــطـط تــــنــــفـــــيــــذ الــــبـــــرنــــامج
وتـــخـــطــــيـــطـه وتـــنــــظـــيـــمـه واقـــتــــراح ضـــبـــطـه ومـــراقــــبـــته
وحتيـينه بـاستـمرارr بـحيث يـستـجيب Hـتطـلبـات سالمة

الطيران اHدني.

وتتكــون الوحــدة الـعملياتيــة الـتي يترأسها مدير
الــــــطـــــــيــــــران اHـــــــدنــي واألرصــــــــاد اجلــــــويـــــــةr من خـــــــــبــــــراء

مختصــX فــي اHيادين اآلتية :

rدنيHالتحقيقات في حوادث ووقائع الطيران ا -

rالحة اجلويةHا -

rاالستغالل التقني للطائرات -

rقابلية مالحة الطائرات -

rXستخدمHرخص ا -

rطاراتHاستغالل ا -

- األرصاد اجلوية.

يــحـــدد الــوزيــر اHــكــلف بــالــطــيــران اHــدنيr  �ــوجب
قرارr القائمة االسمية ألعضاء هذه الوحدة.

3 - - 3 اللجنة الوطنية لسالمة الطيران اHدني : اللجنة الوطنية لسالمة الطيران اHدني :

تـنــشـأ عــلى مــســتـوى الــوزارة اHـكــلــفـة بــالـنــقل جلــنـة
وطنـية لـسالمة الـطيـران اHدني تـكلف بـتنـفيـذ البـرنامج
وإدارته بX مختلف الهيئات الوطنية للطيران اHدني.

وتــتــكـون هــذه الــلـجــنــة الـتي يــرأســهـا ¥ــثل الــوزيـر
: Xاآلت XمثلHمن ا rدنيHكلف بالطيران اHا

rثل وزارة الدفاع الوطني¥ -
rثل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية¥ -
rكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا¥ -

rدير العام لألمن الوطنيHثل ا¥ -
rXالحة اجلويتHنائب مدير السالمة وا -

 rنائب مدير النقل اجلوي -
rطاراتHنائب مدير استغالل ا -

rنائب مدير األرصاد اجلوية -
- ¥ــثـل الـــشــركـــة اخملـــتـــلـــطـــة االقـــتــصـــاد لـــلـــمـــراقـــبــة

r"سماة : "فريتالHالتقنية في النقل ا
rؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةHثل ا¥ -

- ¥ــــثـل الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيـــــة لــــلــــخــــطــــوط اجلــــويــــة
rاجلزائرية

- ¥ـثل الـشـركـة الـوطـنـيـة لـلـخـطـوط اجلـويـة طـيران
الطاسيلي.

يـــحــدد الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــطــيــران اHـــدنيr �ــوجب
قرارr القائمة االسمية للجنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفـــيـــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيـــــذي رقم 17-135 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 رجـب عـــام رجـب عـــام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 6 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة r2017 يـــتـــمم اHـــرســومr يـــتـــمم اHـــرســوم

الـتـنــفـيـذي رقم الـتـنــفـيـذي رقم 94-310 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 3 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
واHـــتـــعــلق عــام عــام 1415 اHــوافق  اHــوافق 8 أكــتـــوبـــر ســـنــة أكــتـــوبـــر ســـنــة 1994 واHـــتـــعــلق 
بــكــيــفـيــات ســيــر حــســاب الــتــخـصـــيص اخلـــاص رقمبــكــيــفـيــات ســيــر حــســاب الــتــخـصـــيص اخلـــاص رقم
069-302 بــعـــنــوان "الـــصــنـــدوق اخلـــــاص لــلــتـــضــامن بــعـــنــوان "الـــصــنـــدوق اخلـــــاص لــلــتـــضــامن

الوطني".الوطني".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بــنـاء عــلى الـتــقـريـــر اHـشــتـرك بــX وزيـر اHــالـيـة

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2) منه
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- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

 rادة 104 منهHال سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة r2017 ال سيـما اHادتان 76

rو112 منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 310-94
اHـــــؤرخ فــي 3  جــمــــــادى األولـى عـــــام 1415 اHــوافـــق 8
أكتـوبـر سـنـة 1994 واHـتـعلــق بـكـيفــيـــات سيـــر حـســاب
التـخصــيص اخلاص رقــم 069-302  بـعـنوان " الـصـنـدوق

rتممHعدل واHا r" اخلاص للتضامن الوطني

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـــادة األولى :  اHـــادة األولى :  يـــتــمم هـــذا اHـــرســوم أحــكــام اHــادة 3
من اHـــــرســـــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقـم 94-310 اHــــــؤرخ فــي 3
جـــــــمـــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1415 اHــــــــوافـــــق 8 أكــــــــتـــــــوبــــــــر
ســــنـــــة 1994 واHــــتــــعـــــلــق بــــكـــــيــــفـــــيــــــات ســـــيــــــر حــــســــــاب
الـتـخــصــيص اخلـاص رقــم 069-302 بــعـنـوان "الــصـنــدوق
76 XـادتـHتـطـبــيـقـا ألحــكـام ا r"اخلـاص لـلـتــضـامن الـوطــني
و112 من الــقـانـون رقم 16- 14 اHـؤرخ فـي 28 ربـيع األول
عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة r2017 كما يأتي: 

"اHادة 3 :  يسجل "احلساب رقم 069 -302" ما يأتي :

في اإليرادات :في اإليرادات :

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

rوترقيتهم XعوقHاالشتراكات ....... األشخاص ا -

- 30 % من حــاصل  2 % مـن نــاجت الــرسم عــلى مــبــلغ
إعــادة تـــعــبـــئــة الـــدفع اHـــســبق اHـــســـتــحق عـــلى مـــتــعـــامــلي

rالهاتف النقال

- 30 % مـن مــــبـــــلغ الـــــرسم عـــــلـى األطــــر اHـــــطــــاطـــــيــــة
اجلديدة اHستوردة.

.................... (الباقي بدون تغيير) ...............".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1438 اHـــــوافـق 6
أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوممــــرســــوم تـــنــــفـــيـــــذي رقم  تـــنــــفـــيـــــذي رقم 17-136 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 رجـب عـــام رجـب عـــام
1438  اHــوافق اHــوافق 6 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2017 يـــتـــمم اHـــرســـومr يـــتـــمم اHـــرســـوم

الــتـنــفــيـذي رقم الــتـنــفــيـذي رقم 16-162 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 26 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2016 الــــذي يـــــحـــــدد الــــذي يـــــحـــــدد

كـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصــيص اخلــاص رقمكـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصــيص اخلــاص رقم
079-302 الذي عنوانـه "الصندوق الوطني للمياه". الذي عنوانـه "الصندوق الوطني للمياه".

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بــنـاء عـلى الـتــقـريــر اHـشـتــرك بـX  وزيـر اHـالـيـة

rائية والبيئةHوارد اHووزير ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2017 ال سـيـمـا اHـادة 136

rمنه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقـم 162-16
اHـــؤرخ فـي 26 شـــعـــبــــان عــــام 1437 اHــــوافق 2 يـــونـــيـــــو
ســــنــــة 2016 الــــذي يــــحـــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــســــيــــيـــــرحــــســــــاب
الـــــتـــــخــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقـم 079-302  الـــــذي عــــــنـــــوانـه

r"الصندوق الوطني للمياه"

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHــــــادة األولى :  اHــــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 136 من
الــقــانـون رقم 16-14 اHـؤرخ في 28 ربــيـع األول عـام 1438
اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــــة 2016  واHـــتـــضـــمـن قـــانــــون
اHــــالــــيــــة لــــســــنـــة r2017 يــــتـــمـم هـــــذا اHـــرســـــوم اHــــرســـــوم
الـــتــنــفــيـــــذي رقـــم 16-162 اHـــؤرخ فـي 26 شــعــبـــان عـــام
1437 اHــوافق 2 يونـيـــو سـنة 2016 الـذي يـحـدد كيـفيات

تسييــرحســاب التخصـيص اخلــاص رقـم 079-302  الذي
عنوانـه " الصنـدوق الوطنـي للميـاه".
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اHـــــــادة اHـــــــادة 2 : :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقـم 16-162 اHـؤرخ فـي 26 شعـبـان عـام 1437
اHــوافق 2 يونيـــو سنة 2016  واHذكور أعالهr كما يأتي:

" اHادة 3 :  يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

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

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

- ........................ (بدون تغيير) ......................
- الــتـكــفل اHــالي بــالـنــفـقــات اHــرتـبــطــة بـالــدراسـات
الــتـي تــخص قــطــاع اHــوارد اHــائــيـــة والــنــفــقــات اHــتــعــلــقــة
بـــتــصـــمــيـم وإجنــاز الـــنــظـــام اHـــعــلـــومــاتـي ( الــتـــجــهـــيــزات

والبرمجيات والتكوين) اخلاص بقطاع اHوارد اHائية.
................. (الباقي بدون تغيير) ...................".

اHادة اHادة 3 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1438 اHـــــوافـق 6
أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــراران وزاريــــان مـــشـــتــــركـــان مــــؤرخـــان في قـــراران وزاريــــان مـــشـــتــــركـــان مــــؤرخـــان في 14 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2017 ــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة الـــثـــانـــيـــة عـــام عـــام 1438 ا
يـــتـــضـــمــنـــان جتـــديـــد انـــتــداب قـــاضـــيـــX لــدى وزارةيـــتـــضـــمــنـــان جتـــديـــد انـــتــداب قـــاضـــيـــX لــدى وزارة
Xالــدفـــاع الــوطــنـي بــصـــفــتــهـــمــا رئـــيــسي مـــحــكـــمــتــXالــدفـــاع الــوطــنـي بــصـــفــتــهـــمــا رئـــيــسي مـــحــكـــمــتــ

.Xدائمت Xعسكريت.Xدائمت Xعسكريت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 14 جـمادى
الـــثــانــيــة عــام 1438 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2017 يــجــدد
انــــتــــداب الــــســــيــــد مــــحـــمــــد عــــقــــونـيr لــــدى وزارة الــــدفـــاع
الــوطـنيr بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـبشار / الناحـية العسكـرية الثالثـةH rدة سنة واحدة (1)

ابتداء من أوّل يونيو سنة 2017.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 14 جـمادى
الـــثــانــيــة عــام 1438 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2017 يــجــدد
انــتــداب الــســـيــد الــهــاشـــمي جــبالحـيr لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيr بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـورقـلـة / الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة الـرابـعـةH rـدة سـنـة واحـدة

(1) ابتداء من أوّل مايو سنة 2017.

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 9  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 8  يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2017  يــحـدد كـيــفـيـات يــحـدد كـيــفـيـات

نــــقل مــــلــــكــــيــــة احملالت اHــــنــــجــــزة في إطــــار بــــرنــــامجنــــقل مــــلــــكــــيــــة احملالت اHــــنــــجــــزة في إطــــار بــــرنــــامج
"تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب"r مــــجـــانـــاr من األمالك اخلـــاصـــة"تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب"r مــــجـــانـــاr من األمالك اخلـــاصـــة

للدولة إلى األمالك اخلاصة للبلديات.للدولة إلى األمالك اخلاصة للبلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHو وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-119 اHؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 12 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـ
9   أبريل  سنة  أبريل  سنة 2017 م

2011 الـذي يحـدد شـروط وكـيـفـيـات وضع احملالت اHـنـجزة

rفي إطــار بـرنــامج "تـــشــغــيـل الشـبـاب" حتت الـتـصرف
rادّة 23  منهHال سيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبـر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة

 يقر يقرّران ما يأتي : ران ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولىة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 23 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذي ّ رقم 11-119 اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثـاني عـام
1432 اHـوافق 20 مـارس سـنة 2011 واHذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا الـــقـــرار إلى حتــــديـــد كـــيـــفــــيـــات نـــقل مــــلـــكـــيـــة احملالت
اHـنجـزة في إطار بـرنامـج "تشـغيل الـشبـاب"r مجـاناr من

األمالك اخلاصة للدولة إلى األمالك اخلاصة للبلديات.

2 : : احملـالت اHــعـنــيــة بــنــقل اHــلــكــيــة اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عـليـها في اHـادة األولى أعالهr هي تلك احملالت الـناجتة عن
عـــمــلـــيــات تـــهــيـــئـــة وإعــادة تـــأهــيـل األصــول اHـــتــبـــقـــيــة من
األســواق ومـؤســسـات الــتـوزيع لـألروقـة اجلــزائـريــة احملـلـة

وتلك اHنجزة في إطار البرامج اجلديدة.

اHـاداHـادّة ة 3 : : تــنـجــز عـمــلـيــة الـنــقل اHـذكــورة أعالهr عـلى
أساس جرد حضـوري يعدّ بX مدير أمالك الدولة اخملتص

إقليميا  ورئيس اجمللس الشعبي البلدي اHعني. 

يـجب أن يتضـمن هذا اجلرد حتديـدا دقيقـا للمحالت
مـحـل نـقلr ال سـيـمــا من حـيث اHـوقع والــعـنـوان واحملـتـوى
واHــسـاحــة وكــذا أصل اHـلــكــيـة بــالـنــســبـة لألصــول اHــبـنــيـة

واألراضي بالنسبة للبرامج اجلديدة.

اHادة اHادة 4 : : يتم اHصـادقة على اجلرد اHعد واHمضى من
طرف مـدير أمالك الـدولة اخملـتص إقـلمـيا ورئـيس اجمللس

الشعبي البلدي اHعنيr بقرار من الوالي.

اHــادة اHــادة 5 :  : فـــور اســتالمه لــقـــرار اHــصــادقــة من طــرف
الـوالي عـلى وضعـيـة اجلـرد التي يـجب أن تـرفق بهr يـقوم
اHــديــر الــوالئي ألمالك الــدولــة بــإعـداد عــقــد إيــداع يــكـرس
حتويل اHلكيـة ويخضعه إلجراءات التـسجيل وكذا الشهر

العقاري لدى احملافظة العقارية اخملتصة إقليميا.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يــــقـــوم رئــــيس اجملــــلس الــــشـــعــــبي الـــبــــلـــدي
اHــعــنـيr فــور تــســـلّــمه الــعـــقــد اHــشـــهــرr بــتــســـجــيل احملالت

احملولة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية.

اHــاداHــادّة ة 7 : : يــشــر هــذا الــقــرار فـي اجلــريــدة الــرّســمــيّــة
للجمهوريّة اجلزائريّة الديّمقراطية الشّعبية.

حرر بـاجلـزائر في 9 ربيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق
8 يناير سنة 2017.

وزيرالداخلية واجلماعات احملليةوزيرالداخلية واجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 16 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 15  يـنـايـر سـنة   يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد تـصـنيفr يـحـدد تـصـنيف

صــنــدوق الــتـضــامـن والـضــمــان لــلــجــمــاعــات احملــلــيـةصــنــدوق الــتـضــامـن والـضــمــان لــلــجــمــاعــات احملــلــيـة
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 rإنّ الوزير األول

 rووزير الداخلية واجلماعات احمللية
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
rـؤسـســات واإلدارات الــعمـومـيةHنـاصب الـعــلـيــا فـي اHا

rادة 13 منهHال سيما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rتممHعدل واHا rشتركة واإلدارات العموميةHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-116 اHؤرخ
في 22 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 24 مــارس ســنــة
2014 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rللجماعات احمللية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمــــضــــان عـــام 1435 اHــــوافق 3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014
الـذي يـحــدد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

 rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 10 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2016

الــــذي يـــحـــدد الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخـــلـي لـــصـــنـــدوق الــــتـــضـــامن
rوالضمان للجماعات احمللية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
القرار إلى حتـديد تـصنـيف صنـدوق التـضامن والـضمان
لــلـجـمــاعـات احملـلــيـة وشـروط االلــتـحـاق بـاHــنـاصب الــعـلـيـا

التابعة له.

2 : : يــــصـــنف صـــنـــدوق الـــتــــضـــامن والـــضـــمـــان اHــادة اHــادة 
للجماعات احمللية في الصنف "أ" القسم 2.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
التـابعـة لصـندوق التـضامن والـضمـان للـجمـاعات احملـلية

وشروط االلتحاق بهذه اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصب العليا اHناصب العليا 
التصنيفالتصنيف

اHستوياHستويالقسمالقسمالصنفالصنف
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

طريقةطريقةشروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
XالتعيXالتعي

قرار
من

الوزير

قرار
من

الوزير

صندوق
التضامن
والضمان
للجماعات
احمللية

- رئيس قسم
اإلدارة العامة

- رئيس قسم
برامج التسيير

- رئيس قسم
برامج التجهيز
واالستثمار

رئيس قسم
اإلحصاء

واإلعالم اآللي

rمـتــصـرف رئــيـسـي عـلى األقل -
مرسمr أو رتبـة معادلةr يثبت
خـــــــــــــــمـس (5) ســــــــــــــــنـــــــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.
rمـــتــــصـــرف أو رتـــبــــة مـــعـــادلـــة -
يــثــبت خــمس (5) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــــهـــــــــــنــــــــــــدس رئـــــــــــيـــــــــــسـي فـي
r اإلحــــــصـــــــائــــــيـــــــات عــــــلـى األقل
مـــــــــرسـمr يــــــــثـــــــــبـت خـــــــــمس (5)
ســنــوات من األقــدمــيــة بــصــفــة

موظف.
- مـــهـــنـــدس رئـــيــــسي في اإلعالم
rمــــــــــــــــرسـم rاآللـي عــــــــــــــــلــى األقـل
يــثــبت خــمس (5) ســنــوات من

األقدمية  بصفة موظف.
- مـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدس دولـــــــــــــــــــة فـي
اإلحصائـياتr يثبت خمس (5)
ســنــوات من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.
- مـــــــــهـــــــــنــــــــدس دولـــــــــة فـي اإلعالم
اآللــيr يـــــــــــــثـــــــــــــبـت خـــــــــــــمـس (5)
ســـــنــــــوات مـن اخلـــــدمــــــة بــــــهـــــذه

الصفة.

أ

أ
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اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصب العليا اHناصب العليا 
التصنيفالتصنيف

اHستوياHستويالقسمالقسمالصنفالصنف
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

طريقةطريقةشروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
XالتعيXالتعي

مقرر من
اHدير
العام

للصندوق

مقرر من
اHدير
العام

للصندوق

صندوق
التضامن
والضمان
للجماعات
احمللية
(تابع)

رئيس مكتب
على مستوى :
- قـــــــــــسـم اإلدارة

العامة
- قـــــــسـم بـــــــرامج

التسيير
- قـــــــسـم بـــــــرامج
الــــــتــــــجــــــهــــــيــــــز
واالستثمار

رئيس مكتب
على مستوى
قسم اإلحصاء
واإلعالم اآللي

rمـتــصـرف رئــيـسـي عـلى األقل -
rأو رتــــــبـــــة مــــــعــــــادلـــــة r مـــــرسـم
يــثـــبت ثالث (3)  ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف .
rمـــتــــصـــرف أو رتـــبــــة مـــعـــادلـــة -
يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــــهـــــــــــنــــــــــــدس رئـــــــــــيـــــــــــسـي فـي
r اإلحــــــصـــــــائــــــيـــــــات عــــــلـى األقل
مـــــــــــــرســمr يـــــــــــــثـــــــــــــبـت ثـالث (3)
ســنــوات من األقــدمــيــة بــصــفــة

موظف.

- مـــهـــنـــدس رئـــيــــسي في اإلعالم
r مــــــــــــــرسـم rاآللـي عــــــــــــــلــى األقـل
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات من

األقدمية  بصفة موظف.

- وثـــــائــــقـي أمـــــX مـــــحـــــفـــــوظــــات
r مـــرسم rعـــلـى األقل rرئـــيـــسي
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدس دولـــــــــــــــــــة فـي
اإلحـصـائـيـاتr يـثـبت أربع (4)
ســنــوات من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.

- مـــــــــهـــــــــنــــــــدس دولـــــــــة فـي اإلعالم
اآلليr يـثبت أربع (4) سنوات
من اخلــــدمـــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

rمـــــحــــفــــوظــــات Xوثــــائــــقـي أمــــ -
يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
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اHادة اHادة 4 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عليـاr إلى رتب تكون مهامها موافقة لصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بــاجلـــزائــر في 16 ربـــيع الــثـــاني عــام 1438

اHوافق 15 يناير سنة 2017.

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 16-335 اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 19 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016 واH1438 ا

يـعـrX بـصـفـة مـسـاعـدين (2) ألعـضـاء الـلــجـنـة االنـتــخـابـيـة
للمقيمX في اخلارجr اHوظفان اآلتي اسماهما :

rالسيد فاحت حليلو -
- السيد عبد الغاني عمارة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حــرّر بـاجلــزائــر في أول رجـب عـام 1438 اHـوافق 29
مارس سنة 2017.

وزيرالداخلية واجلماعات احملليةوزيرالداخلية واجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاريقــــرار وزاريّ مـــــشــــتـــــرك مــــؤر مـــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ فـي أول رجب عــــام خ فـي أول رجب عــــام 1438
Xيـــتـــضــــمن تــــعـــيـــ  rXيـــتـــضــــمن تــــعـــيـــ  r2017 ــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق اHا
مـسـاعــدين اثـنـX (مـسـاعــدين اثـنـX (2) ألعــضـاء الــلــجــنــة االنــتــخــابــيـة) ألعــضـاء الــلــجــنــة االنــتــخــابــيـة
لـــلـــمــــقـــيـــمـــX في اخلـــارج اHـــكـــلـــفـــة بــــجـــمع الـــنـــتـــائجلـــلـــمــــقـــيـــمـــX في اخلـــارج اHـــكـــلـــفـــة بــــجـــمع الـــنـــتـــائج
النـهائـيـة لالقتـراع اHتـعلق بـانـتخـاب أعضـاء اجمللسالنـهائـيـة لالقتـراع اHتـعلق بـانـتخـاب أعضـاء اجمللس

الشعبي الوطني.الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدولةr وزيـر الشؤون اخلارجية والتعاون
rالدولي

rووزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ــقـتـضى الـقــانـون الـعـضـوي رقم 16 - 10  اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rادة 163 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 15 - 125 اHــؤرّخ في 25
رجب عــام 1436 اHــوافق 14 مــايـــو ســنــة 2015 واHــتــضــمن

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 17 - 57 اHـؤرخ
في 7  جـــمـــادى األولى عــام 1438 اHــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة
2017 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 335
اHـؤرخ في 19 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 19 ديـســمـبـر
XــــواطــــنــــHســـــنــــة 2016 الـــــذي يــــحــــدّد شـــــروط تــــصــــويـت ا
اجلزائـريـX اHقـيـمـX في اخلارج النـتـخاب أعـضـاء اجمللس

rادة 10 منهHال سيما ا rالشعبي الوطني وكيفيات ذلك

rوزير الدولة rوزير الدولة 
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

والتعاون الدوليوالتعاون الدولي
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاريقــــرار وزاريّ مـــــشــــتـــــرك مــــؤر مـــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ فـي أول رجب عــــام خ فـي أول رجب عــــام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 29 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة r2017 يـــــرخـص لـــــرؤســــاءr يـــــرخـص لـــــرؤســــاء
اHمـثـليـات الـدبلـومـاسيـة والقـنـصلـيـة بتـقـد� تاريخاHمـثـليـات الـدبلـومـاسيـة والقـنـصلـيـة بتـقـد� تاريخ
افـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلسافـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلس

الشعبي الوطني.الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدولةr وزيـر الشؤون اخلارجية والتعاون
rالدولي

rووزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ــقـتـضى الـقــانـون الـعـضـوي رقم 16 - 10  اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rادة 33 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437  اHـوافق 25 غــشت سـنـة 2016

rراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـــر االنـــتـــخـــابـــيـــة وعـــدد اHـــقـــاعـــد اHـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهــا

rانHالنتخاب البر
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 15 - 125 اHــؤرّخ في 25
رجب عــام 1436 اHــوافق 14 مــايـــو ســنــة 2015 واHــتــضــمن

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتعي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 17 - 57 اHـؤرخ
في 7  جــمــادى األولى عــام 1438  اHــوافق 4 فـــبــرايــر ســنــة
2017 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 86 اHؤرخ
في 4 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات تـطـبـيق اHـادة 5 من األمـر رقم

12-01 اHـــــؤرخ في 20 ربــــــيع األول عـــــام 1433 اHـــــوافق 13

فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحدد الـدوائـر االنـتخـابـيـة وعدد
rانHطلوب شغلها النتخاب البرHقاعد اHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 33 من الـقـانون
الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
rتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 25 غـشت سنة 2016 واHا
يــرخص لــرؤسـاء اHــمــثـلــيـات الــدبــلـومــاسـيــة والــقـنــصـلــيـة
وبـطــلب مـنـهمr بـتـقـد� تـاريـخ افـتـتـاح االقـتـراع النـتـخـاب
أعــضــاء اجملــلـس الــشــعــبي الــوطــني �ــائــة وعــشــرين (120)

ساعة.

اHـادة اHـادة 2 : : تــعـلّـق الـقــرارات اHـتــخـذة تــطــبـيــقـا ألحــكـام
اHــادة األولى أعـالهr �ــقـر الــســفــارات والــقــنــصــلــيـات قــبل
rمن تاريخ افتـتاح االقتراع rعلى األكـثر rعشرة (10) أيام
وتــرسـل نــســـخــة مـــنــهـــا إلى الـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــداخــلـــيــة

والوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية.

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

حــرّر بـاجلــزائــر في أول رجـب عـام 1438 اHـوافق 29
مارس سنة 2017.

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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-192 اHؤرّخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اHــــوافق 10 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1995 
rـطارHـيـنــاء أو اHتـــضــمـن إنــشـاء مــحــافـظــة ألمـن اHوا

rادة 2 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 22 ربـيع األول عــام
1418 الـــمــوافق 27 يــولـيــو ســنـة 1997 الــذي يــحــدد قــائــمـة

rزوّدة �حافظة لألمنHطارات اHوانئ واHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تتـمم أحكام اHادة 2 من القرار اHؤرخ
في 22  ربـــيع األول عــام 1418  اHــوافق 27  يــولـــيـــو ســـنــة

1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادة 2 : تزود مطـارات ........ (بدون تغـيير حتى)
وبـشـار وجـيـجل وتـنـدوف وتـيـمـيـمـون والـشـلف وتـيـارت
وتـقـرت والـوادي وسـطـيف وبــاتـنـة وغـردايـة وعـX صـالح

وأدرار �حافظة لألمن".

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافـق 9 يناير سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزارة اHاليةوزارة اHالية
قـــــــــــــــرار مـــــــــــــــؤرخ فــــي قـــــــــــــــرار مـــــــــــــــؤرخ فــــي 15 ربــــــــــــيـــــع األول عـــــــــــــــام  ربــــــــــــيـــــع األول عـــــــــــــــام 1438
يـــتـــضـــمـــن  rيـــتـــضـــمـــن r2016 ــــوافـــق 15 ديـــســـمــــبــــــر ســـنــــــة  ديـــســـمــــبــــــر ســـنــــــةHــــوافـــق اHا
سـحـــب اعـتـمــــاد الـشــركــــة ذات الـشـخـص الـوحـيـدسـحـــب اعـتـمــــاد الـشــركــــة ذات الـشـخـص الـوحـيـد
وذات اHسؤوليـــة احملــدودة "عنايــة تـأمX سمسرة"وذات اHسؤوليـــة احملــدودة "عنايــة تـأمX سمسرة"
"DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE"

.Xبصفتها شركة سمسرة للتأم.Xبصفتها شركة سمسرة للتأم
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 15 ربـيـــع األول عـــام 1438
اHوافـــق 15 ديسـمبـــر سنـــة r2016 تطبـيقا ألحـكام األمر
رقم 95-07 اHــــؤرخ في 23 شـــعــــبـــان عـــام 1415 اHــــوافق 25
rتـممHـعـدل واHا rـتـعـلق بـالـتـأمـيـنـاتHيـنـايـر سـنة 1995 وا
واHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 95-340 اHــؤرخ في 6 جــمــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــX االعــتــمــاد واألهــلــيـة
rـــهـــنــــيــــة وســــحـــبــه مـــنــــهـم ومــــكـــافــأتـــهم ومـــراقـــبـــتــهمHا

rوزير الدولة rوزير الدولة 
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

والتعاون الدوليوالتعاون الدولي
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرارمـــــؤرقــــرارمـــــؤرّخ في خ في 10 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  1438  اHــــوافق اHــــوافق 9
ينـايرينـاير سـنة  سـنة r2017 يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في r يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 22 ربـيع ربـيع
الـذي األول عـام األول عـام 1418 اHــوافق  اHــوافق 27 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة 1997 الـذي 
يـحــدد قـائــمــة اHـوانئ واHــطــارات اHـزودة �ــحـافــظـةيـحــدد قـائــمــة اHـوانئ واHــطــارات اHـزودة �ــحـافــظـة

لألمن.لألمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
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يـسـحب االعتـمـاد اHمـنـوح للـشـركة ذات الـشخـص الوحـيد
وذات اHــســؤولــيــة احملــدودة "عــنـــايـــــة تــأمــــX ســمـــــســرة"
"DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE" بـــــصــــــفـــــتـــــهـــــا
شــركـــة ســـمــســـرة لـــلــتـــأمــX �ـــوجب الـــقـــرار اHــؤرخ في 3

جمادى األولى عام 1436 اHوافق 22 فبراير سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرخ فـــي قــــرار مـــؤرخ فـــي 15 ربـيـــع األول عــام  ربـيـــع األول عــام 1438 اHوافـــق اHوافـــق
15 ديسـمبــــر سنـــة  ديسـمبــــر سنـــة r2016 يتضـمـــن سحب اعـتمادr يتضـمـــن سحب اعـتماد

.Xسمسار للتأم.Xسمسار للتأم
 ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 15 ربـيـــع األول عـــام 1438
اHــوافـــق 15 ديــســمــبـــــر ســنـــــة r2016 وتــطـــبــيــقــا ألحــكــام
األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اHـوافق
25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــأمـــيـــنـــاتr اHـــعـــدل

واHــتــممr واHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 95-340 اHـؤرخ في 6
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق 30 أكـتـوبــر سـنـة 1995
الــــذي يــــحــــدد شــــروط مـــنـح وســــطــــاء الـــتــــأمــــX االعــــتــــمـــاد
rـهــنـيــة وسـحـبه مــنـهم ومــكـفـأتــهم ومـراقــبـتـهمHواألهـلــيـة ا
يــسـحب االعــتـمــاد اHـمــنـوح �ــوجب الـقــرار اHـؤرخ في 16
جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 30 مايـو سـنة 2010 من

السيد كر�ات داوود.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــراران مـــــــــؤرخـــــان فـــي قــــــــراران مـــــــــؤرخـــــان فـــي 15 ربــــــيـــع األول عـــــــام  ربــــــيـــع األول عـــــــام 1438
15 ديــســمــبـــــر ســنــــة  ديــســمــبـــــر ســنــــة r2016 يــتــضــمـــــنـانr يــتــضــمـــــنـان اHـوافـــق اHـوافـــق 

.Xاعتماد سمسارين للتأم.Xاعتماد سمسارين للتأم
 ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 15 ربـيـــع األول عـــام 1438
اHوافـــق 15 ديسـمبــــر سنـــة r2016 يـعتـمد الـسيـد سليج
rشــخص طــبــيـعي rXعــبـد احلــكــيم بـصــفــة سـمــســار لـلــتــأمـ
تــطـبــيـقــا ألحـكــام األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق
بـالــتـأمـيــنـاتr اHـعــدل واHـتــممr واHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
95-340 اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1995 الــــذي يـــحــــدد شــــروط مـــنح وســــطـــاء
الــــتـــأمـــX االعــــتـــمـــاد واألهــــلـــيـــة اHــــهـــنـــيــــة وســـحـــبـه مـــنـــهم
Xمارسـة سمسرة عمـليات التأمH rومـكفأتهم ومراقـبتهم

اآلتية :
r1. احلوادث
rرضH2. ا

3. أجسـام العـربـات البـرية (األخـرى غيـر اHـستـعمـلة
r(عبر السكة احلديدية

r4. أجسام عربات السكة احلديدية
r5. أجسام العربات اجلوية

r6. أجسام العربات البحرية والبُحيرية
rنقولةH7. البضائع ا

r8. احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية
r9. أضرار الحقة باألمالك األخرى

10. اHــســؤولــيــة اHـــدنــيــة لــلــعــربـــات الــبــريــة احملــركــة

rذاتيا
rدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11. ا

12. اHــــســـــؤولــــيــــة اHـــــدنــــيـــــة لــــلـــــعــــربـــــات الــــبـــــحــــريــــة

rوالبُحيرية
rدنية العامةHسؤولية اH13. ا

r14. القروض

r15. الكفالة

rالية اخملتلفةH16. اخلسائر ا

r17. احلماية القانونية

XـــــعـــــرضــــHـــــســــاعـــــدة (مـــــســــاعـــــدة األشـــــخــــاص اH18. ا

r(ال سيما خالل تنقالتهم rللصعوبات
r20. حياة - وفاة

r21. زواج - والدة

rتعلقة بأموال االستثمارH22. التأمينات ا

r24. الرسملة

r25. تسيير األموال اجلماعية

26. االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتمادr إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

إضافة لذلكr يـجب تبليغ إدارة الرقـابة بكل عنصر
جـــديــد �ـس الـــســيـــر الـــعـــادي Hـــكــتـب الـــســمـــســـرة في أجل

أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 15 ربـيـــع األول عـــام 1438
اHـوافــــق 15 ديــسـمـبــــــر سـنـــــة r2016  يـعــتـمـــد الــسـيـــد
بـن قـــريـــشـي خـــالـــد بـــصــــفـــة ســـمــــســـار لـــلـــتــــأمـــrX شـــخص
طـبـيـعيr تــطـبـيـقـا ألحـكـام األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق
بـالــتـأمـيــنـاتr اHـعــدل واHـتــممr واHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
95-340 اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1995 الــــذي يـــحــــدد شــــروط مـــنح وســــطـــاء
الــــتـــأمـــX االعــــتـــمـــاد واألهــــلـــيـــة اHــــهـــنـــيــــة وســـحـــبـه مـــنـــهم
Xمارسـة سمسرة عمـليات التأمH rومـكفأتهم ومراقـبتهم

اآلتية :
r1. احلوادث
rرضH2. ا

3. أجسـام العـربـات البـرية (األخـرى غيـر اHـستـعمـلة
r(عبر السكة احلديدية

r4. أجسام عربات السكة احلديدية
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r5. أجسام العربات اجلوية
r6. أجسام العربات البحرية والبُحيرية

rنقولةH7. البضائع ا
r8. احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية

r9. أضرار الحقة باألمالك األخرى
10. اHــســؤولــيــة اHـــدنــيــة لــلــعــربـــات الــبــريــة احملــركــة

rذاتيا
rدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11. ا

12. اHــــســـــؤولــــيــــة اHـــــدنــــيـــــة لــــلـــــعــــربـــــات الــــبـــــحــــريــــة

rوالبُحيرية
rدنية العامةHسؤولية اH13. ا

r14. القروض

r15. الكفالة

rالية اخملتلفةH16. اخلسائر ا

r17. احلماية القانونية

XـــــعـــــرضــــHـــــســــاعـــــدة (مـــــســــاعـــــدة األشـــــخــــاص اH18. ا

r(ال سيما خالل تنقالتهم rللصعوبات
r20. حياة - وفاة

r21. زواج - والدة

rتعلقة بأموال االستثمارH22. التأمينات ا

r24. الرسملة

r25. تسيير األموال اجلماعية

26. االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـوّنة Hـلف طلب
االعتمادr إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

إضافة لذلكr يـجب تبليغ إدارة الرقـابة بكل عنصر
جـــديــد �ـس الـــســيـــر الـــعـــادي Hـــكــتـب الـــســمـــســـرة في أجل

أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــقـــــرر مـــــؤرخ في مـــــقـــــرر مـــــؤرخ في 24 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 24
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة r2016 يتضـمن إحداث مكـتب جماركr يتضـمن إحداث مكـتب جمارك

في عX طاية.في عX طاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rدير العام للجماركHإنّ ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rادة 32 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اHؤرخ
في 13 مــحــرّم  عــام 1433 اHــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اHـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rللجمارك وسيرها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
25 جــمــاى األولى عــام 1433 اHــوافق 17 أبــريل ســنــة 2012

الــــذي يــــحــــدّد اHــــقــــرات اإلداريـــة لــــلــــمــــديــــريــــات اجلــــهــــويـــة
لـلــجـمـارك ومـفـتـشــيـات األقـسـام الـتـابــعـة لـهـا عـلى أسـاس

rاختصاصها اإلقليمي
- و�ـقــتـضى اHــقـرر اHـؤرخ في 26 مــحّـرم عـام 1411
اHوافق 7 غـشت سنة 1991 واHـتضـمن تصـنـيف قبـاضات

rتممHعدل اHا rاجلمارك
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرخ في 13 شــوّال عــام 1420
rـتـعــلق �ـكـاتب اجلـمـاركHـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واHا

rتممHعدل واHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــحـــــدث لــــدى مـــــفـــــتـــــشــــيـــــة األقـــــســــام
لــــلــــجــــمــــارك فـي عــــX طــــايـــــةr مــــكــــتب قـــــبــــاضــــة جــــمــــارك
مـــتـــخـــصـص فــي مــــعـــاجلــة الــنــزاعــات اجلــمــركــيــة يــدعى

"عX طاية - اHنازعات"r الرمز احملاسبي 2-0011/ 16.
2 : : يــكــلف اHــكــتب اHــنــصــوص عــلــيه في اHــادة اHـادة اHـادة 
األولى أعـالهr �ــــجـــــمل األعـــــمــــال اHــــرتـــــبــــطـــــة بــــتــــســـــيــــيــــر
الـنـزاعـات اجلـمـركـيـة واHـتـابـعـات الـقـضـائـيـة والتـحـصـيل
اجلــبـــري لـــلـــحـــقـــوق والـــرســـوم والــغـــرامـــات اHـــســـتـــوجـــبــة
وبــــاالحـــــتــــفـــــاظ وبـــــيع الـــــبــــضـــــائع احملـــــجــــوزة واHـــــصــــادرة
واHـتخلّى عـنهـاr التي تـعقب اHنـازعات اجلـمركيـة اHشـكلة
من طــرف اHــفــتــشــيــات الــرئــيـســيــة لــلــمــكــاتب اجلــمــركــيـة
واHـصـالح اجلـمـركـيـة ومـصـالح الـدولـة اخملـتـصـة في مـجـال
مـكـافـحـة الـغش والـتـهـريب والـتي تـمـارس نـشـاطـاتهـا في
Xــفـتــشـيــة األقـســام لــلـجــمـارك بــعـH ـقــاطـعــة اإلقــلـيــمـيــةHا

طاية.
اHـادة اHـادة 3 :  : تـصــنف قــبـاضــة اجلـمــارك اHــرتـبــطـة بــهـذا

اHكتب في الفئة األولى.
اHــادة اHــادة 4 : : يــحّـــول تــســيــيـــر قــضــايــا اHـــنــازعــات مــحل
الـدراسـةr لـدى مـكـتبـي اجلمـارك ذوي االخـتـصـاص الـكامل
بــــعــــX طــــايــــة (رمــــز 008-16/2 و 16/2-009)r إلـى مـــــكـــــتب

اجلمارك اHذكورفي اHادة األولى أعاله.
اHــادة اHــادة 5 :  : تـــتـــممr نــتـــيـــجــة لـــذلكr الـــقــائـــمــة اHـــلــحـــقــة
بـاHــقـرر اHـؤرخ في 13 شـوال عـام 1420 اHـوافق 19 يــنـايـر

سنة r2000 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله. 
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــتـــممr نــتـــيـــجــة لـــذلكr الـــقــائـــمــة اHـــلــحـــقــة
بــاHــقــرر اHــؤرخ في 26 مــحــرم عـام 1411 اHــوافق 7 غــشت

سنة r1991 اHعدل واHتمم واHذكورأعاله.
اHادة اHادة 7 : : يحدد تـاريخ فتح هذا اHكتب �وجب مقرر

صادر عن اHدير العام للجمارك.
اHــادة اHــادة 8 : : يـــكــلّف كـل من اHـــديــر اجلـــهــوي لـــلــجـــمــارك
بـاجلـزائـر خـارجـيـةr ورئـيس مـفـتـشـيـة األقـسـام لـلـجـمـارك
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بـعــX طـايــةr كل فـيــمـا يــخـصّهr بــتـنــفـيــذ هـذا اHــقـرّر الـذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
24 ديسمبر سنة 2016.

قدور بن طاهرقدور بن طاهر

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 4  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام   ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة r2017 يـــحــدد اHـــواصــفـــات واإلجــراءاتr يـــحــدد اHـــواصــفـــات واإلجــراءات
الـــتـــقـــنــــيـــة لـــتـــصــــمـــيم مـــنــــشـــآت تـــوزيـع الـــكـــهـــربـــاءالـــتـــقـــنــــيـــة لـــتـــصــــمـــيم مـــنــــشـــآت تـــوزيـع الـــكـــهـــربـــاء

وإجنازها.وإجنازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-114 اHؤرخ
في 3 ربـيع الــثـاني عـام 1429 اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 2008
الــذي يــحــدد كــيــفــيـــات مــنح امــتــيــازات تــوزيع الــكــهــربــاء
والـغاز وسـحبـها ودفـتر الـشروط اHتـعلـق بحقـوق صاحب

rاالمتياز وواجباته
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-138 اHؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اHــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
2010 الـذي يــحـدد الـقــواعـد الـتــقـنــيـة لـتــصـمـيـم واسـتـغالل

وصيانة شبكـات توزيع الكهرباء والـغازr اHعدلr ال سيما
rادة 13 منهHا

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

rيحدد صالحيات وزير الطاقة
يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-138 اHـؤرخ في 28 جــمـادى األولى عـام
rـذكـور أعالهHـعـدل واHا r2010 ـوافق 13 مـايـو سـنـةH1431 ا

يـــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد اHـــواصــفـــات واإلجــراءات
التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإجنازها.

اHــادة اHــادة 2 :  : تــلـــحق اHــواصـــفــات واإلجـــراءات الــتــقـــنــيــة
لـتــصـمـيم مـنـشـآت تـوزيع الــكـهـربـاء وإجنـازهـا بـأصل هـذا
الـقـرار. ويتـم نـشـرها مـن قـبل اHـصـالح اخملـتـصـة لـلوزارة

اHكلفة بالطاقة.
اHـادة اHـادة 3 : : تـتـضـمن اHـواصـفــات واإلجـراءات الـتـقـنـيـة

اHذكورة في اHادة 2 أعالهr ما يأتي :

اHلحق اHلحق 1 : : اHباد± العامة.
اHـــلــحق اHـــلــحق 2 : : اخلـــطــوط الـــهـــوائــيـــة ذات اجلــهـــد الـــعــالي

الفئة "أ" واجلهد اHنخفض.
اHـــلـــحق اHـــلـــحق 3 : : اخلـــطــــوط األرضـــيـــة ذات اجلـــهــــد الـــعـــالي

الفئة "أ" واجلهد اHنخفض.
اHلحق اHلحق 4 : : احملطات الكهربائية.

اHلحق اHلحق 5 : : توصيالت اجلهد اHنخفض.
اHلحق اHلحق 6 : : العدّ.

اHلحق اHلحق 7 : : حماية شبكات توزيع الكهرباء.
اHلحق اHلحق 8 : : التوصيل باألرض.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــطــبّق اHــواصـــفــات واإلجــراءات الــتــقــنــيــة
اHذكورة في اHادة 3 أعالهr كلّ فيما يخصهr على : 

rأ - أصحاب امتياز توزيع الكهرباء
ب - مــؤسّــســات األشــغــال اHــؤهــلــة لــلــقــيــام بــأشــغــال
تصميم اHنشآت وإجنازها على شبكات توزيع الكهرباء.
اHــــــادة اHــــــادة 5 : : يــــــتم حتــــــيــــــX اHــــــواصــــــفــــــات واإلجـــــراءات
rالـتــقـنـيـة لـتـصـمــيم مـنـشـآت  تـوزيـع الـكـهـربـاء وإجنـازهـا
عـــنـــد احلـــاجــة و/ أو �ـــبـــادرة من طـــرف أصــحـــاب امـــتـــيــاز

.XعنيHا XتعاملHبالتعاون مع ا rتوزيع الكهرباء
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.   
حرر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق

3 يناير سنة 2017.
نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 31
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة r2016 يــتـــمr يــتـــمّم الــقـــرار اHــؤرخ في م الــقـــرار اHــؤرخ في 13
جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق  اHـوافق 20 نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة
1991 واHـــــتــــــعـــــلق �ــــــلـــــحـــــقـــــات الـــــســــــكـــــة احلـــــديـــــديـــــة واHـــــتــــــعـــــلق �ــــــلـــــحـــــقـــــات الـــــســــــكـــــة احلـــــديـــــديـــــة

وارتفاقاتها.وارتفاقاتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل
- �ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 76-29 اHــــؤرخ في 24 ربــــيع
األول عــام 1396 اHــوافق 25 مـــارس ســـنــة 1976 واHـــتـــعـــلق

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

rتممHعدل اHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضي الــــــقـــــانـــــون رقم 90-35 اHـــــؤرخ في 8
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتـــعـــلق بـــاألمن والـــسـالمــة واالســـتـــعـــمـــال واحلــفـــاظ في

rاستغالل النقل بالسكة احلديدية
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- و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rـنـفـعـة الـعـامـةHـلـكـيـة مـن أجل اHـتـعــلـقـة بـنـزع اHالـقـواعـد ا

rتممHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-391 اHؤرخ
في 14 جمادى األولى عام 1411 اHوافق أوّل ديسمبر سنة
1990 واHــتــضـمـن تـغــيــيـر الــطــبــيـعــة الــقـانــونــيــة لـلــشــركـة

rالوطنية للنقل بالسكك احلديدية وقانونها األساسي
- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 اHؤرخ
في أوّل ربـيع األوّل عـام 1438 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة
2016 الــذي يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

 rوالنقل
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 13 جـــمــادى األولى
عــــام 1411 اHــــوافق 20 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1991 واHــــتـــــعــــلق

rلحقات السكة احلديدية وارتفاقاتها�
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تتمّم أحكام اHادة 3  من القراراHؤرخ
في 13 جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق 20 نـوفـمـبـر سـنة
rــتـعــلق �ـلـحــقـات الــسـكـة احلــديـديــة وارتـفـاقــاتـهـاH1991 وا

وحترّر كما يأتي : 
"اHـادة 3 : حتـدّد وضــعـيــة مـلـحــقـات الــسـكـة احلــديـديـة

بتقد� ما يأتي : 
 rلكيةHعقد ا -

- عقد إداري بنزع اHلكيةr أو 
- مخطط التصنيف للسكة احلديدية.

في حـــالـــة عـــدم تــــوفـــر هـــذه الـــوثـــائقr فـــإنّ اHـــســـافـــة
اHــمـكن أخــذهـا بــعـX االعــتـبـار لــتـحــديـد مــلـحــقـات الــسـكـة

احلديدية هي : 
-خــمـــســة وعـــشــرون (25) مـــتــرا مـن جــانـــبي الــســـكــة
احلديـديـةr تـقاس انـطالقـا من اجلـانب اخلارجـي للـسـكة في

rأرض مسطحة
- خـمـسة (5) أمـتـارr تـقـاس انـطالقـا من احلـد األعـلى

rنحدر محفورH
- خــمـسـة(5) أمــتـارr تــقـاس انــطالقــا من احلـد األدنى

Hنحدر مردوم.
غير أنهr �كن تـقليص مسافـة خمسة وعشرين (25)
مـتـرا من جـانـبي الـسـكـة الـتي تـقـاس انـطالقـا من اجلـانب
اخلـارجي لـلـسـكـة في أرض مـسـطـحة إلى 12,5 مـتـراr كـحـد
أدنـىr بـعــد مــوافــقـة الــوزارة اHــكــلـفــة بــالــنـقـل في احلـاالت

اآلتية : 
rساحات في التجمعات السكنيةHضيق ا -

rباني الفنية الهامةHأهم ا -
rأهم الوحدات االقتصادية -

- اHـــواقع اHــصــنـــفــة من طــرف الـــهــيــئــات الـــوطــنــيــة
rوالدولية

- السكنات ذات الكثافة السكانية الهائلة".

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في أول ربــــيـع الـــثــــانـي عـــام 1438
اHوافق 31 ديسمبر سنة 2016.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــعــــدل الــــقـــرارr يــــعــــدل الــــقـــرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 17 ربـــيع األول عــام ربـــيع األول عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 8 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة 2015 الـذي يـحـدد تـعـداد الـذي يـحـدد تـعـداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــــدمــــات بـــــعــــنـــــوان اHــــصـــــالح غـــــيــــر اHـــــمــــركــــزةأو اخلـــــدمــــات بـــــعــــنـــــوان اHــــصـــــالح غـــــيــــر اHـــــمــــركــــزة
واHؤسسات العمـومية للصحة ومؤسسات التكوينواHؤسسات العمـومية للصحة ومؤسسات التكوين
شـــبه الـــطــبي الـــتـــابــعـــة لــوزارة الـــصــحـــة والــســـكــانشـــبه الـــطــبي الـــتـــابــعـــة لــوزارة الـــصــحـــة والــســـكــان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

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
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتــضــى اHـرســـــوم الـتـنــفـيـــذي رقــــــم 54-95
اHـــــــــؤرخ في 15 رمــــضـــــــــان عـــــــــام 1415 اHــــوافــــــق 15

rاليةHفبراير سنة 1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
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- 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
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ربـيع األول عام 1436 اHوافق 8 ينـاير سـنة 2015 الذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بـعـنـوان اHـصـالح غـيـر اHـمـركـزة واHـؤسـسات
الــعــمــومـيــة لــلــصـحــة ومــؤســسـات الــتــكــوين شــبه الــطـبي
rستشفياتHالتابعة لوزارة الصحة والسكان وإصالح ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : تــــــعـــــدل أحــــــكــــــام اHـــــــــــادة األولـى من
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 17 ربـيع األول عـام
1436 اHــــوافق 8 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2015 الــــذي يــــحــــدد تــــعـــداد

مـناصب الـشـغل وتـصنـيـفـها ومـدة الـعـقد اخلـاص بـاألعوان
الــعــامــلـX فـي نــشـاطــات احلــفظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمـات
بـعـنــوان اHـصـالح غــيـر اHـمــركـزة واHـؤســسـات الـعــمـومـيـة
للصحة ومؤسـسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتr كما يأتي :
"اHادة األولى : ...................... (بـدون تـغيـيـرحتى)

للجدول اآلتي :

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى الرابع
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثالث
سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

حارس
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون خدمة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

15

397

1166

15494

9

1160

2562

213

4354

6866

64

150

2628

35078

2

7

49

17601

-
20

50

1

3

353

91

55

4896

23128

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17

404

1215

33095

9

1180

2612

214

4357

7219

155

205

7524

58206

6

5

3

1

4

3

2

7

5

1

5

3

1

315

288

240

200

263

240

219

348

288

200

288

240

200

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــتم تــوزيع تــعــداد مــنــاصـب الــشــغل اخلــاصــة بــاHــصـــالح غــيــر اHــمــركــزة واHــؤســســـات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــة
ومؤسسـات التكـوين شبه الطـبي التابـعة لوزارة الـصحة والـسكان وإصالح اHـستشـفياتr وفقـا للمالحق 1 و2 و3 اHـرفقة

بأصل هذا القرار.
اHادة اHادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 29 ربيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

12 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2422
9   أبريل  سنة  أبريل  سنة 2017 م


