
العدد العدد 44
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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 29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  14-201 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 اIوافـــق اIوافـــق 13 يوليو سنة يوليو سنة r2014 يتضمن حتويلr يتضمن حتويل

اعـتماد في ميزانيـة الـدولـة.اعـتماد في ميزانيـة الـدولـة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقــم 14 - 51
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الثاني عــام 1435 اIوافــق 6  فبرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزيرة الـثقافـة من ميـزانية الـتسـييــر �ـوجــب قانــون

r2014 اليــة لسنةIا

- و�ــــقــــتــــضـى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14 - 58
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عــام 1435 اIـوافق 6  فـبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــر الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة من مـــيــزانـــيــة الـــتـــســيـــيــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاIـــــــــادادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيـــة ســـــنــــــة 2014
اعتماد قـدره ثالثة وخمسون مـليون دينار (53.000.000  دج)
مـقـيّــــد في مــيـزانـيـة الـتــكـالـيف اIـشـتــركـة وفي الـبـاب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــادة اIــادة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانــيـة ســـنـة 2014  اعــتــمـاد
قــــدره ثالثـــة وخـــمـــســــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار (53.000.000 دج)
Xوفي الـبـاب Xيـــقــيّــد فـي مـيـزانـيـتي تـسـيـيـر الـوزارتـ

اIبينX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــادة اIـــادة 3 : : يـــكــلف وزيـــر اIـــالــيـــة ووزيـــرة الـــثــقــافـــة
ووزيـــــر الـــشــــبـــابr كـل فـــيــــمــــا يـــخــــصّهr بــــتـــنــــفـــيــــذ هــــــذا
اIرســـوم الذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 13

يوليو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 37

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األول - فرع وحيدالفرع األول - فرع وحيد
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفة
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية.....
مجموع القسم السابع.................
مجموع العنوان الثالث..............
مجموع الفرع اجلزئي الثاني.......
مجموع الفرع األول...................
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة..............................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة..............................

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 44

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األول - فرع وحيدالفرع األول - فرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اإلدارة اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب......
مجموع القسم الرابع..................
مجموع العنوان الرابع...............
مجموع الفرع اجلزئي األول.........
مجموع الفرع األول....................
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة.................

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  14-202 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
يــــتــــضــــمـن  rيــــتــــضــــمـن r2014 ــــوافـــق 13 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــةIــــوافـــق  اI1435 ا

حتــــويــل اعــــتــــمـــــاد إلى مـــيــــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارةحتــــويــل اعــــتــــمـــــاد إلى مـــيــــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقــم 14 - 59
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عــام 1435 اIوافــق 6 فـبرايـر

ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــرة الـــبــريـــد وتــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال من
r2014 اليــة لسنةIميزانية التسييــر �وجــب قانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـــادة األولى :اIـــادة األولى :  يـــلـــــغى مـن مـــيـــــزانـــيـــة ســــنـــة 2014
اعــتــمــاد قــدره عــشــــرة مـاليـــX وســبـعــمــائـــة ألــف ديــنـار
(10.700.000 دج) مقيّـــد في ميـزانية التكـاليف اIشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اIــادة اIــادة 2 : : يـخــصـص Iـيـزانـيـــة ســنة 2014  اعـتــمـاد
قــــــــدره عـــــشــــــــرة ماليـــــــX وســـــبــــــعـــــمــــــائــــــة ألــف ديـــــنـــــــار
(10.700.000 دج)    يـــــقـــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانـــيـــــة تــــســـيــــــيـــر
وزارة الـــبــريـــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال وفي
الــــــبــــــاب رقم 37-01 " اإلدارة اIــــــركــــــزيــــــة - اIــــــؤتــــــمــــــرات

واIلتقيات".
اIـــــادة اIـــــادة 3 : يــــكــــلـف وزيـــر اIــــالــــيــــة ووزيــــرة الــــبــــريـــد
rكل فــــيـــمـــا يـــخـــصّه rوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال
بــــتــــنــــفـــــيــــذ هـــــــذا اIــــرســــــوم الــــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 13

يوليو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 07-12 اIــــؤرخ في 21 ذي
احلــجـة عـام 1428 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2007 واIــتـضـمن

rعدلIا rادة 57 منهIال سيما ا r2008 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اIــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمن قـانون
اIــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2009 اIـعـدل واIــتـممr ال ســيـمـا

rادة 109 منهIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اIـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اIــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واIـــتـــضـــمن

rادة 58 منهIال سيما ا r2012 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 315-09
اIــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اIــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الــــذي يـــحــــدد أصــــنـــاف طــــرق وشــــبـــكــــات الــــتـــهــــيــــئـــة

rالعمومية وكيفيات التكفل بها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اIؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اIوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-389 اIؤرخ
في 20 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 24 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــذي يــحـدد مــســتـويــات وكــيــفـيــات مــنح تــخـفــيض مــعـدل
الفائـدة على القـروض التي تـمنحـها الـبنوك واIـؤسسات
اIالية القتـناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن
فردي يـنجـز في شكل مـجمع في مـناطق مـحددة بـواليات

rاجلنوب والهضاب العليا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-99 اIـؤرخ
في 2 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 4 مارس سنة 2014
الــذي يــحــدد �ــوذج نــظــام اIـــلــكــيــة اIــشــتــركــة اIــطــبق في

rمجال الترقية العقارية
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــادة األولى :  اIــادة األولى :  طــبــقــا ألحــكــام اIــادة 13 من الــقــانـون
رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 17
فبـراير سنة 2011 واIذكور أعالهr تـهدف أحكام هذا اIرسوم

إلى حتديد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي.

مـرسوم رئــاسـي رقــم  مـرسوم رئــاسـي رقــم  14 -  - 211  مـؤر  مـؤرّخ فـي خ فـي 27 رمـضـان رمـضـان
عــام عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

إعالن حداد وطني.إعالن حداد وطني.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77- 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 63-145 اIــــؤرخ في25

rأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 97- 365 اIؤرخ
في  25 جـــمـــادى األولى عــام  1418 اIــوافق  27 ســبـــتـــمـــبــر

rتعلق بشروط استعمال العلم الوطنيIسنة  1997 وا
- وإثـر ســقـوط الــطـائـرة اإلســبـانـيــة اIـســتـأجـرة من
rـاليIقـبل شــركـة اخلــطـوط اجلــويـة اجلــزائـريـة بــالـتــراب ا
الـــــتي كـــــانت تـــــضــــمـن الــــرحـــــلــــة AH5017 بـــX واغـــادوغـــو
(بوركـينافـاسو) واجلـزائر العـاصمةr الـذي خلف وفاة 118

rضحية من جنسيات مختلفة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــعـــلن حـــداد وطـــنـي أيــام 25 و26 و27
يوليو سنة 2014.

اIــادة اIــادة 2 :  : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عـلى الـبـنــايـات الـتي تـأوي اIـؤسـسـاتr ال سـيّـمـا
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 365-97
اIــــــــؤرخ في  25 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام  1418 اIــــــــوافق 27

سبتمبر سنة  1997 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 25
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14 -  - 203  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 17 رمـــضــان رمـــضــان
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة r2014 يــــحــــددr يــــحــــدد
شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
rدينةIووزير السكن والعمران وا

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن  القانون اIوا
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اIــادة اIــادة 2 : : الــســكن الــتــرقـــوي الــعــمــومي هــو مــشــروع
عــــقـــــاري ذو صــــالـح عــــام ويـــــســــتــــفـــــيــــد مـن إعــــانـــــة الــــدولــــة
ويخصص لألشخاص الذين حدد دخلهم في اIادة 8 أدناه.
وتـتكفل الـدولة بإجنـازه وتضمن االسـتفادة من هذه

الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل.
وبهذه الصفةr ال يـخضع السكن لكيـفيات البيع كما
هـــو مــــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا فـي أحـــكــــام اIـــادتـــX 27 و 28 من
الــقــانـون رقم 11-04 اIـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432

اIوافق 17 فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

3 : حتـــدد اخلــــصـــوصــــيـــات الــــتـــقــــنـــيــــة اخلـــاصـــة اIــادة اIــادة 
بـالسـكن الـترقـوي الـعمـومي ال سـيـما فـيـما يـخص الـنمط

واIساحة �وجب قرار من الوزير اIكلف بالسكن.
اIــــادة اIــــادة 4 : : يـــــحــــدد الــــوزيــــر اIــــكـــــلف بــــالـــــســــكن قــــوام
الـبـرامج اخملصـصة لـلـسكن الـتـرقوي الـعمـومي وتـوزيعـها

وكذا تعيX اIرقي العقاري اIكلف بإجنازها.
اIـادة اIـادة 5 : : يــحـدد ثـمن الــتـنـازل عـن الـسـكن الــتـرقـوي
الـــعــــمـــومي عـــلى أســـاس الــــكـــلـــفـــة الـــنـــهـــائـــيـــة إلجنـــازه �ـــا
تـتضـمـنه من نـفـقـات شـراء األرض وهـامش الـربح اخلاص

باIرقي العقاري.
rعـــنـــد احلـــاجــة rـــادةIحتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�ــــوجب قـــرار مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيــــر اIـــكـــلف بــــالـــســـكن

والوزير اIكلف باIالية.
6 : : تــمــنـح إعـانــة الــدولــة اIــذكــورة فـي اIـادة 2 اIـادة اIـادة 
أعالهr طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهماr في شكل :

rتخفيضات في نسبة الفائدة على القروض -
- تــخـفــيـضــات في قـيــمـة األراضي الــتـابــعـة لألمالك
اخلـاصة لـلـدولـةr واIـوجـهة إلقـامـة الـسـكـنات الـتـابـعـة لـهذه

rالصيغة
- تكفل مـيزانـية الدولـة بأشـغال الطـرق والشـبكات

اخملتلفة األولية والثانوية.
اIـادة اIـادة 7 : : حتـدد نـسب الـتـخفـيض اIـطـبـقة عـلى قـيـمة
األراضي اIـوجـهـة إلقـامـة الـسـكـنـات الـتـرقـويـة الـعـمـومـيـة

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط احلصول على سكن ترقوي عموميشروط احلصول على سكن ترقوي عمومي
اIادة اIادة 8 :  : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:

- ال �ــــــلـك أو لم يــــــســــــبق لـه أن مــــــلكr هــــــو أو زوجه
مــلـكــيـة تــامـةr عــقـارا ذا اســتـعــمـال سـكــني أو قــطـعـة أرض

rصاحلة للبناء

- لم يـســتـفــدr هـو أو زوجهr مـن مـسـاعــدة مـالــيـة من
rالدولة لبناء سكن أو شرائه

- يـفوق دخـله ست (6) مـرات ويـقل أو يـسـاوي اثني
عشر (12) مرة الدخل الوطني األدنى اIضمون.

اIـادة اIـادة 9 : : يـخـضع اIـسـتـفـيـدون من الـسـكن الـتـرقـوي
الـعــمـومي لـقـواعــد اIـلـكـيــة اIـشـتـركـة كــمـا هي مـحـددة في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات بيع السكن الترقوي العموميكيفيات بيع السكن الترقوي العمومي
اIــــادة اIــــادة 10 :  : يـــــتم تــــقـــــد  طــــلـب شــــراء ســــكـن تــــرقــــوي
.XعIرقي العقاري اIعمومي على مطبوع �وذجي لدى ا
XـؤهـلIا Xويتم تـسـلـيم مـقـرر منح الـسـكن لـلـطالـبـ

الذين ¡ اعتمادهم.
rــذكـــورين أعالهIا rـــقـــررIيـــحـــدد �ــوذجـي الــطـــلب وا

الوزير اIكلف بالسكن.
اIادة اIادة 11 : : تعالج طلـبات شراء سكن تـرقوي عمومي
حـسب الــشـروط والــكـيـفــيـات الـتي يــتم حتـديــدهـا �ـوجب

قرار من الوزير اIكلف بالسكن.
اIـادة اIـادة 12 : : يـحــــرر عـقــــد الـبــيع عـنــــد تـاريـخ إتـمـــام
أشغال البنـاء ودفع اIـبالغ اIستحقة من اIـستفيدr طبقا

للتشريع اIعمول به.
اIاIـادة ادة 13 : : يـخـضع الـسـكن مـوضــوع الـبـيع لـقـواعـد عـدم
قابـليـة التـنازل اIـنصـوص علـيهـا طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم
اIعـمول بـهمـاr ال سيـما تلـك احملددة في اIادة 57 من الـقانون
رقم 07-12 اIــــؤرخ في 21  ذي احلــــجــــة عـــام 1428 اIــــوافق 30

ديسمبر سنة r2007 اIعدلr واIذكور أعاله.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIاIـادة ادة 14 : : يـرتــبط حتــويل مــلـكــيــة الـســكن اIــمــنـوح في
إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله.
15 : : في حالـة وفـاة اIسـتـفيـدr �ـارس حق نقل اIادة اIادة 
األصـول واخلــصــوم اIــتـصــلـــة بـالــســكــن اIــمــنـــوحr طــبــقــا

للتشريـع اIعمول به.
16 :  : ال �ــكن اIــســتــفــيــد من الــســكـن الــتــرقـوي اIـادة اIـادة 
الـعـمـوميr حتت طـائلـة الـبـطالنr الـتـنـازل عن سـكنـه قبل
الـوفـاء بـجـمـيع االلـتـزامـات والـشـروط اIـطـلـوبـة اIـتـعـلـقة

بنقل اIلكية بصفة شرعية لفائدته.
17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 15

يوليو سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
14 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r2014 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

دراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــةدراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــة
للحكومة).للحكومة).

ــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مــرســـــوم رئــــاسيّ مــؤرّخ في 16 رمـضـان
عـــام 1435 اIــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّــيــد عـــبــد الــلّـه أوصــديقr بـــصــفــتـه مــديــرا لـــلــدّراســات
بـرئـاسة اجلـمـهـوريّـة (األمـانـة الـعامّـة لـلـحـكـومـة)r إلحـالتـه

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مايـو سنة مايـو سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام اIـفتش العامن إنـهاء مهام اIـفتش العامّ

لوزارة الشؤون اخلارجية.لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـام 1435 اIوافق 21 مايـو سنــة 2014 تنهـى مهام الـسّيد
عـبــد احلــمــيــد سـنــوسي بــريــكــسيr بــصــفـتـه مـفــتــشــا عــامـا

لوزارة الشؤون اخلارجيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مايـو سـنة مايـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنهـاء مـهام األمـX الـعامن إنهـاء مـهام األمـX الـعامّ
لــــــوزارة الـــــصلــــــوزارة الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واIـــــؤســــــســـــات الـــــصــــــغـــــيـــــرةـــــنــــــاعـــــة واIـــــؤســــــســـــات الـــــصــــــغـــــيـــــرة

واIتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.واIتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـــام 1435 اIــوافـق 21 مـــايــــو ســنـــة 2014 تــنـــهىr ابــتـــداء
مـن 11 ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 مـهــام الــسّــيـد عــبــد الـرزاق
حنيr بـصـفـته أمـيـنا عـامـا لـوزارة الـصّنـاعـة واIـؤسـسات
rــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاIالــصــغـــيــرة وا

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مـــايــــو ســنـــة مـــايــــو ســنـــة r2014 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام اIــديـــرن إنــهـــاء مــهـــام اIــديـــر
الــــعــــامالــــعــــامّ لــــلــــيـــقــــظــــة االســـتــــراتـــيــــجــــيـــة والــــد لــــلــــيـــقــــظــــة االســـتــــراتـــيــــجــــيـــة والــــدّراســـاتراســـات
االقـــتـــصـــاديـــة واإلحـــصـــائـــيـــات بـــوزارة الـــصاالقـــتـــصـــاديـــة واإلحـــصـــائـــيـــات بـــوزارة الـــصّـــنـــاعـــةـــنـــاعـــة
واIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واIــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــةواIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واIــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــة

االستثمار - سابقا.االستثمار - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـام 1435 اIوافـق 21 مايـو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد

مـحمـد باشـاr بصـفته مـديرا عـامـا للـيقـظة االسـتراتـيجـية
والدّراسات االقـتصـادية واإلحـصائـيات بـوزارة الصّـناعة
واIـؤسـسات الـصغـيـرة واIتـوسـطة وتـرقيـة االسـتثـمار -

سابقاr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة r2014 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديــــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديــــر

جامعــة اIسيـلة.جامعــة اIسيـلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـــام 1435 اIــوافـــق 21 مـــايـــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـــيـــد ســلـــيـــمــــان بـــرهـــومــيr بـــصــفـــته مـــديــرا جلـــامـــعــة

اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــعــيـــX األمــX الــعــامـن تــعــيـــX األمــX الــعــامّ

لوزارة الشؤون اخلارجيلوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـــام 1435 اIــوافـق 21 مـــايــــو ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عــبــــد احلــمــيــد ســـنــوسي بـــريــكــسـيr أمــيــنـــا عــامــا لــوزارة

الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة r2014 يــتــضـمr يــتــضـمّن تــعــيـX مــديـــر جـامــعــةن تــعــيـX مــديـــر جـامــعــة

اIسيلـة.اIسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجــــب مــــــــرســــــــــوم رئــــــــــــاسيّ مـــــــــــؤرّخ في 21
رجــب عــــــــــام 1435 اIــــــوافــق 21 مـــــــايـــــــــو ســـــــنــــــــــة 2014
يــعــيــــّـن الــسّــيــــــــد الـــيــزيــــد عــبــــاويr مـــديـــــرا جلــامــعــــة

اIسيلـــة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق   اIوافق  21
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــعــيـــX األمــX الــعــامـن تــعــيـــX األمــX الــعــامّ

لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 رجب
عـــام 1435 اIــــوافق 21 مـــايـــو ســــنــــة 2014 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مــحــمـد بــاشــاr أمــيـنــا عــامــا لـوزارة الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيـة

والبيئة.
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وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 15  جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 16
أبريل  سنة أبريل  سنة r2014 يتضمr يتضمّن تـعديل تشكـيلة مجلسن تـعديل تشكـيلة مجلس

اإلدارة للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.اإلدارة للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 15 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1435 اIـوافــق 16 أبـريل سـنـة r2014 يـعـدّل الـقـرار اIؤرّخ

في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق 4 أكـتـوبـر سـنـة 2012
واIــــتــــضــــمّن تــــعــــيـــX أعــــضــــاء مــــجــــلس اإلدارة لــــلــــمــــعــــهـــد

الدبلوماسي والعالقات الدوليةr كما يأتي :
...................................................................."
- عــبـــد احلـــمــيـــد ســـنــوسي بـــريـــكــسـيr األمــX الـــعــامّ

rرئيسا rلوزارة الشؤون اخلارجية
- حلــسن بــوفــارسr اIــفــتش الــعــامّ لــوزارة الــشـؤون

rعضوا rاخلارجية
- عـــبــــد الـــقــــادر شـــربــــالr اIـــديــــر الـــعــــامّ لـــلــــمـــدرســـة

الوطنية لإلدارةr عضوا.
................. (الباقي بدون تغيير) ................."

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 24 ش شـعــــبـان عان عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 22 ي يــــونونـيـو
r2014 يr يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام للموارد.العام للموارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ــــــقــــــتــــــضـــى اIــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اIــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اIــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

rاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اIـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اIـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واIـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اIــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 155
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اIـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واIــتــضــمن تــعــيــX الــســيــد صــالح لــبــديــويr مــديــرا عــامــا
rللموارد بوزارة الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
rــادة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّــيّـــد صــالح لـــبــديــويIــادة األولى : اIا
اIدير العـام للمواردr اإلمضـاء في حدود صالحياتهr باسم
وزيــر الـــشــؤون اخلــارجــيــةr عــلى األوامــر اخلــاصــة بــالــدفع
والـتحـويل وتـفويض االعـتمـادات ومـذكرات اIـوافقـة على
أوامـــر الـــصـــرف ووثـــائق اإلثــــبـــات اخلـــاصـــة بـــاIـــصـــاريف
وبـيانـات اإليـرادات وعـلى جـميع الـوثـائق واIـقـرراتr �ا

فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 24 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 22

يونيو سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 22  جــمـادى األولى عــام  جــمـادى األولى عــام
1435 اIـوافق  اIـوافق 24 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2014 يـتـضـمن إنـشـاءr يـتـضـمن إنـشـاء

rمــلـحــقــة لـلــمــتـحـف اجلـهــوي لــلـمــجــاهـد لــتــيـزي وزوrمــلـحــقــة لـلــمــتـحـف اجلـهــوي لــلـمــجــاهـد لــتــيـزي وزو
ببلدية بجاية (والية بجاية).ببلدية بجاية (والية بجاية).

ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزير اجملاهدين

rاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اIؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اIـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

rتممIعدل و اIا rيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
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وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزيراIاليةوزيراIالية

كر  جوديكر  جودي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-170 اIؤرخ
في 7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1429 اIـوافق 11 يــونـيــو ســنـة
2008 واIـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــتــــاحف جــــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهـــد

rادة 4 منهIال سيما ا rوتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1429 اIــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

الــــذي يـــحــــدد الـــتــــنـــظــــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــتــــاحف اجلـــهــــويـــة
rللمجاهد

يقرران مايأتي :يقرران مايأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08-170 اIـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1429 اIوافق 11 يونـيو سنة 2008 و اIذكـور أعالهr يهدف

هذا القرار إلى إنشاء مـلحقة للمتـحف  اجلهوي للمجاهد
لتيزي وزوr ببلدية بجاية (والية بجاية).

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-170 اIؤرّخ
في 7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1429 اIـوافق 11 يــونـيــو ســنـة
2008 واIـــتــــضــــمّن إنــــشـــاء مــــتــــاحف جــــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهـــد

rادّة 4 منـهIال سيمّا ا rوتنظيمها وسيرها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 22 ذي احلجّة عام 1429 اIوافق 20 ديسـمبر سنة 2008
الــــذي يـــحــــدّد الـــتــــنـــظــــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــتــــاحف اجلـــهــــويـــة

rللمجـاهد

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 08-170 اIــؤرّخ في 7 جــمـــادى الــثــانـــيــة
rـذكــور أعالهIـوافق 11 يـونـيـو سـنـة 2008 و اIعــام 1429 ا
يـهــدف هـذا الـقــرار إلى إنـشــاء مـلـحــقـة لـلــمـتــحف اجلـهـوي

للمجاهد لتلمسان ببلدية سعيدة (والية سعيدة).

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

حرّر باجلـزائر في 5 ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 7
يناير سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 5 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 7 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمr يــــتــــضـــمّـن إنــــشــــاءـن إنــــشــــاء
مـلــحــقــــة لـلــمــتــحف اجلـهــوي لــلــمـجــاهــد لــتـلــمــسـانمـلــحــقــــة لـلــمــتــحف اجلـهــوي لــلــمـجــاهــد لــتـلــمــسـان

بواليـة سعيدة.بواليـة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير اجملاهدين

rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اIؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اIــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

rتمّمIعدّل واIا rالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزيراIاليةوزيراIالية

كر  جوديكر  جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في خ في 3  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1434  اIــــوافق   اIــــوافق 13  مــــايــــو  مــــايــــو
ســـنـــة ســـنـــة r 2013 يــعـــد r يــعـــدّل الـــقـــرار اIـــؤرل الـــقـــرار اIـــؤرّخ في خ في 18 شــو شــوّالال
عــام عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 27 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 الــذي الــذي
يـــحـــديـــحـــدّد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارةد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارة
اIــركــز الــوطــني لـــلــدراســات والــبــحث في احلــركــةاIــركــز الــوطــني لـــلــدراســات والــبــحث في احلــركــة

الوطنية وثورة أوالوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ل نوفمبر سنة 1954.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 3 رجب عــام 1434 اIــوافق
13 مــايــو ســنــة r2013 يـــعــدّل الــقــرار اIــؤرّخ في 18 شــوّال

عــام 1431 اIــوافق 27 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحــدّد
الــقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء مــجـلس إدارة اIــركـز الــوطـني
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لـــلـــدراســات والـــبـــحث في احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة وثــورة أوّل
نوفمبر سنة r1954 كما يأتي :

................................................................... "
السّيدات والسّادة :

rـــثـل وزيـــر اجملـــاهـــدين¦ rأبي اســــمـــاعـــيل مــــحـــمـــد -
rرئيسا

......................... (بدون تغيير) .......................
- شقرون أحمـد واحلداد سعادr ¦ثالن منتخبان عن

rركزIمستخدمي البحث في ا
- بـلغـيث ناديـةr ¦ثـلة مـنتخـبة عن مـستـخدمي دعم

البحث في اIركز.
................... (الباقي بدون تغيير) ................ ".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23  صـفر عام   صـفر عام 1435  اIوافق   اIوافق 26  ديسـمبر  ديسـمبر
r 2013 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـعيـX أعـضـاء مـجلس إدارةن تـعيـX أعـضـاء مـجلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIتحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة.اIتحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 صــفـر عـام 1435 اIـوافق
26 ديــســمــبــر ســنــة 2013 تــعــيّن الـــسّــيــدة والــسّــادة اآلتــيــة

أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقـم 08-170 اIــؤرّخ في 7 جـــمـــــادى الـــثــــانـــــيـــة عـــام 1429
اIـوافق 11 يـونـيــو سـنـة 2008 واIـتـضــمّن إنـشــاء مـتـاحف
جهويـة للمـجاهد وتنـظيمـها وسيـرهاr أعضــاء في مجلس

إدارة اIتحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة :
rرئيسا rثل وزير اجملاهدين¦ rXخالدي حس -

rثل وزير الدفاع الوطني¦ rمانع توفيق -
- حــيـمــر رشــيـدr ¦ــثل وزيـر الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات

rاحمللـية
rاليةIثل وزير ا¦ rXكياس حس -

- عمـامـري اسمـاعـيلr ¦ـثل وزير الـشـؤون الديـنـية
rواألوقـاف

- عـزيــز شـريفr ¦ـثل وزيــرة الـتـهــيـئـة الـعــمـرانـيـة
rوالبيئـة

rثل وزير التربية الوطنية¦ rفارس أحمد -
rثلة وزيرة الثقافة¦ rطهرات صبيحة -
rثل وزير االتصال¦ rبراكته سليمان -

- لـعـمـيــد عـبـد الـعـزيـزr ¦ـثل وزيــر الـتـعـلـيم الـعـالي
rوالبحث العلمي

rثل وزير الشباب والرياضة¦ rبزة أحمد -

- رزا�ـيـة مـحــمـد الـهــاديr ¦ـثل اIـنــظـمـة الــوطـنـيـة
rللمجاهدين

- بوشريط اسماعـيلr ¦ثل اIنظمة الوطنية ألبناء
rالشهداء

- الــعــيــور عـــبــد احلــمــيــدr ¦ـــثل اIــنــظـــمــة الــوطــنــيــة
ألبناء الشهداء.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 28  صـفر عام   صـفر عام 1435  اIوافق   اIوافق 31  ديسـمبر  ديسـمبر
ســـنـــة ســـنـــة r 2013 يــعـــد r يــعـــدّل الـــقـــرار اIـــؤرل الـــقـــرار اIـــؤرّخ في خ في 18 شــو شــوّالال
عــام عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 27 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 الــذي الــذي
يـــحـــديـــحـــدّد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارةد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارة
اIــركــز الــوطــني لـــلــدراســات والــبــحث في احلــركــةاIــركــز الــوطــني لـــلــدراســات والــبــحث في احلــركــة

الوطنية وثورة أوالوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ل نوفمبر سنة 1954.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 28 صــفـر عـام 1435 اIـوافق
31 ديسـمبر سنة r2013 يعـدّل القرار اIؤرّخ في 18 شوّال

عــام 1431 اIــوافق 27 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحــدّد
الــقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء مــجـلس إدارة اIــركـز الــوطـني
لـــلـــدراســات والـــبـــحث في احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة وثــورة أوّل

نوفمبر سنة r1954 كما يأتي :
................................................................... "

السّيدات والسّادة :
.................... (بدون تغيير حتى )

rكلّف باالتصالIثل الوزير ا¦ rبن زليخة أحمد -
- بن فـلــيس صـالحr ¦ـثل الـوزيـر اIــكـلّف بـالـتـربـيـة

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

وزارة السكن والعمران واGدينةوزارة السكن والعمران واGدينة
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 21 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1435 اI اIـوافق وافق 23  م  مـارس سارس سـنة نة r2014  يr  يـعـدّل الل الـقـراررار

الوزاري اIالوزاري اIـشتشتـرك اIؤرخ في رك اIؤرخ في 24 شع شعـبـان عام ان عام 1431
اIاIــــــــوافق وافق 5  غ  غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة 2010 ال الــــــــذي يذي يــــــــحــــــــدد تدد تــــــــعــــــدادداد
مــــنــــاصب  الاصب  الــــشـغل وتغل وتــــصــــنـيــــفــــهـا وما ومــــدة الدة الــــعـقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلX في نشلX في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــــــدمدمــــــــات بات بــــــــعــــــــــنــــــــوان اإلدارة اIوان اإلدارة اIــــــــركركــــــــــزيزيــــــــة لة لــــــــوزارةوزارة

السكن والعمران.السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
والوزيـر لـدى الوزيـر األولr اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

rالعمومية
 rدينةIووزير السكن والعمران وا
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عن الوزير لدى الوزير األولr اIكلف بإصالحعن الوزير لدى الوزير األولr اIكلف بإصالح
اخلدمة العموميةاخلدمة العمومية
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

348

288

288

219

200

200

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

20

1

9

35

16

84

7

5

5
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
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1

9

35

16

84

- عون وقاية من اIستوى الثاني
- عون وقاية من اIستوى األول

- عامل مهني من اIستوى الثالث
- سائق سيارة من اIستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اIادة اIادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 21 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 23 مارس سنة 2014.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير السكن والعمران واIدينةوزير السكن والعمران واIدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 308 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحـــدّد كــــيـــفــــيـــات  تــــوظـــيـف األعـــوان اIــــتــــعـــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIــوافـق 11 سـبـتــمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اIؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اIـوافق أول يـوليـو سـنة
r2008 الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران

rتممIعدل واIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-382 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

rكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIا rاألول
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
24 شـــعـــبـــان عـــام 1431 اIــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2010 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــســـكن

والعمران.
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـعدل أحـكـام اIـادة األولى مـن الـقرار
الــــوزاري اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرخ في 24 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1431

اIوافق 5 غشت سنة 2010 واIذكور أعالهr كما يأتي :
" اIادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اIادة 8 من اIرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007 واIــذكـــور أعالهr يــحــدد
تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل اIـــطـــابــقـــة لـــنــشـــاطـــات احلــفظ أو
الـصيـانـة أو اخلدمـات وتـصـنيـفـها وكـذا مـدة العـقـد اخلاص
بـــاألعـــوان الـــعـــامـــلـــX بـــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــة لـــوزارة

السكن والعمران واIدينةr وفقا للجدول اآلتي :



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 27
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة r2014 يــــعـــدr يــــعـــدّل الــــقــــرار اIـــؤرخ في ل الــــقــــرار اIـــؤرخ في 30
شـــــوال عــــام شـــــوال عــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 9 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2013
واIتـضـمواIتـضـمّن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـندوقن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـندوق

الوطني للسكن.الوطني للسكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1435
اIوافق 27 مـارس سنة r2014 يعـدّل القـرار اIؤرخ في 30
شـوال عـام 1434 اIـوافق 9 يــولـيــو ســنـة 2013 واIــتــضـمن
rأعـضـاء مـجـلس إدارة الـصـنـدوق الـوطـني لـلـسـكن Xتـعـيـ

كما يأتي :
".....................(بدون تغيير حتى)

- الـــســـيـــد عـــزام نـــصـــر الـــدينr ¦ـــثل وزيـــر الـــســـكن
rخلفا للسيد بولعراس علي rرئيسا rدينةIوالعمران وا

- الـــســــيـــد مـــهــــدي عـــمـــيــــروشr ¦ـــثل وزيــــر الـــســـكن
والعمران واIدينة.

.....................(الباقي بدون تغيير).................."
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 29 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 31
مـارس سـنة مـارس سـنة r2014  يـحـد يـحـدّد واليـات اجلـنـوب اIـعـنـيةد واليـات اجلـنـوب اIـعـنـية
بـــتـــطـــبـــيق اIـــواصـــفـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة واIـــعـــمـــاريــةبـــتـــطـــبـــيق اIـــواصـــفـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة واIـــعـــمـــاريــة

والتقنية اIطبقة على البنايات.والتقنية اIطبقة على البنايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةIإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 189-08
اIــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اIــــوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدّد صالحــيـــات وزيــر الــســكن

rتمّمIعدّل واIا rدينةIوالعمران وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-27 اIـؤرّخ
فـي أوّل ربـــيع الــــثــــاني عـــام 1435 اIـــوافـق أوّل فــــبـــرايــــر
سـنـة 2014 الـذي يحـدّد اIواصـفات الـعـمرانـية واIـعمـارية

rطبقة على البنايات في واليات اجلنوبIوالتقنية ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 14-27 اIــؤرّخ في أوّل ربـيـع الـثــاني عـام

rــــذكــــور أعالهIــــوافق أوّل فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واI1435 ا

يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى حتــديــد واليــات اجلــنــوب اIــعــنــيــة
بـتــطـبــيق اIـواصــفـات الــعـمــرانـيـة واIــعـمــاريـة والــتـقــنـيـة

اIطبقة على البنايات اIنجزة على ترابها.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدّد واليات اجلـنـوب اIـعـنيـة بـاIـواصـفات
اIذكورة في اIادّة األولى أعالهr كما يأتي :

rأدرار *
rاألغواط *
rبسكرة *
rبشار *

rتامنغست *
rإيليزي *
rتندوف *
rالوادي *

rنيعةIباستثناء بلدية ا rغرداية *
* ورقلـةr باستـثناء دائـرة تقرت التـي تنتمـي إليها
كل من بـــــلــــديــــة تــــقـــــرت والــــنــــزلــــة والــــزاويـــــة الــــعــــابــــديــــة

وتبسبست.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 31 مارس سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIـوافق قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في  أول جــمــادى الـثــانــيــة عـام أول جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 
أول أبريل  سنة أول أبريل  سنة r2014 يعـدr يعـدّل القرار اIؤرخ في ل القرار اIؤرخ في 23
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1434 اIوافق  اIوافق 5 مارس سنة  مارس سنة 2013
واIـــتــضــمواIـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضـــاء جلــنــة اعـــتــمــاد الــوكالءن تـــعــيــX أعــضـــاء جلــنــة اعـــتــمــاد الــوكالء

.Xالعقاري.Xالعقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ في أول جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام
1435 اIـوافق أول أبـريـل سـنة 2014 يـعـدل  الـقـرار اIؤرخ

في 23 ربيع الثاني عام 1434 اIوافق 5 مارس سنة 2013
rXأعضاء جلـنة اعتـماد الوكالء الـعقاري Xتـضمّن تعيـIوا

كما يأتي :
................................................................... "
- عــزوق فـــوضــيلr نــائب مــديــر لالعــتــمــاداتr خــلــفــا

rللسيد شعبان علي
....................(الباقـي بدون تغيير)..................".
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 4 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 4 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2014 يـحــدد كـيــفـيــات تـنــظـيمr يـحــدد كـيــفـيــات تـنــظـيم
التـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتبالتـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتب
اIنتميـة لألسالك اخلاصة بالتربـية الوطنية ومدتهاIنتميـة لألسالك اخلاصة بالتربـية الوطنية ومدته

و كذامحتوى برامجه.و كذامحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيــــر لــــدى الــــوزيــــر األولr  اIـــــكــــلف بــــإصالح
rاخلدمة العمومية

rووزير التربية الوطنية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممIعدل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 35-2000
اIـؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1420 اIـوافق7 فـبـرايــر سـنـة
2000 واIـــتـــضـــمـن تـــعـــديل الـــقـــانـــون األســـاســي لـــلـــمـــركـــز

الـوطني لـتكويـن إطـارات التـربيـة وتغـييـر تسـميته إلى
Xـعــهـد الـوطـني لــتـكـوين مـســتـخـدمـي الـتــربـيــة وحتـسـIا

rتممIعدل واIا rمستواهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اIؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rتممIعدل واIا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اIؤرخ
في 3 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1433 اIــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اIسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اIـهـنـيــة في اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-28 اIـؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق أول فـبرايـر سـنة
 2014 الـذي يـحدد الـقـانـون األسـاسي الـنمـوذجي لـلـمـعـاهد

rالوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اIـــادة األولى: تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اIــواد 84 مـــكــرر (5)
(احلـالتX 2 و3) و 84 مـكرر 7 و103 (احلــالتX 2 و3) و107

مــــكــــرر 10 (احلـــالـــتــX 1و2) و112 (احلــــالـــتــX 2 و3)  و118
(احلــــالــــتــــــX 1 و2) و130 (احلــــــالـــــــتــــــيـــن 2 و3) و131 و140
مـكــرر 3 (احلـالتX 1 (ت) و2  (ت)) من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 08-315 اIـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام  1429 اIـــــوافق 11
أكتـوبر سنة r2008 اIعدل و اIـتمم واIذكـور أعالهr يهدف
هــــذا الــــقـــرار إلـى حتــــديـــد كــــيــــفــــيــــات تــــنـــظــــيـم الـــتــــكــــوين
الــتــكــمــيــلي قــبل الــتــرقــيــة  إلى بــعض الــرتب  اIــنــتــمــيـة
لـألسالك اخلـــاصـــة بــــالـــتـــربـــيــــة الـــوطـــنـــيــــة  و مـــدته و كـــذا

محتوى برامجه حسب ما يأتي :

> سلك مشرفي التربية:سلك مشرفي التربية:
rرتبة مشرف التربية -

- رتبة مشرف رئيسي للتربية.
> > ســــلك مـــســـتـــشـــاري الـــتــــوجـــيه واإلرشـــاد اIـــدرسيســــلك مـــســـتـــشـــاري الـــتــــوجـــيه واإلرشـــاد اIـــدرسي

واIهني:واIهني:
- رتــــبـــة مــــســـتــــشـــار الــــتـــوجــــيه واإلرشــــاد اIـــدرسي

واIهني.
> > سلك اIعاونX التقنيX للمخابر:سلك اIعاونX التقنيX للمخابر:

- رتبة معاون تقني للمخابر.
> > سلك اIلحقX باخملابر:سلك اIلحقX باخملابر:

- رتبة ملحق رئيسي باخملابر.
> > سلك مستشاري التغذية اIدرسية: سلك مستشاري التغذية اIدرسية: 

- رتبة مستشار التغذية اIدرسية. 
> > سلك نواب اIقتصدين:سلك نواب اIقتصدين:

rرتبة نائب مقتصد -
- رتبة نائب مقتصد مسير.

> > سلك مديري اIدارس االبتدائية:سلك مديري اIدارس االبتدائية:

- رتبة مساعد مدير اIدرسة االبتدائية.
2 :  :  يــتم االلــتـحــاق بــالــتـكــوين الــتــكــمـيــلي في اIـادة اIـادة 
الرتب اIـذكـورة في اIـادة األولى أعـالهr  بعـد الـنـجاح في
االمـــتـــحـــان اIـــهـــني أوعـــلـى ســـبـــيل االخـــتـــيـــارr عن طـــريق

التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم اIعمول به.
اIــــــادة اIــــــادة 3 :  : يـــــــتـم فــــــتـح دورة الـــــــتــــــكـــــــويـن في الـــــــرتب
اIذكورة في اIـادة األولى أعالهr �وجب قـرار من الوزير
اIــــكـــلـف بـــالــــتـــربــــيـــة الــــوطــــنـــيــــةr الـــذي يــــحــــدد فـــيـه عـــلى

اخلصوص ما يأتي : 
rعنيـةIالرتبـة ا -

- عدد اIـنـاصب اIالـيـة اIفـتـوحة لـلتـكـوين احملدد في
اخملطط الـقطاعـي الـسنــوي أو اIـتعدد الـسنوات لـلتكوين
اIصـادق علـيه بـعنـوان السـنة اIـقـصودة طـبقـا لإلجراءات

rعمول بهاIا
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rمدة دورة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -

rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قـائــمـة اIـوظـفــX الـنـاجـحــrX اIـعـنـيـX بــالـتـكـوين
حسب �ط الترقية. 

اIادة اIادة 4 :  : يجب تـبلـيغ نسـخة من الـقرار اIـذكور في
اIـادة 3 أعاله إلـى مــصـالـح الــوظــيـفــة الــعــمــومــيــة في أجل

عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبداء رأي اIطـابقة خالل أجل عشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

اIــادة اIــادة 6 :  : يـــلــزم اIـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمــتـــحــان اIـــهــني أو اIـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
للتـرقية في إحدى الـرتب اIذكورة في اIادة األولى أعاله

�تابعة دورة التكوين.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اIــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بـــدايــة الـــتــكـــوين �ـــوجب اســـتــدعـــاء فــردي وبـــأي وســيـــلــة

أخرى مالئمةr عند االقتضاء.

اIــادة اIــادة 7 :  : تـضــمن الــتـكــوينr اIـؤســســات الـعــمـومــيـة
للتكوين اآلتية :

> اIــعــهـــد الــوطــنـي لــتــكـــوين مــســتـــخــدمي الـــتــربــيــة
الـوطـنـيـة وحتـسـX مـسـتـواهـم بـالـنـسـبـة لـرتب مـسـتـشـار
الـــتـــوجـــيه واإلرشـــاد اIـــدرسـي واIـــهـــنيr نـــائب مـــقـــتـــصـــد

ونائب مقتصد مسير.

> اIعـاهـد الـوطنـيـة لـتكـوين مـوظـفي قـطاع الـتـربـية
الوطنـية  بالنـسبة لـرتب  معاون تقـني للمخـابر وملحق
رئـيـسي باخملـابـر ومـسـتـشـار الـتغـذيـة اIـدرسـيـة ومـسـاعد
مــديــر اIــدرســة االبـتــدائــيــة ومــشــرف الــتــربــيــة ومــشـرف

رئيسي للتربية.

اIــادة اIــادة 8 : : يــنـظـم الـتــكــوين بــشـكــل تــنــاوبي ويــشـمل
دروســا نـــظــريـــــــة ومــحـــاضــرات ومـــلــتـــقــيــــــات وتــربـــصــا

تطبيقيا.

اIـــادة اIـــادة 9 :  : حتـــدد مــدة الــتــكــويـن في الــرتب اIــذكــورة
في اIادة األولى أعاله كاآلتي :

> تــســعـة (9) أشــهــر بـالــنــسـبــة لــرتب  مــسـاعــد مــديـر

مـدرسة ابـتـدائيـة ومـشرف رئـيـسي للـتـربيـةr ومـستـشار
التوجيه واإلرشاد اIـدرسي واIهني ومستشار التغذيـــة

اIدرسية ونائب مقتصد مسير.

> ســتــة (6) أشــهــر بــالــنـســبــة لــرتب مــلــحق رئــيــسي
باخملابر ونائب مقـتصد ومعاون تقني للمخابر و مشرف

التربية.

10 :  : تلـحق بهـذا الـقرار بـرامج الـتكـوين ويتم اIـادة اIـادة 
تفصـيل محتـواها من طرف اIؤسـسة العـمومية لـلتكوين

اIعنية.

اIـادة اIـادة 11 :  : يتـولى تأطـير الـتكوين أسـاتذة اIـؤسسة
الـعمومية لـلتكوين اIـعنية و/أو موظـفو إدارة مؤسسات

التعليم والتفتيش التابعX لوزارة التربية الوطنية. 

اIـــادة اIـــادة 12 :  : يــتــابع اIــوظــفـــون في الــتــكــوين تــربــصــا
تطـبيقـيا علـى مستـوى اIؤسسـات التعـليمـية وفقـا للمدة
احملـــددة في الــبـــرامجr ويـــعــدون عـــلى إثــره تـــقــريـــر نــهـــايــة

التربص.

اIـادة اIـادة 13 :  : يـلـزم اIــوظـفـون أثـنـاء الــتـكـوين في رتب
مــســاعــد مــديــر مــدرســة ابـــتــدائــيــة ومــســتــشــار الــتــوجــيه
واإلرشـاد اIـدرسي واIـهني ومـسـتـشارالـتـغـذية اIـدرسـية
ونـائب مـقتـصد مـسيـر ومـشرف رئـيسي لـلـتربـية بـإعداد

مذكرة نهاية التكوين.

 ويــلـزم اIــوظـفــون أثــنـاء الــتـكــوين في رتب مــعـاون
تقـني لـلـمخـابـر وملـحق رئـيـسي باخملـابـر ونـائب مقـتـصد

ومشرف التربية بإعداد تقرير نهاية التكوين.

اIادة اIادة 14 :  : يـتـم تقيـيم اIعارف حـسب مبـدأ اIـراقبـة
البيداغوجية اIستمرة وتشمل امتحانات دورية.

rادة 15 :  : ينظم عند نـهاية التكوين امتحان نهائيIادة اIا
يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.

اIادة اIادة 16 :  : يتم تقييم التكوين كما يأتي:

- مـعـدل اIـراقــبـة الـبـيـداغـوجـيــة اIـسـتـمـرةr اIـعـامل
r(1)

r(1) عاملIا rعالمة  التربص التطبيقي -

- عالمـــة مــذكــرة أو تــقــريـــر نــهــايــة الــتـــكــوين حــسب
r(2) عاملIا rاحلالة

- عالمة االمتحان النهائيr اIعامل (3).

17 :  : يـــعـــتـــبـــر نــــاجـــحـــا نـــهـــائـــيـــا فـي الـــتـــكـــوين اIــادة اIــادة 
اIـوظــفـون احلــائـزون عــلى مــعـدل عــام يـســاوي أو يـفـوق10

من 20 في التقييـم اIذكور في اIادة 16 أعاله.
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اIادة اIادة 18 :  : يـسلّم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIـعــنـيـة شـهـادة لـلــمـوظـفـX الـذين تـابــعـوا بـنـجـاح الـدورة

التكوينية بناء على محضر جلنة نهاية التكوين.

اIادة اIادة 19: : تتكون جلنة نهاية التكوين من:

- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــrX أو ¦ـثــلــهـا
rؤهل قانوناIا

- مـديــر اIـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اIــعـنــيـة أو
rثله¦

- ¦ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم
للمؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.

20 :  : تـــبــــلغ نـــســــخـــــة من مــــحـــضـــــر الــــنـــجـــــاح اIــادة اIــادة 
النهــائي اIـعــد مــن طــرف اللجنــة اIذكــورة أعــاله إلى

مــصــالــح الــوظــيــفــــة الــعــمــومــيــــة فــي أجــل ثــمــانــيــة (8)
أيامr من تاريخ توقيعه.

اIــادة اIــادة 21 :  : يــرقى اIــوظــفــون الـــذين تــابــعــوا بــنــجــاح
دورة التكوين إلى الرتب اIعنية.

اIـادة اIـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مـايو
سنة 2014. 

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمةاIكلف بإصالح اخلدمة

العمومية العمومية 
محمد الغازيمحمد الغازي

اIلحق اIلحق 1
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مشرف التربيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مشرف التربية

1/ برنامج التكوين النظري : / برنامج التكوين النظري : اIدة خمسة (5) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 سا

50 سا

50 سا

30 سا

31 سا

10 سا

40 سا

15 سا

15 سا

15 سا

30 سا

336 ساسا

3

3

3

2

2

1

2

1

1

1

1

/

علم النفس التربوي واالجتماعي

 التنشيط التربوي و البيداغوجي

التحرير اإلداري والنشاطات اإلدارية

النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط احلياة اIدرسية

 القانون اإلداري والتشريع اIدرسي

مشروع اIؤسسة

النظام التربوي اجلزائري

منهجيـة البحث

هندسة التكويـن

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية

اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية

1/ برنامج التكوين النظري :/ برنامج التكوين النظري : اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

55 سا

55 سا

55 سا

45 سا

50 سا

20 سا

40 سا

15 سا

15 سا

20 سا

30 سا

400 ساسا

3

3

3

2

3

1

2

1

1

1

1

/

علم النفس التربوي واالجتماعي

 التنشيط التربوي و البيداغوجي

التحرير اإلداري والنشاطات اإلدارية

النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط احلياة اIدرسية

 القانون اإلداري والتشريع اIدرسي

مشروع اIؤسسة

النظام التربوي اجلزائري

منهجيـة البحث

هندسة التكويـن

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية

اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و اإلرشاد اIدرسي واIهنيبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و اإلرشاد اIدرسي واIهني

1/ برنامج التكوين النظري :/ برنامج التكوين النظري : اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

40 سا

40 سا

40 سا

20 سا

40 سا

30 سا

3

3

3

1

3

2

علوم التربية وعلم نفس الطفل واIراهق

اإلعالم واالتصال في الوسط اIدرسي

البيداغوجيا والتقو  البيداغوجي

بناء اIشروع الشخصي للتلميذ

آليات التوجيه واإلرشاد اIدرسي واIهني

اإلحصاء التربوي
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2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 3  (تابع)  (تابع)
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و اإلرشاد اIدرسي واIهنيبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و اإلرشاد اIدرسي واIهني

1/ برنامج التكوين النظري :/ برنامج التكوين النظري : اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

7

8

9

10

11

12

13

14

30 سا

20 سا

40 سا

20 سا

15 سا

15 سا

20 سا

30 سا

400 ساسا

2

1

3

1

1

1

1

1

/

التحرير اإلداري والنشاطات اإلدارية
مشروع اIؤسســة

القانون اإلداري و التشريع اIدرسي
النظام التربوي اجلزائري

منهجية البحث
هندسة  التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية
اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 4
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبربرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبر

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة خمسة (5) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20 سا

45 سا

20 سا

45 سا

67 سا

48 سا

16 سا

10 سا

10 سا

10 سا

15 سا

30 سا

336 سا

1

3

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

/

حتضير األعمال التطبيقية
مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية

تقنيات التنشيط واالتصال 
األمن والوقاية

البيولوجيا واجليولوجيا والفيزيولوجيا
الفيزياء والكيمياء
التشريع اIدرسي
مشروع اIؤسســــة

منهجية البحث
هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية
اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي
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2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 5
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملحق رئيسي باخملابربرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملحق رئيسي باخملابر

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة خمسة (5) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30 سا

20 سا

20 سا

30 سا

67 سا

48 سا

20 سا

16 سا

10 سا

15 سا

15 سا

15 سا

30 سا

336 سا سا

3

2

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

/

حتضير األعمال التطبيقية
مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية

تقنيات التنشيط واالتصال 
األمن والوقاية

البيولوجيا والفيزيولوجيا واجليولوجيا
الفيزياء والكيمياء

التحرير اإلداري 
التشريع اIدرسي
مشروع اIؤسســــة

منهجية البحث
هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية
اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

اIلحق اIلحق 6
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية اIدرسيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية اIدرسية

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

50 سا

50 سا

35 سا

35 سا

35 سا

20 سا

10 سا

10 سا

3

3

2

2

2

1

1

1

اخملطط الغذائي

التغذية اIدرسية 

النظافة  والوقاية الغذائية

التوازن الغذائي 

 التسيير اIالي و اIادي للمطاعم اIدرسية

اإلعالم التربوي في الوسط اIدرسي

تسيير مخازن اIواد الغذائية وطرق احلفظ والتخزين واجلرد

مباد» اخملطط احملاسبي الوطني
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2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 6 (تابع) (تابع)
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية اIدرسيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية اIدرسية

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

9

10

11

12

13

14

15

16

20  سا

20 سا

15 سا

20 سا

15 سا

15 سا

20 سا

30 سا

400 ساسا

1

1

1

1

1

1

1

1

/

التحرير اإلداري

التشريع اIدرسي 

مشروع  اIدرسة

النظام التربوي اجلزائري

منهجية البحث

هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية

اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

اIلحق اIلحق 7
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصدبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة خمسة (5) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40 سا

40 سا

40 سا

25 سا

15 سا

15 سا

20 سا

15 سا

20 سا

15 سا

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

التسيير اIادي

التسيير اIالي

التسيير اإلداري

القانون اإلداري

اIالية العامـة

اإلحصائيات

الصحة في التغذية اIدرسية 

التحرير اإلداري

التشريع اIدرسي

مشروع اIؤسسة
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27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 7 (تابع) (تابع)
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصدبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة خمسة (5) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

11

12

13

14

15

20  سا

10 سا

15 سا

16 سا

30 سا

336 ساسا

1

1

1

1

1

/

النظام التربوي اجلزائري

منهجية البحث

هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية

اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

اIلحق اIلحق 8
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسيبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسيّر

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 45 سا

 45 سا

 45 سا

 25 سا

 20 سا

 15 سا

 15 سا

 20 سا

 15 سا

 20 سا

 20 سا

 15 سا

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

التسيير اIادي

التسيير اIالي

التسيير اإلداري

القانون اإلداري

اIالية العامـة

اإلحصائيات

مباد» اخملطط احملاسبي الوطني

الصحة في التغذية اIدرسية 

قانون العمل

التحرير اإلداري

التشريع اIدرسي

مشروع اIؤسسة
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2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 8 (تابع) (تابع)
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسيربرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسير

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

13

14

15

16

17

 20 سا

 15 سا

 15  سا

 20 سا

 30 سا

 400 ساسا

1

1

1

1

1

/

النظام التربوي اجلزائري

منهجية البحث

هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية

اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

2/ التربص التطبيقي: التربص التطبيقي: اIدة شهر واحد (1). 

اIلحق اIلحق 9
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد مدير اIدرسة االبتدائيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد مدير اIدرسة االبتدائية

1/ برنامج التكوين النظري: برنامج التكوين النظري: اIدة ثمانية (8) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

45 سا

45 سا

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

20 سا

30 سا

20 سا

30 سا

15 سا

15 سا

20 سا

30 سا

400 ساسا

3

3

2

2

2

3

1

2

1

2

1

1

1

1

/

علم النفس التربوي واالجتماعي
البرامج التعليمية واIناهج وطرق التدريس

التسيير  والتنظيم اإلداري (اIناجمنت) 
التنشيط التربوي و البيداغوجي

 تنشيط احلياة اIدرسية

التسيير اIالي واIادي
التحرير اإلداري 

القانون اإلداري والتشريع اIدرسي
مشروع اIدرسة

النظام التربوي اجلزائري
منهجية البحث
هندسة التكوين

التاريخ الوطني واحلضارة اإلسالمية
اإلعالم اآللي واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 18  جــمــادى الـــثــانـــيــة  جــمــادى الـــثــانـــيــة
عـــــام عـــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 28  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــة r2013 يــــحــــدr يــــحــــدّد
الــتـنــظـيم الــداخــلي لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـلــقـطــاعـاتالــتـنــظـيم الــداخــلي لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـلــقـطــاعـات

احملفوظة وملحقاتها.احملفوظة وملحقاتها.
ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rووزيرة الثقافة
rاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-02 اIـؤرّخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اIـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIـــتــضــمّن إنــشــاء وكـــالــة وطــنــيــة لــلـــقــطــاعــات احملــفــوظــة

rادّة 7 منـهIال سيّما ا rوحتديد تنظيمها وسيرها
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 7 من اIـــــرســــوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-02  اIــؤرّخ في 30 مـــحـــرّم عــام 1432
اIــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2011 واIـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـقـرار إلـى حتـديـد الـتــنـظـيم الــداخـلي لـلــوكـالـة الــوطـنـيـة

للقطاعات احملفوظة وملحقاتها.
اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــضم الـــــتــــنــــظـــــــيم الــــداخـــــلي لـــــلـــــوكــــالــــــة
الوطـنـية للـقطـاعــات احملفوظــة ومـلحقـاتهاr حتـت سلطــة

اIديــرr مـا يأتي :
- قـسم بـرمـجـة تـنــفـيـذ عـمـلـيـات اخملـطـطـات الـدائـمـة

rحلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة وتثمينها
- قـسم متـابـعة ومـراقـبة تـنـفيـذ عـملـيـات اخملطـطات
الـــــدائـــــمــــــة حلـــــفظ واســــــتـــــصـالح الـــــقـــــطـــــاعــــــات احملـــــفـــــوظـــــة

rنازعاتIوا

rقسم االتصال والعالقات العمومية واألرشيف -

rقسم اإلدارة والوسائل -

- اIلحقــات.

اIــادة اIــادة 3 :  : يـــتـــولّى قـــسم بـــرمـــجـــة تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيــات
اخملطـطـات الدائـمة حلـفظ واسـتصالح الـقطـاعـات احملفـوظة

وتثمينهاr اIهام اآلتـية :

- بــــرمــــجــــة تـــنــــفــــيــــذ عــــمــــلـــيــــات احلــــفـظ والـــتــــرمــــيم
والتـثـمـX اIنـصـوص عـليـهـا في اخملـطـطات الـدائـمـة حلفظ

rواستصالح القطاعات احملفوظة

- القيام بجرد لـلممتلكات الـثقافية اIتواجدة داخل
rالقطاع احملفوظ قصد إعداد بنك معطيات

- الـقـيـام بـجـمـيع الـدّراسـات واألبـحـاث الـتي تـهدف
إلى تـطوير وحتسـX تقنـيات حفظ وترمـيم و/ أو صيانة
rتواجدة داخل القطاعات احملفوظةIمتلكات الثقافية اIا

- الــــســــهــــر عـــلـى احملــــافــــظــــة عــــلى الــــطــــابع الــــتــــراثي
للممتلكات الثقافية اIتواجدة داخل القطاعات احملفوظة.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :

1 - مــصــلــحــة بــرمــجــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اخملــطــطــات
rالدائمة حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة

2 - مــصــلــحــة تــثــمــX الــطــابع الــتــراثـي لــلــقــطــاعـات
rاحملفوظة

3 - مـصـلـحــة جــرد اIـمـتـلـكــات الـثـقـافــيـة اIـتـواجـدة
في القطاعات احملفوظة وبنك اIعطيات.

اIــادة اIــادة 4 : : يـــتــولّى قـــسم مـــتـــابــعـــة ومـــراقــبـــة تـــنــفـــيــذ
عـملـيـات اخملـططـات الـدائـمة حلـفظ واسـتـصالح القـطـاعات

احملفوظة واIنازعاتr اIهام اآلتـية :

- السـهـر علـى تطـابق الـدّراسات واألشـغـال اIتـصـلة
بـتـرمـــيم اIـمـتــلـكـات الــواقـعـــة في الــقـطـــاعــات احملـفــوظـة
وإعـــادة تأهـيلـها وحـفظـها وتـثمـينـها مع اIـعايـير اIـعمول

rبها في هذا اجملـال

- دراســة مــلــفــات اإلعــانــة لــفــائــدة اIــالــكــX اخلــواص
Iـــمـــتــلـــكـــات عـــقـــاريــة واقـــعـــة داخل الـــقـــطــاعـــات احملـــفـــوظــة

rوجهة إلعادة تأهيل األماكن وترميمهاIوا

- دراسة ملفات الـتعويض اIرتبطة بعمليات : نزع
اIـــلـــكـــيـــة Iـــمـــتــــلـــكـــات ثـــقـــافـــيـــة عــــقـــاريـــة مـــتـــواجـــدة داخل
الــقــطــاعــات احملــفــوظــة و/ أو اقــتــنــائــهــا بــالــتــراضي و/ أو

rارسة حق الشفعة للدولة فيها¦
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- إعـداد مـخــطط سـنــوي لـتـســيـيــر اIـوارد الـبــشـريـة
rللـوكـالـة

rستخدمي الوكالةI هنيIسار اIتسيير ا -
- إعـــــداد اخملــــطـط الــــســـــنـــــوي واIــــتـــــعـــــدد الــــســـــنــــوات

rللتكوين وتنفيذه
rإعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها -

rمسك محاسبة الوكالة -
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للوكالة

rوصيانتها
- السهر على األمن الداخلي للبناية.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :
rوالتكوين XستخدمI1 - مصلحة ا

rالية واحملاسبةI2 - مصلحة ا
3 - مصلحة الوسائل العامة واألمن.

اIـادة اIـادة 7 : : تــســيّـر اIــلــحـقــة اIــنــشـأة �ــوجب الــشـروط
اIــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اIـادّة 2 من اIـرســــوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقم 11-02 اIــــــؤرّخ في 30 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1432 اIــــــوافق 5
يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011 واIــــذكـــــور أعـالهr من طـــــرف رئـــــيس

اIلحقة وتنظم في أربع (4) مصالح كـاآلتي :
1 - مــصــلــحــة بــرمــجــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اخملــطــطــات

rالدائمة حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة
2 - مــصــلــحـــة مــتــابــعــة ومـــراقــبــة تــنــفـــيــذ عــمــلــيــات
اخملطـطـات الدائـمة حلـفظ واسـتصالح الـقطـاعـات احملفـوظة

rنازعاتIوا
3 - مــــصــــلـــــحــــة االتــــصــــال والــــعـالقــــات الــــعــــمــــومــــيــــة

rواألرشيف
4 - مصلحة اIستخدمX والوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
rللجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اIوافق 28 أبريل سنة 2013.

- مـساعـدة الـهـيئـات غـيـر اIمـركـزة ومشـاركـتـها في
مــخـتـلف أشــغـال الـلّـجـان احملــلـيـة اIـكــلّـفـة بـوضـع وتـسـيـيـر

rوسائل التخطيط احلضري وتهيئة اإلقلـيم

- إعداد بـطاقات تـقيـيم وتشخـيص Iدى تـقدم إجناز
عـمليـات احلفظ والـترمـيم والتـثمX اIـنصـوص علـيها في

rاخملطط الدائم حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة

rالئمةIنازعات وإيجاد احللول اIدراسة قضايا ا -

- مـــتــــابـــعــــة اIـــنـــازعــــات اIـــطــــروحـــة عــــلى مــــســـتـــوى
العـدالــة.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :

1 - مصـلحة اIـتابعـة واIراقبـة ومطابـقة الدراسات
rالتقنية

r2 - مصلحة الدراسات القانونية

3 - مصلحة اIنازعات.

اIادة اIادة 5 : : يتولّى قسم االتـصال والعالقات الـعمومية
واألرشيفr اIهام اآلتـية :

- ضـمـان جــمـيع مـهـام اإلعالم واالسـتـشـارة الـتي من
rشأنها ترقية القطاعات احملفوظة

- تــوطـيـد الـعالقـات مـع الـصـحـافـة وتـشــكـيل مـلـفـات
rتعلقة بكل أنشطة الوكالةIالصحف ا

- تـوعــيــة الــســكــان وإعالمــهم بــكل مــسـألــة مــرتــبــطـة
بحـفظ القـطاع احملـفـوظ وحمـاية وحـفظ اIعـالم التـاريخـية
اIــصــنـفــة الـواقــعــة فـيه وكــذا تــقـنــيـات صــيــانـة الــبـنــايـات

rالقد�ة

- تـنظـيم مـخـتـلف الـتـظاهـرات الـثـقـافـية والـعـلـمـية
الـــــوطـــنــــــيــــة مـــنــــهـــا أو الــــدولــــــيـــة اIــــرتــــبـــطــــــة بــــهـــدفــــهـــا

rشاركــة فيـهاIوا

- إنــتــاج اIـــعــلــومــات اIــتــصــلــة بــهـــدفــهــا عــلى جــمــيع
rالدعائم ونشرها وضمان تعميمها

- تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسييره.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :

rمصلحة االتصال -

rمصلحة العالقات العمومية -

- مصلحة األرشيف.

اIــــادة اIــــادة 6 : : يـــــتــــولّـى قــــسـم اإلدارة والــــوســــائـلr اIــــهــــام
اآلتـية :

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 08-04 اIـــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2008 و اIـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اIؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اIؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اIـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rكلفة بالتضامن الوطنيIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اIؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اIــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واIــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

rاالجتماعي للوالية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اIـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Iـــؤســـســـات

rXعوقIتخصصة لألطفال اIالتربية والتعليم ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اIؤرخ
في 29 جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل  ســنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةIواألسرة وقضايا ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
21 شـــعــــبـــان عـــام 1419 اIــــوافق 10 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1998

واIتــضـمـن فتح أقـسام خـاصة باألطـفال ضعـيفي احلواس
" ناقـصي السـمع واIـكفـوفX " في اIـؤسسـات التـعلـيمـية

rالتابعة لقطاع التريبة الوطنية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 7 من اIـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-05 اIــــؤرخ في 10 صــــفــــر عــــام 1433
اIــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واIـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـقــرار إلى حتــديـد كــيـفــيـات فــتح أقــسـام خــاصـة لألطــفـال
اIـعـوقـX ضـمن مـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـمـومـية
الـتابعة لقـطاع التربـية الوطنـية وتدعى في صلب النص

" األقسام اخلاصة ".

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ فـي خ فـي 8  رمــضـان عــام   رمــضـان عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6  يــولـيـو  يــولـيـو
ســنــة ســنــة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّن إلــغــاء الــقــرار اIــؤرن إلــغــاء الــقــرار اIــؤرّخ في خ في 23
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1434 اIوافق  اIوافق 6 مارس سنة  مارس سنة 2013

واIتضمواIتضمّن فتح دعوى تصنيف "مذابح اجلزائر".ن فتح دعوى تصنيف "مذابح اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرّخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلّق بـحـمـاية

rالتـراث الثقـافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 23 ربيع الـثاني عام
1434 اIـوافق 6 مــارس سـنـة 2013 واIــتـضــمّن فــتح دعـوى

r"تصنيف "مذابح اجلزائر
تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تـــلـــغـى أحـــكـــام الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 23
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434 اIـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة 2013

واIتضمّن فتح دعوى تصنيف "مذابح اجلزائر".
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 6

يوليو سنة 2014.
نادية لعبيدينادية لعبيدي

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اGرأةوقضايا اGرأة

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 11 جــمــادى األولى عـــام جــمــادى األولى عـــام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــحـدد كـيــفـيـاتr يــحـدد كـيــفـيـات

فـــــتح أقــــــســـــام خـــــاصــــــة لألطـــــفــــــال اIـــــعـــــوقــــــX ضـــــمنفـــــتح أقــــــســـــام خـــــاصــــــة لألطـــــفــــــال اIـــــعـــــوقــــــX ضـــــمن
مــؤسـســات الـتــربـيـة والــتـعــلـيم الــعـمــومـيــة الـتــابـعـةمــؤسـســات الـتــربـيـة والــتـعــلـيم الــعـمــومـيــة الـتــابـعـة

لقطاع التربية الوطنية.لقطاع التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــرة الــــتـــضـــامـن الـــوطـــني واألســــرة وقـــضـــايـــا
rرأةIا

rووزير التربية الوطنية



29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2644

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

تطبق برامج التربـية والتعليم اIتخصصX لقطاع
الـتــضــامن الــوطـني عــلى مــسـتــوى األقــسـام اخلــاصــة الـتي

تستقبل األطفال ذوي إعاقات ذهنية خفيفة.

اIـــــادة اIـــــادة 10 : : تـــــتـــــولى مــــــصـــــالح مــــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشـــــاط
االجـتــمــاعي والـتــضــامن لـلــواليــة اIـتــابـعــة الــبـيــداغـوجــيـة
لـــلــتـالمــيـــذ اIـــعــوقـــX اIـــتــمـــدرســـX في األقـــســام اخلـــاصــة

بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية للوالية.

اIـادة اIـادة 11 : : يـخـضع الـتالمـيـذ اIـعـوقـون اIـتـمـدرسـون
في األقـســام اخلـاصــة لــنـفس احلــقـوق عــلي غــرار الـتالمــيـذ

العاديX وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

ويـــســتــفـــيــد الـــتالمــيـــذ اIــعــوقـــون اIــتــمـــدرســون في
األقــــســــام اخلــــاصــــة والــــقــــاطــــنــــون في اIــــنــــاطق اIــــعــــزولــــة
والــــبـــعــــيـــدة عن مــــؤســـســــاتـــهـم من الـــنــــقل اIــــدرسي وكـــذا

اإلطعام.

و�ـــكـن الـــتـالمـــيــــذ اIــــعــــوقـــX ســــمــــعــــيـــا أو بــــصــــريـــا
الـقاطـنX في اIـناطق اIـعزولـة والبـعيدة عـن مؤسسـاتهم
االســتـــفــادة من اإليــواء فـي اإلقــامــة الــداخــلـــيــة Iــؤســســات

التربية والتعليم العمومية.

كـــمـــا �ـــكـن الـــتالمـــيــــذ ذوي إعـــاقـــة ذهـــنـــيــــة خـــفـــيـــفـــة
الـقاطـنX في اIـناطق اIـعزولـة والبـعيدة عـن مؤسسـاتهم
االســـتـــفـــادة مـن اإليـــواءr عـــنـــد االقـــتـــضـــاءr عـــلى مـــســـتـــوى

اIؤسسات اجلوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني.

اIـادة اIـادة 12 : : يــؤطـر األقــسـام اخلــاصـة أســاتـذة ومــعـلــمـو
الــتــعــلـيـم اIـتــخــصص وكــذا اIــسـتــخــدمــون اIـتــخــصــصـون
اIــؤهـلــون الــتــابـعــون لألسالك اخلــاصــة بــقـطــاع الــتــضـامن

الوطني.

اIـادة اIـادة 13 : : يـخـضع اIــسـتـخــدمـون اخلـاضـعــون لـلـمـادة
12 أعاله إلى النـظـام الداخـلي Iؤسـسـة التـربيـة والـتعـليم

العمومية التي تستقبل األقسام اخلاصة.

14 : : يـــســـتـــفــــيـــد أســـاتـــذة ومــــعـــلـــمـــو الـــتــــعـــلـــيم اIــادة اIــادة 
اIــتـــخـــصص اIـــكـــلـــفـــون بـــاألقــســـام اخلـــاصـــة من عـــمـــلـــيــات

التكوين التى ينظمها قطاع التربية الوطنية.

يـلزم أساتذة ومعـلمو التعـليم اIتخـصص باIشاركة
في عمليات التكوين اIذكورة أعاله.

اIـادة اIـادة 15 : : تـنـشـأ جلـنـة والئـيـة مـتـخـصـصـة تـدعى في
صــــلب الــــنص " الــــلــــجــــنــــة اIــــتــــخـــصــــصــــة "r تــــتــــولى عــــلى

اخلصوص ما يأتي :

اIــــادة اIــــادة 2 : : تـــــفــــتح األقـــــســــام اخلــــاصــــة �ـــــوجب مــــقــــرر
مــشـــتـــرك بـــX مــديـــر الـــنـــشــاط االجـــتـــمـــاعي والـــتــضـــامن
لـلـواليـة ومـديــر الـتـربـيــة لـلـواليـة. وتـغــلق حـسب األشـكـال

نفسها.

تـــوضع األقـــســـام اخلــاصـــة حتت ســـلـــطـــة ومــســـؤولـــيــة
مـديـر مـؤسـسـة التـربـيـة والـتـعـليـم العـمـومـيـة الـتي تـفتح

فيها هذه األقسام.

XـعوقIادة 3 : : تسـتقـبل األقسـام اخلاصة األطـفال اIادة اIا
rسـمـعيـا وبصـريا وكـذا األطـفال ذوي إعـاقة ذهـنـية خـفيـفة
الـذين ال �ــكن قـبـولــهم في األقـسـام الــعـاديـة طـبــقـا ألحـكـام

اIادة 4 أدناه.

اIـادة اIـادة 4 : : يــتم قـبــول وتـوجــيه األطـفــال اIـعــوقـX في
األقــســـام اخلــاصــة حـــسب طــبــيـــعــة اإلعــاقـــة ودرجــتــهـــا بــعــد
مــــوافـــقــــة اجملـــلـس الـــنــــفـــسـي الـــبــــيــــداغـــوجـي لـــلــــمـــؤســــســـة
اIتـخصـصة الـتابعـة لقـطاع الـتضـامن الوطـني أو اللـجنة

الوالئية اIتخصصة اIذكورة في اIادة 15 أدناه. 

الــمــادة الــمــادة 5 : : يـــحــدد عــدد الـــتـالمــيـــذ فـي قـسم خـاص
كما يأتي :

- من ثمـانـية (8) تالمـيـذ كحـد أدنى إلى اثـني عـشر
XــعــوقــI(12) تــلــمـــيــذا كــحــد أقــصى بــالــنـــســبــة لألطــفــال ا

rسمعيا أو بصريا

- من ســـتــة (6) تالمـــيــذ كـــحــد أدنى إلـى عــشــرة (10)
تالميـذ كـحـد أقـصى بـالنـسـبـة لألطـفال ذوي إعـاقـة ذهـنـية

خفيفة.

XـعوقIادة 6 : : تسـتقـبل األقسـام اخلاصة األطـفال اIادة اIا
حـــســيــا مـن مــســتـــوى تــعــلـــيــمي واحـــدr وعــنـــد احلــاجــةr من
مستويX تعليميX متتاليX من نفس الطور اIدرسي.

اIادة اIادة 7 : : يضع قطاع الـتربية الوطنية حتت تصرف
قـــطـــاع الــتـــضــامـن الــوطـــني الســـتــقـــبــال األقـــســام اخلـــاصــة
قــــاعــــات بــــيـــداغــــوجــــيــــة مالئــــمـــة تــــتــــوفــــر عـــلـى الـــوســــائل

والتجهيزات الضرورية على غرار األقسام العادية.

اIـادة اIـادة 8 : : يـضــمن قــطــاع الـتــضــامن الــوطـني تــوفــيـر
الـوسـائل الـتـعـلـيـميـة والـتـجـهـيـزات اIـتـخـصـصـة لألقـسام

اخلاصة.

اIـادة اIـادة 9 :  : تـطــبق بــرامج الــتـعــلــيم الــرسـمــيــة لـوزارة
الــتــربـيــة الــوطـنــيــة عــلى مـســتــوى األقــسـام اخلــاصــة الـتي
تستقـبل التالميـذ اIعوقـX سمعـيا وبصـريا وفقـا للطرق

والوسائل والتقنيات اIكيفة حسب طبيعة كل إعاقة.



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

تـعـد الـلـجـنـة اIـتـخـصـصـة تـقـريـرا سـنـويـا تـقـيم فـيه
Xنــشــاطــاتـهــا وتــقــتــرح الــتـدابــيــر الــتي من شــأنــهــا حتــسـ

الظروف البشرية واIادية حلسن سير األقسام اخلاصة.

يـــــرسـل الـــــتـــــقــــــريـــــر إلى كـل من الــــــوزارة اIـــــكـــــلـــــفـــــة
بالتضامن الوطني و الوزارة اIكلفة بالتربية الوطنية.

rعــنــد احلــاجــة rــادة 20 : : تــوضح أحــكــام هــذا الــقــرارIــادة اIا
�ـنشور مشـترك بX الوزير اIـكلف بالتـضامن الوطني

والوزير اIكلف بالتربية الوطنية.

21 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIؤرخ في 21 شعـبان عام 1419 اIوافق 10 ديسـمبـر سنة
1998 واIــتــضــمن فـــتح أقــســام خــاصــة بـــاألطــفــال ضــعــيــفي

احلــواس " نــاقــصي الــســمع واIــكــفــوفــX " في اIــؤســسـات
التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية.

اIـادة اIـادة 22 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

- توجـيه األطـفـال اIـعوّقـX نـحـو األقسـام اخلـاصة أو
rنحو األقسام العادية وضمان متابعتهم البيداغوجية

rمتابعة األقسام اخلاصة -
- مـــراقـــبـــة نــــشـــاط اIـــؤطـــرين اIــــكـــلـــفـــX بـــاألقـــســـام

rاخلاصة
- الـتــقـيــيم اIـســتـمــر لـنـتــائج الـتـالمـيـذ فـي األقـسـام

اخلاصة.
اIادة اIادة 16 : : تتشـكل اللـجنـة اIتخـصصـة التي يـرأسها
مدير النشاط االجتماعي والتضامن للواليةr كما يأتي :

rثل عن مديرية التربية للوالية¦ -
rمفتش تقني وبيداغوجي -

rنفساني عيادي -
rنفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي -

rنفساني تربوي -
rهنيIدرسي واIمستشار للتوجيه واإلرشاد ا -

rتخصصIأستاذ التعليم ا -
rتخصصIمعلم التعليم ا -

rمربٍ متخصص -
- مساعد اجتماعي.

�ـكـن الـلـجـنـة اIـتـخـصـصــة أن تـسـتـعـX بـكل شـخص
بإمكانه مساعدتها في أشغالها.

اIـادة اIـادة 17 : : يعـX أعـضـاء اللـجـنة اIـتـخصـصـة �وجب
rمـقرر مـن مديـر الـنـشاط االجـتـمـاعي والـتضـامن لـلـوالية
بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــســلــطـات الــتـي يـتــبــعــونــهــاI rـدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حــالـة انــقــطـاع عــهــدة أحـد األعــضــاءr يـســتــخـلف

حسب األشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

اIادة اIادة 18 : : جتتمع اللـجنة اIتخصصة مرة واحدة كل
ثالثـة (3) أشــهـرr في دورة عــاديـة بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من
رئيـسهاr و�ـكن أن جتتـمع في دورة غيـر عادية بـناء على

استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.
يـحــدد الـنــظـام الــداخـلي لــلـجــنـة اIــتـخــصـصــة قـواعـد

تنظيمها وسيرها.

19 : : تــــــــدون آراء واقـــــــتـــــــراحـــــــات الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة اIــــــادة اIــــــادة 
اIــتـخــصــصـة في مــحـاضــر يـوقــعـهــا الـرئــيس وتــسـجل في
ســجل يــرقــمه ويــؤشــر عــلــيه مــديــر الــنــشــاط االجــتـمــاعي

والتضامن للوالية.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اIرأةواألسرة وقضايا اIرأة
سعاد بن جاب اللسعاد بن جاب اللّه

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللعبد اللّطيف بابا أحمدطيف بابا أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21  شعـبان عام   شعـبان عام 1434  اIوافق   اIوافق 30  يـونيو  يـونيو
ســــنـــــة ســــنـــــة r 2013 يــــتـــضــــم r يــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــX أعـــضــــاء مــــجـــلسن تــــعـــيــــX أعـــضــــاء مــــجـــلس
الــتــوجــيه لــلــمــركــز الــوطــني الســتــقــبــال الــفــتــيـاتالــتــوجــيه لــلــمــركــز الــوطــني الســتــقــبــال الــفــتــيـات
والـنـسـاء ضـحـايـا الـعـنف ومن هن في وضع صـعبوالـنـسـاء ضـحـايـا الـعـنف ومن هن في وضع صـعب

لبوسماعيلr والية تيبازة.لبوسماعيلr والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 21 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1434
اIـوافق 30 يــونــيــو ســنـة 2013 تــعـيّـن الــسّــيــدات والــسّـادة
اآلتــيـة أســمـاؤهـمr تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIـادّة 11 مـن اIـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذي رقـم 04 - 182 اIــؤرّخ في 6 جـــمـــــادى األولى
عـام 1425 اIوافـق 24 يونيو سنة 2004 واIتضمّن إحداث
مـــراكــز وطــنــيـــة الســتــقــبـــال الــفــتـــيــات والــنــســـاء ضــحــايــا
rالــعــنـف ومن هن في وضع صــعـب وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهـا
أعـضـاء في مـجـلس الـتـوجـيه لـلـمـركـز الـوطـني السـتـقـبال
الــفـــتـــيـــات والـــنــســـاء ضـــحـــايـــا الــعـــنف ومـن هن في وضع
صـعب لـبوسـمـاعـيلr والية تـيـبـازةI rدة ثالث (3) سـنوات

قابلـة للتجـديـد :
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-151 اIؤرّخ
في 30 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اIــوافـق 30 أبـــريـل
سـنـة 2014 الـذي يـحـدّد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة اIـكـلّـفـة بـتـسـلـيم
rالبطاقة الوطنية للصحفي احملترف وتنظيمها وسيرها

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 33 من اIـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقـم 14-151 اIــؤرّخ في 30 جــمــادى الــثــانـــيــة
rـــذكــور أعالهIــوافق 30 أبـــريل ســـنــة 2014 واIعـــام 1435 ا
يــهــدف هــذا الــقــرار إلى إنـــشــاء الــلّــجــنــة اIــؤقــتــة اIــكــلّــفــة
بــتـحــديـد صــفـة الــصــحـفي احملــتـرف الــتي تــدعى في صـلب

النص "اللّجنة".

اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــتــــشــــكّـل الــــلّــــجــــنــــة مـن األعــــضــــاء اآلتــــيـــة
أسماؤهم :

rرئيسا rخبير في االتصال rسعدي شيباح -

rخبيرة في عالقات العمل rزينب مصطفاوي -

- داود إنـقــراشنr صـحــفي في الــصــحـافــة الـســمـعــيـة
rالبصرية

rصحفي في وكالة األنباء rفخر الدين بلدي -

- عـــبـــد الــوهـــاب بـــوكـــروحr صــحـــفي فـي الــصـــحـــافــة
rكتوبةIا

rكتوبةIصحفي في الصحافة ا rإدير دحماني -

- مــــحـــمــــد الـــعــــيــــد شـــابيr صــــحــــفي في الــــصـــحــــافـــة
rالسمعية البصرية

- فـتيـحـة شمـاليr صـحفـيـة في الصـحـافة الـسـمعـية
rالبصرية

- جنـيـة فـوزاشr صــحـفـيــة في الـصـحــافـة الـســمـعـيـة
rالبصرية

rكتوبةIصحفية في الصحافة ا rنادية كراز -

rصحفي في وكالة أنباء rمحمد بكير -

- عـــــبــــد الـــــقــــادر طـــــوابيr صــــحـــــفي فـي الــــصـــــحــــافــــة
rكتوبةIا

- محمد بن عاللr صحفي في الصحافة اIكتوبة.

اIـــــادة اIـــــادة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادّة 34 مـن اIــــــرســـــوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 14-151 اIــؤرّخ في 30 جــمـــادى الــثــانـــيــة
rـــذكــور أعالهIــوافق 30 أبـــريل ســـنــة 2014 واIعـــام 1435 ا
تـكـلّف الـلّــجـنـة في إطـار حتـضــيـر أشـغـال الـلـجــنـة اIـكـلّـفـة

بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملترفr �ا يأتي :

- بـهـيــة سـبعr ¦ـثـلــة عن وزيـرة الـتــضـامن الـوطـني
rرئيسة rرأةIواألسرة وقضايا ا

rــــثــــلــــــة عـــن وزيـــــــر الــــعـــــــدل¦ rمـــــــر  شــــــرفـي -
rحـافظ األختـام

- فـــتــــيـــحـــة حــــمـــريـطr ¦ـــثــــلـــة عن وزيــــر الـــداخــــلـــيـــة
rواجلماعات احمللية

- نــصـيـرة كــدادr ¦ـثـلـة عـن وزيـر الـصـحــة والـسـكـان
rستشفياتIوإصالح ا

- عــــقــــيـــــلــــــة شـــــرقـــــوr ¦ــــثــــلـــــة عـن وزيــــرالــــتــــكــــوين
rXهنيIوالتعلـيم ا

- فـــــــوزيــــــــة بـــــــوخـــــــروبـــــــةr ¦ــــــثــــــلـــــــة عـــن وزيــــــــر
rالتـربـية الـوطنـية

- عـــــمــــــاد آيـت صـــــديـقr ¦ـــــثــل عـن وزيـــــر الــــــشـــــؤون
rالدينـية واألوقـاف

- عـاشور مـهـنيr ¦ثل عن الـوزيـرة اIكـلّـفة بـاألسرة
rرأةIوقضايا ا

- نــفــيـســـــة حلـــــــرشr ¦ـثــلـــــة عــن جــمـعـــيــة "اIـرأة
r"في اتصـال

- فـتـيـحـة بـوطـرانr ¦ـثـلـة عن جـمـعـيـة تـرقـيـة اIرأة
r"الريفية "حسنـة

rوفـاطـمة الـزهراء بن حـاج زيان rسمـيرة عـموري -
¦ــثــلــتــX مــنــتــخــبــتــX عـن مــســتــخــدمي اIــركــز الــوطــني
الســتـقـبـــال الـفـتــيـات والــنـســاء ضــحــايـا الــعـنف ومن هن

في وضع صعب لبوسماعيل.

وزارة االتصالوزارة االتصال
يـولـيو قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 15 يـولـيو 
سـنة سـنة r 2014 يتـضم r يتـضمّن إنشـاء اللجـنة اIؤقـتة اIكـلن إنشـاء اللجـنة اIؤقـتة اIكـلّفةفة

بتحديد صفة الصحفي احملترف.بتحديد صفة الصحفي احملترف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير االتصال
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو  ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-216 اIؤرّخ
في 10 رجب عام 1432 اIوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

rيحدّد صالحيات وزير االتصال
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- حتـــديــــد كــــيــــفـــيــــات دراســــة اIــــلـــفــــات اIــــقـــدمــــة من
rXلتمسIا

- الـقـيــام بـدراسـة مـلــفـات اIـتــرشـحـX قــصـد حتـديـد
rXمحترف Xهويتهم بصفة صحفي

- حتـــديـــد مـــواصــــفـــات بـــطـــاقــــة الـــتـــعـــريـف اIـــؤقـــتـــة
rللصحفي احملترف وكيفيات تسليمها

- حتـديــد كـيـفـيــات تـنـظـيم انــتـخـاب أعـضــاء الـلّـجـنـة
.Xديري وسائل اإلعالم والصحفيI مثلةIا

اIادة اIادة 4 : : تعد اللّجـنة نظامها الداخلي وتصادق عليه
وتعرضه على الوزير اIكلّف باالتصال ليوافق عليه.

يحدد النظام الداخلي على اخلصوص :

- دوريـــــة االجــــــتـــــمــــــاعـــــات وقــــــواعـــــد الــــــنـــــصــــــاب في
rداوالتIا

- قواعد االنضباط واIواظبة واIناقشات.

5 : : يوقّع الـرئيـس وأعضـاء اللّـجـنة احلـاضرون اIادة اIادة 
مـــــــحــــــضـــــــر اIــــــداوالت ثـم يــــــرسـل إلـى الــــــوزيـــــــر اIــــــكـــــــلّف

باالتصال.

يـــــدوّن مــــحــــضـــــر اIــــداوالت فـي ســــجل خـــــاص مــــرقّم
ومؤشّـر علـيه.

يجب أالّ يتضمّن السجل أي حتوير أو شطب.

اIـادة اIـادة 6 : : تـتولّـى الهـيـاكل اIـركـزيـة لـوزارة االتـصال
األمانة التقنية للجنة.

اIـادة اIـادة 7 : : يـتــعـيّن عــلى الــلّـجــنـة عــنـد نــهـايــة مـهــمـتــهـا
اIنصـوص عليها في اIادّة  35 من اIرسـوم التّنفيذيّ رقم
14-151 اIـؤرّخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1435 اIـوافق

30 أبـريل سنة 2014 واIذكور أعالهr تـقد  تقـرير مفصّـل

يـتـعـلّـق بـنـتـيــجـة أشـغـالـهــا إلى الـوزيـر اIـكــلّف بـاالتـصـال
لــيــوافـق عــلــيه ثم يـــرســله إلى الــلّـــجــنــة اIــكــلّــفـــة بــتــســلــيم

البطاقة الوطنية للصحفي احملترف.

اIـادة اIـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلــزائر في 17 رمـضان عام 1435 اIوافق 15
يوليو سنة 2014.

حميد قرينحميد قرين

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 20 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يـعـدل ويتـمم الـr يـعـدل ويتـمم الـقــرارقــرار
الالـوزاري اIوزاري اIـشـتـرك اIؤررك اIؤرّخ في خ في 5 ج جـمـادى األولى عامادى األولى عام
1426 اI اIــــــــوافق وافق 12 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنـنـــــــة ة 2005 ال الــــــذيذي ي يــــــحــــــدّد

مدومدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاصنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص
باخلزينة رقم باخلزينة رقم 057-302 الذي ع الذي عـنوانه " صندوق دعمنوانه " صندوق دعم
 االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية ". االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية ".

ــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rووزيرة السياحة والصناعة التقليدية

- بـــمـــقـــــتـــضـى الــقــانــون رقم 03-03 اIــؤرخ في 16
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1423 اIـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

rواقع السياحيةIتعلق �ناطق التوسع واIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتممIعدل واIا rتضمن تنظيم الصفقات العموميةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-112 اIؤرّخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1410 اIــــوافق 17 أبـــريل ســـنـــة 1990
الّذي يـحدّد كيفـيات تسـيير حـساب التـخصــيص اخلــاصّ
بـــاخلــــزيــــنــــة رقـم 057-302 الـــذي عـــنـــوانـه "صــــنـــدوق دعم
االسـتـثمـار وتـرقـيـة نوعـيـة األنـشطـة الـسـياحـيـة"r اIـعـدّل

rتمّـمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-70 اIـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIــتـضــمن إنــشـاء الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــنـمــيـة الــسـيــاحـة

rوحتديد قانونها األساسي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-254 اIؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

rالتقليدية
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يتم تنفيذ هـذه العمليات على أساس اتفاقية تربط
الــوزارة اIـكـلــفـة بـالــسـيـاحــة والـوكـالــة الـوطـنــيـة لـتــنـمـيـة
الـسـيــاحـةr مع حتــديـد مـســؤولـيـة وحــقـوق والــتـزامـات كل

طرف ".

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـــيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 18
يونيو سنة 2014.

- و�ـقتـضى القـرار الوزاري اIـشترك اIؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اIــوافق 12 يـــونـــيـــو ســـنــــة 2005
الـذي يـحـدّد مـدوّنـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص
اخلــاص بـــاخلــزيـــنــة رقم 057-302 الــذي عـــنــوانـه " صــنــدوق

r" دعم  االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
القرار الـوزاري اIشترك اIؤرخ في 5 جـمادى األولى عام

1426 اIوافق 12 يونيو سنـة 2005 واIذكور أعاله. 

اIــادة اIــادة 2 : : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اIــادة 2 من الـــقـــرار
الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1426
الـــمـــوافـق 12 يــونــيــو ســنــة 2005 واIــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

" اIادة 2 : يقيّد في احلساب رقم 302-057 :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- الــــضـــــريــــبــــة الـــــســــيـــــاحــــيـــــة الــــواقــــعـــــة عــــلـى عــــاتق
اIـؤسـسـات اIـصـنـفـة الـعـمـومـيـة مـنـهـا واخلـاصـة والـقـائـمة

rبالفندقة والسياحة واألسفار

- اإلعانات احملتملة للدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rرتبطة بالترقية السياحيةIدفع النفقات ا -

- كـل الــــنـــــفــــقـــــات األخــــرى اIـــــرتــــبـــــطــــة بـــــدعم إجنــــاز
مشاريع االستثمار السياحي ".

3 : : تــتــمم أحــكــام اIـادة 3 من الــقــرار الــوزاري اIـادة اIـادة 
اIشـترك اIؤرخ في 5 جـمادى األولى عام 1426 اIوافق 12
يــونــيــو ســنــة 2005 واIـذكــور أعاله بـنــقـطــة أخـيــرة حتـرّر

كما يأتي :

" اIــادة 3 : تــغـــطي نـــفــقـــات الــصـــنــدوق الـــنــشـــاطــات
اآلتية :

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

* بــــــعــــــنـــــوان دعـم إجنـــــاز مــــــشــــــاريع االســـــــتــــــثـــــــمـــــار بــــــعــــــنـــــوان دعـم إجنـــــاز مــــــشــــــاريع االســـــــتــــــثـــــــمـــــار
السياحي :السياحي :

- الـــتـــكـــفّل بـــاIـــصـــاريف اIـــتـــرتـــبـــة عـــلى الـــنـــفـــقــات
اIــرتـبـطــة بـالـدراســات وأشـغـال الــتـهـيـئــة الـتي تــقـوم بـهـا
الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـنمـيـة الـسـيـاحـةr بـعـنـوان الـعـمـلـيات
اIوكـلة لـها طـبـقا ألحـكام اIـادتX 17 و18 من الـقانون رقم
03-03 اIــــــؤرخ في 16 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1423 اIــــــوافق 17

فبراير سنة 2003 واIذكور أعاله.

وزيرة السياحة والصناعةوزيرة السياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 20 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يـعـدل ويتـمم الـr يـعـدل ويتـمم الـقــرارقــرار
الالـوزاري اIوزاري اIـشـتـرك اIؤررك اIؤرّخ في خ في 5 ج جـمـادى األولى عامادى األولى عام
1426 اI اIــــــــوافق وافق 12 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنـنـــــــة ة 2005 ال الــــــذي يذي يــــــحــــــدّد

كيفيات متكيفيات متـابعة وتقييم حساب التخصيص اخلاصابعة وتقييم حساب التخصيص اخلاص
باخلزينة رقم باخلزينة رقم 057-302 الذي ع الذي عـنوانه " صندوق دعمنوانه " صندوق دعم
 االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية ". االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية ".

ــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
rووزيرة السياحة والصناعة التقليدية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-112 اIؤرّخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1410 اIــــوافق 17 أبـــريل ســـنـــة 1990
الّذي يـحدّد كيفـيات تسـيير حـساب التـخصــيص اخلــاصّ
بـــاخلــــزيــــنــــة رقـم 057-302 الـــذي عـــنـــوانـه "صــــنـــدوق دعم
االسـتثمـار وترقـية ونوعـية األنـشطـة السيـاحيـة"r اIعـدّل

rتمّـمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-70 اIـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIــتـضــمن إنــشـاء الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــنـمــيـة الــسـيــاحـة

rوحتديد قانونها األساسي



- الـوكالة الوطنيـة لتنميـة السياحة بعـنوان تنفيذ
عـمـلـيـات دعم إجنـاز االستـثـمـار الـسـياحـي من خالل إعداد
الـدراسات وإجنـاز أشغـال التـهيـئة السـياحـية في مـناطق
الـتــوسع واIـواقع الـســيـاحـيـة وكل الــعـمـلـيـات اIــوكـلـة لـهـا

طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية ".

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـــيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالـــجــزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق
18 يونيو سنة 2014.

وزيرة السياحة والصناعة التقليديةوزيرة السياحة والصناعة التقليدية
نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب
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- و�ـقــتــضى اIــرسـوم الــتـنــفــيـذي رقم 10-254 اIـؤرخ
في 12 ذي الــقــعــدة عــام 1431 اIــوافق 20 أكــتــوبــر ســنـة 2010
rالذي يحدد صالحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية

- و�ـقتـضى القـرار الوزاري اIـشترك اIؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1426 اIــوافق 12 يــونـــيـــو ســـنـــة 2005
الـذي يـحدّد مـدوّنـة إيـرادات ونـفـقات حـسـاب الـتـخـصيص
اخلـــاصّ بــاخلــزيــنــة رقم 057-302 الـــذي عــنــوانه " صــنــدوق
r" دعم  االسـتـثـمـار وترقـيـة ونـوعـيـة األنـشـطـة الـسـيـاحـية

rتممIعدل واIا
- و�ـقتـضى القـرار الوزاري اIـشترك اIؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اIــوافق 12 يـــونـــيـــو ســـنــــة 2005
الـذي يحـدّد كـيـفـيـات متـابـعـة وتـقـييم حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاصّ بـــاخلــزيـــنــة رقم 057-302 الــذي عـــنــوانـه " صــنــدوق

r" دعم  االستثمار وترقية ونوعية األنشطة السياحية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
القرار الـوزاري اIشترك اIؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
1426 اIـوافق 12 يـونـيــو سـنــة 2005 الــذي يــحـدّد كــيـفــيـات

متـابعـة وتقـييـم حسـاب التـخصـيص اخلاص بـاخلزيـنة رقم
057-302 الـذي عنـوانه " صـنـدوق دعم  االسـتـثمـار وتـرقـية

ونوعية األنشطة السياحية ".

اIــادة اIــادة 2 : : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اIــادة 2 من الـــقـــرار
الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1426
الــمـــوافـق 12 يـونـيـــو سـنــة 2005 واIــذكـور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

" اIـادة 2 : تــفـتح الــتـدخالت بــعـنــوان الـصــنـدوق في
شكل إعانات ومسـاعدات والتكفل باIصاريف وتسديدها
لـكل أعمال التـرقية والتـنشيط السيـاحي وإجناز الدعائم
التـرقـوية والـتـكـفل بالـتـظـاهرات الـسـيـاحيـة والـدراسات
والــتــدريــبــات ذات الـــطــابع الــتــرقــوي وكــذا كل الــنــفــقــات
األخـــرى اIــــرتــــبــــطـــة بــــدعم إجنــــاز مــــشـــاريـع االســـتــــثــــمـــار

السياحي ".
3 : : تــتــمم أحــكــام اIـادة 3 من الــقــرار الــوزاري اIـادة اIـادة 
اIشـترك اIؤرخ في 5 جـمادى األولى عام 1426 اIوافق 12

يونيو سنـة 2005 واIذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

" اIادة 3 : �ـكن أن تستـفيـد من إعانات ومـساعدات
الصندوق وتسديد اIصاريف :

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 9 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 9
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسr يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس
الــتــوجــيــه لــلــمــعــهــد الــوطــنـي لــلــفــنــدقــة والــســيــاحــةالــتــوجــيــه لــلــمــعــهــد الــوطــنـي لــلــفــنــدقــة والــســيــاحــة

لتيزي وزو.لتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب  قــرار مــؤرّخ في 9 ربــيع الــثــانـي عـام 1435
اIــوافق 9 فــبــرايــر ســنـة 2014 تـعــX الــســيـدتــان والــسـادة
اآلتـيــة أســمــاؤهمr تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 10 مـن اIــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 12 - 210 اIـؤرّخ في 17 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1433 اIـوافق 9 مـايـو سـنـة 2012 الـذي يـحـدد الـقـانون
rاألسـاسي النموذجي للـمعهد الوطـني للفندقـة والسياحة
أعــضـاء في مــجـلـس الـتــوجـيه لــلـمــعـهــد الـوطــني لـلــفـنــدقـة

والسياحة  لتيزي وزو :
rـكـلف بـالـسـيـاحـةIـثـلـة الـوزيــر ا¦ rوهــيـبـة مـومن -

rرئيسة
rثل وزير الدفاع الوطني¦ rعلي دركي -

- رشــيـد بـلـخـيــرr ¦ـثل وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعـات
rاحمللية

rاليةIثل وزير ا¦ rرمضان طباش -
rثل وزير التربية الوطنية¦ rنور الدين خالدي -
- جـزيـرة إنـتـيـتـانr ¦ثـلـة وزيـر الـتـكـوين والـتـعـليم

rXهنيIا
- مـصــطــفى قــاصبr ¦ـثـل وزيـر الــصــحـة والــســكـان

rستشفياتIوإصالح ا
rثل وزير النقل¦ rمحمد ياسف -

- الــهـــاشــمي فــاقــدr ¦ـــثل وزيــر الــعــمـل والــتــشــغــيل
rوالضمان االجتماعي

- سعيد بوعزيزr ¦ثل وزير الشباب والرياضة.
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