
العدد العدد 13

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 11 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-79 مـــؤرّخ في 17 جــمـــادى األولى عــام 1436 اHـــوافق 8 مــارس ســـنــة s2015 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســوم
التـنفيـذي رقم 11-241 اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الـذي يحدد تنـظيم مجلس اHـنافسة
وسيره.......................................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-80 مـــؤرّخ في 17 جــمـــادى األولى عــام 1436 اHـــوافق 8 مــارس ســـنــة s2015 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســوم
الـتــنـفــيـذي رقـم 10-205 اHــؤرخ في 30 رمـضـــان عــام 1431 اHـوافـق 9 سـبــتـمـــبــر ســنـة 2010 واHـتــضـمن إنــشـاء مــركـز
جامعي بالنعامة..........................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-81 مـــؤرخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـــوافق 8 مــارس ســنــة s2015 يــعـــدل ويــتـــمم اHــرســـوم
التـنفيـذي رقـم 06-421 اHـؤرخ فـي أول ذي الـقعـدة عام 1427 اHوافـق 22 نوفمـبـر سنة 2006 واHـتضـمن إنشـاء اجمللس
الوطني لألسرة واHرأة.................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-82 مـؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 8 مــارس ســنــة s2015 يــتــضــمـن اHــصــادقــة عــلى
مخطط التهيئة السياحية Hنطـقة التوسع واHواقع السياحية بوالية أدرار..........................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-83 مـؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 8 مــارس ســنــة s2015 يــتــضــمـن اHــصــادقــة عــلى
مخططات التهيئة السياحية Hناطـق التوسع واHواقع السياحية بوالية بسكرة....................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-84 مـؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 8 مــارس ســنــة s2015  يــتـضــمـن اHــصـادقــة عــلى
مخطط التهيئة السياحية Hنطـقة التوسع واHواقع السياحية بوالية الوادي.........................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 11  جمـــادى األولى عــام 1436 اHوافق 2 مارس سـنة s2015 يـحدّد الـكيفـيات الـعملـية لـسير
عمليات االنتقاء الطبي للمواطنY اجلزائريY اHقيمY في اخلارج واستدعائهم في إطار اخلدمة الوطنية..............

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قــرار مـؤرّخ في 27 ربــيع األول عـام 1436  اHـوافق 18 يـنــايـر ســنـة s2015 يـتــضـمـن تـعــيـY �ــثـلي وزيــر اHـالــيـة لــدى اجملـالس
Yـنظـمة الـوطنيـة للـمحـاسبHو الغـرفة الـوطنـية حملـافظي احلسـابات وا Yالوطـنيـة للـمصف الوطـني للـخبـراء احملاسـب
اHعتمدين...................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 27 ربـيع األول عام 1436 اHوافق 18 ينـاير سنة s2015 يـتضـمن تشكـيلـة اللـجان اHـتساويـة األعضـاء للـمجلس
الوطني للمحاسبة.......................................................................................................................................

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة s2015 يـحدّد عـدد اHـنـاصب الـعـلـيا إلدارة
الغابات وتوزيعها......................................................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قرار مؤرّخ في 30 ربيع األوّل عام 1436 اHوافق 21 ينـاير سنة s2015 يـحدّد طبيعة الـتربصات اHيـدانية وفي الوسط اHهني
لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها...................................................................................
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Mوزارة التكوين والتعليم ا?هنيMوزارة التكوين والتعليم ا?هني

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 محـرم عام 1436 اHوافق 12 نـوفمـبر سـنة s2014 يـعـدل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في
17 ذي الـقـعـدة عام 1434 اHـوافق 23 سـبتـمـبر سـنة 2013 الـذي يـحدد تـعـداد مـناصب الـشـغل وتـصـنيـفـهـا ومدة الـعـقـد اخلاص

باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم اHهنيY للواليات......
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 محـرم عام 1436 اHوافق 12 نـوفمـبـر سـنة s2014 يـعـدل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 17 ذي الـقـعـدة عام 1434 اHـوافق 23 سـبتـمـبر سـنة 2013 الذي يـحـدد تعـداد مـنـاصب الشـغل وتـصـنيـفـهـا ومدة الـعـقد
.........YهنيHفي نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم ا Yاخلاص باألعوان العامل
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 محـرم عام 1436 اHوافق 12 نـوفمـبـر سـنة s2014 يـعـدل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 13 محـرم عام 1435 اHوافق 17 نوفمـبر سنة 2013 الـذي يحدد تـعداد مناصب الـشغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـامـلــY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصــيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اHــعـاهـد الـوطـنـيـة اHـتــخـصـصـة في الـتـكـوين
اHـهـنـي ومـعـاهـد الـتـعـلـيم اHــهـني ومـراكـز الـتـكـويـن اHـهـني والـتـمـهـY ومـراكــز الـتـكـوين اHـهـني والــتـمـهـY اHـتـخـصـصـة
...............................................................YهنيHلوزارة التكوين والتعليم ا Yجسديا التابع YعوقHلألشخاص ا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 20  شــوّال عـام 1435 اHـوافق 17  غـشـت سـنـة s2014 يــتـضــمّن الــتـنــظـيم الــداخـلي لــلـمــدرسـة
الوطنية حلفظ اHمتلكات الثقافية وترميمها..................................................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا?رأةواألسرة وقضايا ا?رأة

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 20  ذي الـــقــعــدة عـــام 1435 اHـــوافق 15  ســبــتـــمــبــر ســنــة s2014 يــتـــضــمّن إحــداث مـــلــحــقــات
Hؤسسات ديار الرحمة...............................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح وزارة الصحة والسكان وإصالح ا?ستشفياتا?ستشفيات

YـهـنـيـHـنـاصب الــعـلـيـا لـلـعـمـال اHيـحـدد عـدد ا s2014 ـوافق 4 مـايـو سـنـةHقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 4 رجب عـام 1435 ا
وســـائــقـي الــســـيـــارات واحلــجـــاب في اHـــؤســســـات الـــعــمـــومـــيــة لـــلـــصــحـــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــصـــحــة والـــســـكــان وإصالح
اHستشفيات...............................................................................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 30 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافق 21 يــنــايــر ســنـة s2015 يــعــدل الــقــرار الــوزاري اHــشــتـرك
اHـؤرخ في 16 ذي احلـجـة عـام 1431 اHـوافق 22 نـوفمـبـر سـنة 2010 الذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل وتـصـنـيـفـهـا ومدة
الـعـقد اخلـاص بـاألعوان الـعـاملـY في نـشاطـات احلـفظ أوالـصيـانـة أو اخلدمـات بـعنـوان اإلدارة اHـركزيـة لـوزارة الصـحة
والسكان وإصالح اHستشفيات.......................................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا?وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا?وارد الصيدية

قـرار مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1436  اHوافق 24  ديـسمـبر سـنة s2014 يـحدّد قائـمة اHـؤسسات اHـؤهلــة لتقـد� تكوين في
الغـوص Hمارسـة الغوص احملترف لغرض استغالل اHوارد البيولوجية البحرية..................................................

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة s2015 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 9 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 28 أكــتـوبـر سـنـة 2009 الـذي يـحـدد تــعـداد مـنـاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهـا ومـدة
العقد اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان مجلس احملاسبة.........................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-79 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـام عـام 1436  اHـوافق اHـوافق 8 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يعـدل ويـتممs يعـدل ويـتمم
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيــــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 11-241 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 8
شعـبان عام شعـبان عام 1432 اHوافق  اHوافق 10 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2011 الذي الذي

يحدد تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.يحدد تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sنافسةHبا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-241 اHؤرخ
في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي

sنافسة وسيرهHيحدد تنظيم مجلس ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11-241 اHــــؤرخ في 8
شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي يحدد

تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.

اHـادة اHـادة 2 :   :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 3  من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-241 اHــؤرخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اHـــوافـق 10 يــــولـــيـــو ســنــة 2011 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اHـــــادة 3 : تــــــتــــــكــــــون إدارة اجملــــــلـسs حتـت ســــــلــــــطـــــة
الرئـيس الذي يـساعده األمـY العـامs من الهـياكل اإلدارية

اآلتية :

1 - مـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــاتمـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــات
واHنازعاتsواHنازعاتs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

sاستالم اإلخطارات وتسجيلها -
sمعاجلة كل البريد �ا فيه اإلخطارات -

- إعـــداد اHــــلـــفـــات ومــــتـــابـــعــــتـــهـــا فـي جـــمـــيـع مـــراحل
اإلجـــراءات عـــلـى مـــســـتـــوى اجملـــلس واجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة

sاخملتصة
- تـسـيـيـر اHنـازعـات ومـتـابـعتـهـا في الـقـضـايـا التي

sيعاجلها اجمللس
- حتضير جلسات اجمللس.

s مــديــريــة أنــظــمـــة اإلعالم والــتــعــاون والــوثــائقs 2 - مــديــريــة أنــظــمـــة اإلعالم والــتــعــاون والــوثــائق
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- جمع الـوثائق واHـعلـومات واHـعطـيات ذات الـصلة
sبنشاط اجمللس وتوزيعها

sوضع نظام لإلعالم واالتصال -
sوضع برامج التعاون الوطني والدولي -

- ترتيب األرشيف وحفظه.

3 - مــــــديــــــريــــــة اإلدارة والــــــوســــــائلsمــــــديــــــريــــــة اإلدارة والــــــوســــــائلs وتــــــكــــــلـف عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

...........(بدون تغيير)........

4 - مــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــاتمــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات
االقتصاديةsاالقتصاديةs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إجنــــاز الــــدراســـات واألبــــحـــاث اHــــتــــعـــلــــقـــة �ــــجـــال
sاختصاص اجمللس

sنافسةHالقيام بتحليل األسواق في مجال ا -
- إجنــاز ومــتــابــعـة الــتــحــقـيــقــات اHــتــعـلــقــة بــشـروط
تطـبيـق النـصوص الـتـشريـعـية والـتنـظـيمـيـة ذات الصـلة

باHنافسة".

3 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 5 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-241 اHــؤرخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اHـــوافـق 10 يــــولـــيـــو ســنــة 2011 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اHــادة 5 : يــعـــY مــديـــرو اجملــلس �ـــقــرر مـن رئــيس
اجمللس وتدفع أجـورهم استنادا إلى أجر مدير في اإلدارة

اHركزية بالوزارة.
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يــــعــــY رؤســــاء مــــصــــالح اجملــــلـس �ــــقــــرر من رئــــيس
اجملــلـس وتـدفــع أجـورهـــم اسـتــنـــادا إلى مــنـصــب رئـيـس

مكتـب في اإلدارة اHركزية بالوزارة ".

اHـادة اHـادة 4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-80 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـام عـام 1436  اHـوافق اHـوافق 8 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يعـدل ويـتممs يعـدل ويـتمم
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 10-205 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 30
رمـضــان عـام رمـضــان عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 9 سـبـتمــبــر سـنة  سـبـتمــبــر سـنة 2010

واHتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة.واHتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2)  منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

sادتان 3  و 10 منهHال سيما ا sوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-205 اHؤرخ
في 30 رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010

sتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامةHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــادة األولى :اHــــــــادة األولى : تــــــــعـــــــدل وتــــــــتــــــــمم اHــــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 10-205 اHـؤرخ في 30 رمــضــان
sـذكـور أعالهHـوافق 9 سـبــتـمـبـر سـنـة 2010 واHعـام 1431 ا

وحترر كما يأتي :

" اHادة األولى : ..............(بدون تغيير)...............

يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي
للنعامة واختصاصهاs كما يأتي :

sمعهد احلقوق والعلوم السياسية -
sمعهد اآلداب واللغات -

- معهد العلوم والتكنولوجيا ".

اHـادة اHـادة 2  :   : تـتـمم اHادة 2 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-205 اHــــــــؤرخ في 30 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اHــــــــوافق 9

سبتمبر سنة 2010 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHادة 2 : .................(بدون تغيير)...................

sــركـــز اجلـــامــعـي لـــلــنـــعـــامــةHيـــتـــكـــون مــجـــلـس إدارة ا
بعنوان القطاعات الرئيسية اHستعملة من :

sثل وزير العدل� -
- �ثل الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم".

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـمـرسـوم تـنـفيـذي رقم ذي رقم 15-81 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عام عام 1436  اHوافق اHوافق 8 مـارس سنة  مـارس سنة s2015 يعــدل ويتممs يعــدل ويتمم
اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم 06-421 اHــؤرخ فـي أول اHــؤرخ فـي أول
ذي الـــقـــعــــدة عــام ذي الـــقـــعــــدة عــام 1427 اHــوافـق  اHــوافـق 22 نـــوفــمـــبــــر ســـنــة نـــوفــمـــبــــر ســـنــة
2006 واHــــتـــضــــمن إنـــشــــاء اجملـــلـس الـــوطـــنـي لألســـرة واHــــتـــضــــمن إنـــشــــاء اجملـــلـس الـــوطـــنـي لألســـرة

واHرأة.واHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

-  بـــنــاء عـــلى تـــقـــريـــر  وزيـــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
sرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
 s(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون األسرة
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- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-421 اHؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة

sرأةHتضمن إنشاء اجمللس الوطني لألسرة واH2006 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يـرسـم  ما يـأتي :   يـرسـم  ما يـأتي :  

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اHــــرســـوم  بـــعض
أحكام اHـرسوم التـنفيذي رقم 06-421 اHؤرخ في أول ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1427 اHـــــوافق 22 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2006

واHتضمن إنشاء اجمللس الوطني لألسرة واHرأة.

اHـادة اHـادة 2 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 5 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 06-421 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام
sــــذكــــور أعالهHــــوافق 22 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :

" اHادة 5 :  يتكون اجمللس من  :

- �ــثل عن الـوزارة اHـكــلـفـة بــالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات
sاحمللية

sكلفة بالشؤون اخلارجيةHثل عن الوزارة ا� -

sكلفة  بالعدلHثل عن  الوزارة ا� -

sاليةHكلفة باHثل عن  الوزارة ا� -

- �ــثـل عن  الــوزارة اHـــكـــلــفـــة بـــالــشـــؤون الـــديــنـــيــة
sواألوقاف

sكلفة بالتربية الوطنيةHثل عن  الوزارة ا� -

- �ــثل عـن  الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــفالحــة والــتــنــمــيــة
sالريفية

- �ـــثل عن  الـــوزارة اHــكـــلــفـــة بــالـــصــحـــة والــســـكــان
sستشفياتHوإصالح ا

sكلفة بالثقافةHثل عن  الوزارة ا� -

sكلفة باالتصالHثل عن  الوزارة ا� -

- �ـــثل عـن  الـــوزارة اHــــكـــلـــفــــة بـــالــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
sوالبحث العلمي

- �ــثل عن  الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــتـكــويـن والــتـعــلــيم
sYهنيHا

- �ـــثل عن  الـــوزارة اHــكــلـــفــة بـــالــعــمـل والــتــشـــغــيل
sوالضمان االجتماعي

- �ـــثـــلــY (2) عن  الــــوزارة اHــــكـــــلــــفــــة بــــالــــتــــضــــامن
sرأةHالوطني واألسرة وقضايا ا

sكلفة بالشبابHثل عن الوزارة ا� -

sكلفة بالرياضةHثل عن الوزارة ا� -

- �ـــــثـل عــن الـــــوزارة الـــــمـــــكـــــلــــفـــــة  بــــالــــصــــنــــاعـــة
sناجمHوا

- �ــثل عن  الـوزارة اHـكـلــفـة بـالـسـيــاحـة والـصـنـاعـة
sالتقليدية

sثل عن اجمللس اإلسالمي األعلى� -

- �ـثل عـن الـلـجــنـة الــوطـنــيـة االســتـشــاريـة حلــمـايـة
sحقوق اإلنسان وترقيتها

sثل عن اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي� -

sثل عن الديوان الوطني لإلحصائيات� -

- �ـــثـل عن الـــديـــوان الــــوطـــني Hــــكـــافـــحـــة اخملـــدرات
sوإدمانها

sثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب� -

sثل عن وكالة التنمية االجتماعية� -

- �ـــثل عن الـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــتــســـيـــيــر الـــقــرض
sصغرHا

- أربــعــة (4) أسـاتــذة جــامــعـيــY بــاحــثـY يــخــتـارون
بـــحــكم كـــفــاءتــهـم وخــبــرتـــهم في اجملــاالت اHـــرتــبــطـــة �ــهــام
اجملـلس يـعيـنهم الـوزيـر اHكـلف بـالتـعلـيم الـعالي والـبحث

sالعلمي
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- ســـتـــة (6) بـــاحـــثـــY في اجملـــاالت اHـــرتـــبـــطـــة �ـــهــام
اجملـلس s �ثـلـون هيـئـات ومـراكز وطـنـية لـلـبحث الـعـلمي
sكلف بالتعليم العالي والبحث العلميHيعينهم الوزير ا

- خــمـسـة (5) �ـثـلـY عن اجلـمـعــيـات الـوطـنـيـة الـتي
تنشط في مجال ترقية األسرة واHرأة.

يــــــجـب أن تـــــكــــــون Hـــــمــــــثــــــلي الــــــهـــــيــــــئـــــات واإلدارات
واHؤسسات العمومية اHذكورين أعالهs رتبة نائب مدير

على األقل.

يرأس اجمللس شخصـية تختار من بY الشخصيات
اHـعـتـرف لـهــا بـالـكـفــاءة والـتـجـربـة فـي مـجـاالت ذات صـلـة

�هام اجمللس".

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــادة 7 (الــــفــــقـــرة
األولى) مـن اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 06-421 اHــؤرخ في
أول ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق 22 نــوفـمـبــر سـنـة 2006

واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHادة 7 :  يعY رئـيس اجمللس وأعضـاؤه بقرار من
الوزير اHـكلف بـاألسرة وقـضايـا اHرأةs بـناء عـلى اقتراح
من الـسـلـطـات والـتـنـظيـمـات الـتـابـعـون لـهـا Hدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي حـالـة انـقـطـاع عضـويـة أحـد أعـضـاء اجمللـسs يتم
اســتـخـالفه حـسب األشــكــال نـفــسـهــا لــلـفــتـرة اHــتــبـقــيـة من

العهدة.

sبـحـكم وظـائـفـهم YـعـيـنـHتـنـتــهي عـضـويـة األعـضـاء ا
بانتهاء هذه األخيرة".

4 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 8 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 06-421 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام
sــذكــور أعالهH1427 الـــمـــوافق 22 نــوفــمــبــر ســنــة 2006 وا

كما يأتي :

" اHــــادة 8 :  يــــســــاعــــد رئــــيـس اجملــــلس نـــــائب رئــــيس
ينتخب من بY أعضاء اجمللس".

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-82 مـؤر مـؤرّخ خ في في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 8 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة s s2015 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن
اHـصـادقـة عـلى مـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة HـنـطــقةاHـصـادقـة عـلى مـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hـنـطــقة

التوسع واHواقع السياحية بوالية أدرار.التوسع واHواقع السياحية بوالية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة

sالتقليدية
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق
�ــنـاطق الــتــوسع واHـواقع الــســيـاحــيـةs ال ســيـمــا اHـادة 12

sمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلHا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sواقع السياحيةHالتوسع وا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من الـقـانون
رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17
فـبـرايــر سـنـة 2003 واHـذكـور أعـالهs يـصـادق عــلى مـخـطط
الـتهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hـنـطـقـة الـتـوسع واHـواقع الـسـيـاحـية
"تـادلــست" بـلــديـة تــيـمـيــمـونs واليــة أدرارs اHـلــحق بـأصل

هذا اHرسوم.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-83 مـؤر مـؤرّخ خ في في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 8 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة s s2015 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن
اHصادقة على مخـططات التهيئة السياحية HناطـقاHصادقة على مخـططات التهيئة السياحية Hناطـق

التوسع واHواقع السياحية بوالية بسكرة.التوسع واHواقع السياحية بوالية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة
sالتقليدية

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق
�ــنـاطق الــتــوسع واHـواقع الــســيـاحــيـةs ال ســيـمــا اHـادة 12

sمنه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلHا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sواقع السياحيةHالتوسع وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

sالسياحية والتصريح بها وتصنيفها

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من الـقـانون
رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17
فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2003 واHــــــذكــــــور أعالهs يــــــصــــــادق عــــــلى
مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hنـاطق الـتـوسع واHـواقع

السياحية اHبينة أدناهs واHلحقة بأصل هذا اHرسوم :

sوالية بسكرة sطولقة"- " طولقة" بلدية طولقة " -
sوالية بسكرة sفم الغرزة"- " فم الغرزة" بلدية سيدي عقبة " -

sوالية بسكرة sبالنوي" بلدية احلاجب Yبالنوي- " ع Yع " -
- " شقة"- " شقة" بلدية أوماشs والية بسكرة.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-84 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
1436  اHــــوافق اHــــوافق 8 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s s2015  يـــتـــضـــمن يـــتـــضـــمن عــام عــام 
اHـصـادقـة عـلى مـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة HـنـطــقةاHـصـادقـة عـلى مـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hـنـطــقة

التوسع واHواقع السياحية بوالية الوادي.التوسع واHواقع السياحية بوالية الوادي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة

sالتقليدية
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق
�ــنـاطق الــتــوسع واHـواقع الــســيـاحــيـةs ال ســيـمــا اHـادة 12

sمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلHا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sواقع السياحيةHالتوسع وا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من الـقـانون
رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17
فـبـرايــر سـنـة 2003 واHـذكـور أعـالهs يـصـادق عــلى مـخـطط
الـتهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hـنـطـقـة الـتـوسع واHـواقع الـسـيـاحـية
"الــوادي" بـلـديــة الـواديs واليـة الــواديs اHـلـحـق بـأصل هـذا

اHرسوم.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــــرار وزاري مــــشـــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشـــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
عــــــام عــــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة s2015 يـــــحــــدs يـــــحــــدّد
الـكيفـيات العـملـية لسـير عمـليـات االنتقـاء الطبيالـكيفـيات العـملـية لسـير عمـليـات االنتقـاء الطبي
لـــلـــمـــواطـــنــــY اجلـــزائـــريـــY اHـــقـــيـــمـــY في اخلـــارجلـــلـــمـــواطـــنــــY اجلـــزائـــريـــY اHـــقـــيـــمـــY في اخلـــارج

واستدعائهم في إطار اخلدمة الوطنية.واستدعائهم في إطار اخلدمة الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
sووزير الشؤون اخلارجية

- �ـــقـــتــضـى األمــر رقم 68-82 اHــؤرّخ في 16 أبــريل
sــــتــــضــــمّـــن ســن اخلـــــدمـــــــة الـــــوطــــنـــــــيـــةHســــنـــــة 1968 وا

sتمّـمHعـــدّل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اHــــؤرّخ في 13
شـــوّال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلّق

sادّتان 16 و32 منـهHال سيما ا sباخلدمة الوطنية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 87-21 اHـــــؤرّخ في 20
جــــمــــادى األولى عـــام 1407 اHــــوافق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1987
واHـتضـمّن التـأهــيل الـطـبي للـخدمـــة في صفـوف اجليش

sتمّمHعدّل واHا sالوطني الشعبي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 13-317 اHـؤرّخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدّد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

sوصالحيـاتـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطــبـــيــقــــا ألحـــكــــام اHــادّتــــY 16 و32
مـن الـــقـــانــون رقم 14-06 اHــؤرّخ في 13 شـــوّال عــام 1435
اHــوافق 9 غـــشت ســـنــة 2014 واHــذكـــور أعالهs يـــهـــدف هــذا
الــقـرار إلـى حتـديــد الـكــيـفــيـات الــعـمــلـيــة لـســيـر عــمـلــيـات
YــقـيـمـــHا Yاجلــــزائــريـ Yاالنــتـقـــاء الـطـــبي لـلـمـــواطـنـــ

فـي اخلارج واستدعائهم في إطار اخلدمة الوطنية.

YــــــواطــــــنـــــHــــــادة 2 :  : يـــــخـص االنــــــتـــــقــــــاء الــــــطــــــبي اHــــــادة اHا
اجلــزائــريـــY اHــقــيــمـــY في اخلــارج الـــبــالــغــY مـن الــعــمــر
Yعـتـبرة واحملـصـيHثـمـانيـة عـشر (18) عـامـا خالل السـنـة ا
خالل الــســـنــة الــســـابــقــة لـــدى اHــمــثـــلــيــات الـــدبــلــومـــاســيــة

والقنصلية باخلارج.

3 :  :  يــنــظم االنــتــقــاء الــطــبي من قــبـل الـوزارة اHـادة اHـادة 
اHـكــلّـفـة بـالــدفـاع الـوطـنيs بــالـتـعـاون مع الــوزارة اHـكـلّـفـة
بـــالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةs في اHــــمـــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة

والقنصلية باخلارج.

تتــولى االنـتـقـــاء الـطـبي جلـنــة خـاصــة تـعـيّن �ـقرّر
من الوزير اHكلّف بالدفاع الوطني.

اHادة اHادة 4 :  : توجه اHمـثليـات الدبـلوماسـية والـقنصـلية
YــعـنــيـHا Yاجلـزائــريـ Yبــاخلـارج اســتـدعــاءات لـلــمـواطــنــ
بعـمـلـيـة االنـتقـاء الـطـبي إلعالمـهم بـتـاريخ ومـكـان إجرائه
YـــواطــــنـــHبــــإعـالم ا sالئمHعن طــــريق اإللــــصــــاق ا sوتـــقــــوم

برزنامة مرور اللجنة اخلاصة بذلك.

sخـالل مـــرورهـــا sـادة 5 :  : تــبتّ الــلـجــنـــة اخلــاصــــةHـادة اHا
في تأهـيل اHـواطـنـY اHـفحـوصـY بـالـتطـابق مع اHـعـايـير
اHـــتـــعـــلّـــقــــــة بـــالـــتـــأهــــــيل الـــطـــبـي لـــلـــخـــدمــــــة في اجلــــيش

الــوطني الشعـبي.
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اHادة اHادة 6 :  : تسلّم اللجنة اخلاصةs حسب احلالة :
- بـــطـــاقـــة إعــفـــاء مـن اخلـــدمـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــمـــواطن

sعترف بعدم تأهيلهHا
- وثــيـقــة تـثــبت الـوضــعـيــة الـقــانـونــيـة جتــاه اخلـدمـة

الوطنية للمواطن اHعترف بتأهيله.

sــقــيــمـون فـي اخلـارجHــواطــنــون اH7 :  : يـتــلــقى ا اHـادة اHـادة 
اHــعــتــــرف بــتــأهــيــلــهــم وفي سـن الــتــجــنـــيــدs عـن طــــريق
الـقـنـــــاة الـدبــلـومـاســــيـةs أوامــــر االسـتـدعــــــــاء مـحـــرّرة
مـن قـــبـل هـــيــكــل اخلــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلـــوزارة اHـــكـــلّـــفــــــة

بالدفـاع الـوطني.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 2 مارس سنة 2015.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد ڤايد صالحالفريق أحمد ڤايد صالح

وزير الشؤونوزير الشؤون
اخلارجيةاخلارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

- عـيـدر كـمـالs  بـصـفـته �ـثال عن وزيـر اHـالـيـة لدى
sاجمللس الوطني للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

-  يــويــو غــنــيــة نــبــيـــلــةs بــصــفــتــهــا �ــثــلــة عن وزيــر
اHــــالــــيـــة لــــدى اجملــــلس الــــوطــــني لــــلــــمــــنــــظـــمــــة الــــوطــــنــــيـــة

للمحاسبY اHعتمدين.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة s2015 يــــتــــضـــمن تــــشـــكــــيـــلــــة الـــلــــجـــانs يــــتــــضـــمن تــــشـــكــــيـــلــــة الـــلــــجـــان

اHتساوية األعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة.اHتساوية األعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 27 ربــــيـع األول عـــام 1436
اHـوافق 18 يـنـايـر سـنـة s2015 تـتــشـكل الـلـجـان اHـتـسـاويـة
األعـضـاء لـلـمـجــلس الـوطـني لـلـمـحـاســبـةs تـطـبـيـقـا ألحـكـام
اHادتY 17 و23 من اHرسـوم التنفيذي رقم 11-24 اHؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق27 يــنـايــر ســنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

وقواعد سيرهs من األعضاء اآلتي ذكرهم :

جلــنــة تــقـــيــيس اHــمــارســات احملــاســبــيــة والــواجــبـاتجلــنــة تــقـــيــيس اHــمــارســات احملــاســبــيــة والــواجــبـات
اHهنية:اHهنية:

sالسادة
sرئيسا sوندلـوس محمد -

 sمقررا sالبسغي مراد -
sعضوا sحطاب عبد العزيز -

sعضوا sنقـاب أمقران -
sعضوا sلباجني أحمد -

sعضوا sموساوي رشيد -
 sعضوا sYزيتوني محمد األم -

sعضوا sمجوبي عبد السالم -
sعضوا sزادي محند الشريف -

sعضوا sتفيغولـت رابح -
sعضوا sحميدي عزالدين -
- بوشيبـان حسsY عضوا.

جلنة التكويـن :جلنة التكويـن :
sالسيدة والسادة

sرئيسا sبوسعيد رابح -
sمقررا sYبوحلدور ياس -

sعضوا sعوين محمد -

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة s2015 يـــتــضــمـن تــعـــيــY �ــثـــلي وزيــرs يـــتــضــمـن تــعـــيــY �ــثـــلي وزيــر
اHـــالــيــة لــدى اجملـــالس الــوطــنـــيــة لــلــمـــصف الــوطــنياHـــالــيــة لــدى اجملـــالس الــوطــنـــيــة لــلــمـــصف الــوطــني
لــلــخــبــراء احملــاســبــY و الــغــرفــة الــوطــنــيــة حملــافــظيلــلــخــبــراء احملــاســبــY و الــغــرفــة الــوطــنــيــة حملــافــظي
Yــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــمــــحـــاســــبـــHاحلـــســــابـــات واYــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــمــــحـــاســــبـــHاحلـــســــابـــات وا

اHعتمدين.اHعتمدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 27 ربــــيـع األول عـــام 1436
اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة 2015 تــعــY الــســيــدة والــســيــدان
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11-29 اHــــؤرخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432
اHــوافق27 يــنـــايـــر ســـنــة 2011 الـــذي يــحـــدد رتـــبـــة �ـــثـــلي
الـوزيـر اHـكـلـف بـاHـالـيـة لــدى اجملـالس الـوطـنــيـة لـلـمـصف
الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـY والـغـرفـة الـوطـنـيـة حملـافـظي
احلــسـابـات واHــنـظــمـة الـوطــنـيـة لــلـمــحـاسـبــY اHـعــتـمـدين
وصالحـيـاتــهمs �ـثـلــY لـلـوزيـر اHــكـلف بـاHــالـيـة Hـدة ثالث

(3) سنوات لدى اجملالس الوطنية اآلتية :
- بــركــاش مــحــمــدs بــصــفــته �ــثال عـن وزيــر اHــالــيـة
لــــدى اجملـــــلس الــــوطـــــني لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء

sYاحملاسب
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sعضوا sبلقاضي بلقاسم -
sعضوا sأوسعديت ليندة -

sعضوا sصـاري محمد -
sعضوا sحربان أحمد -

sعضوا sهدوم محمد العربي -
sعضوا sبوبيـر جلول -

sعضوا sسيفــي إسماعيل -
sعضوا sأحمــد مسعود محمد -

- دقلـة لزهرs عضوا.

جلنـة االعتماد :جلنـة االعتماد :
sالسيدة والسادة

sرئيـسا sياحـي نورالدين -
sمقررا sمقـران عبد العزيز -
sعضوا sقـاص عبد احلميد -

sعضوا sأوكيـل علي -
sعضوا sزروقـي جمال -

sعضوا sبراشدي عبد الله -
sعضوا sبـن علـي عثمان -
sعضوا sمصباح يخلف -
sعضوا sبورنان شريف -
sعضوا sفراغ  حورية -

sعضوا sبوكربوعة حسان -
- براهيمـي محمدs عضوا.

جلنــة مراقبة النوعية :جلنــة مراقبة النوعية :
sالسيدات والسادة

sرئيسا sحاج علي محمد سمير -
sمقررا sدلهـوم سعيـد -

sعضوا sشيخي محمد لعربي إكرام -
sعضوا sمعـزوز علي -

sعضوا sمهديـوي صطوفة -
sعضوا sYتوامي محمد األم -

sعضوا sYزرهونـي أم -

sعضوا sرقيـق محمد -
sعضوا sطويلـب محمد -

sعضوا s بونفـرات حفيظة -
sعضوا sعيـاد أمال -

- بوجنعاد عبد الوهابs عضوا.
جلنة االنضباط والتحكيمجلنة االنضباط والتحكيم :

sالسـادة
sرئيسا sدشمـي محمد -

sمقررا sبن حمو محمد صالح -
sعضوا sبن حمودة يحي -
sعضوا sبوكالل إسماعيل -
sعضوا sدحماني شريف -

sعضوا sكشـالل علي -
sعضوا sبن منصور محمد البشير -

sعضوا sبلـول خالد -
sعضوا sرجيمي العربي -
sعضوا sموســـاوي علي -

sعضوا sبليالت عبد احلفيظ -
- علـوش بلقاسمs عضوا. 

يــعـY أعـضـــاء الـلـجـان اHــتـسـاويــة األعـضـاء Hـدة
ثالث (3) سنوات.

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 22 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة s2015 يـــحـــد يـــحـــدّد عــددد عــدد

اHناصب العليا إلدارة الغابات وتوزيعها.اHناصب العليا إلدارة الغابات وتوزيعها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا

sووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
sتمّمHعدّل واHا s1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

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

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-333 اHؤرّخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضـمّن إنشـاء احملافظـة الوالئـية للـغابـات ويحدّد

sتمّمHعدّل واHا sتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-127 اHؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

sلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات YنتمHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 87 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 11 - 127 اHــؤرّخ في 17 ربـــــيع الـــثـــاني
sــذكــور أعالهHــوافق 22 مــارس ســنــة 2011 واHعـــام 1432 ا
يــحــدّد عــدد اHــنــاصـب الـعــلــيــا إلدارة الــغـابــات وتــوزيــعــهــا

طبقـا للجدول اآلتي :

اHديرية العامة للغابات/اHقراHديرية العامة للغابات/اHقر
احملافظات الوالئية للغاباتاحملافظات الوالئية للغابات

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار

البليدة
البويرة

تامنغست
تبسة

تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلـزائر

6

9

11

13

24

16

4

6

10

14

6

15

17

14

13

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 رئيس شبكةرئيس شبكة خبير الغاباتخبير الغابات
 رئيس فرز للغاباترئيس فرز للغاباتاالتصاالت الالسلكيةاالتصاالت الالسلكية

إدارة الغاباتإدارة الغابات
اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

1

1

1

-
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

20

18

28

53

28

8

16

21

36

12

46

59

34

30

16

رئيس فرقةرئيس فرقةرقمرقم
للغاباتللغابات

3
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اجللفة
جيجـل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينـة
اHدية

مستغا»
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيلـيزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عY الدفلى
النعامة

عY تموشنت
غرداية
غليزان
اجملموعاجملموع

17

18

17

17

22

17

8

18

5

17

9

17

12

6

9

9

6

14

11

17

4

12

6

17

14

14

16

14

9

8

6

14

584

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 رئيس شبكةرئيس شبكة خبير الغاباتخبير الغابات
 رئيس فرز للنفاياترئيس فرز للنفاياتاالتصاالت الالسلكيةاالتصاالت الالسلكية

إدارة الغاباتإدارة الغابات
اHناصب العليااHناصب العليا

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-
2

1

1

1

1

1

-
1

-
1

1

1

1

1

1

1

-
1

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

38

40

44

45

49

45

24

32

14

36

27

45

30

12

18

18

12

32

28

49

8

24

16

30

30

28

21

40

18

16

16

43

1369

رئيس فرقةرئيس فرقةرقمرقم
للغاباتللغابات



20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1413
11 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــعــــــY في اHــــنــــــاصـب الــــعــــلـــــيـــــا خلــــبـــــيــــر
الـــغـــــابـــــات ورئــــيس شــــبـــكــــــة االتــــصـــــاالت الـالســـلــــكــــــيـــة
ورئيس فـــرز للغــابـات ورئـيس فرقة لـــلغـابــات �قــرر
من اHديـــر العــام لـلغابـاتs باقتـراح من محافظ الـغابات

للواليـة وتنهى مهامهم بنفس األشكال.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 12 فبراير سنة 2015.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

sتمّمHعدّل واHا sبتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-299 اHؤرّخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدّد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

sوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-500 اHؤرّخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدّد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-265 اHؤرّخ
في 17 شـــعــــبـــان عـــام 1429 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنـــة 2008
واHــــتـــضــــمّن نــــظـــام الــــدراســـات لــــلـــحــــصــــول عـــلى شــــهـــادة

sاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
- و�قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي
- و�قتـضى اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 13-306 اHؤرّخ
في 24 شــــــوّال عـــــام 1434 اHــــــوافق 31 غــــــشـت ســــــنـــــة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم الــتــربــصــات اHــيــدانــيــة وفي الــوسط

sعدّلHا sهني لفائدة الطلبةHا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عـــام
1409 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنــة 1989 واHـــتـــعــلّـق بــطـــبـــيـــعــة

sهني وتقييمها ومراقبتهاHتداريب الطلبة في الوسط ا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقــــــا لـــلـــمــــادّة 4 مـن اHـــرســوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 13-306 اHــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام 1434
sــــذكــــور أعالهHــــعــــدّل واHا s2013 ــــوافق 31  غــــشت ســــنــــةHا
يــهــدف هـذا الــقــــرار إلى حتــــديـــد طــبــيـعــــة الــتـربــصـــات
اHيـدانـــيـة وفي الوسـط اHهـني لـفـائدة الـطـلـبة وكـيـفـيـات

تقييمها ومراقبتها وبرمجتها.

الباب األولالباب األول
طبيعة التربصات اHيدانية وفي الوسط اHهنيطبيعة التربصات اHيدانية وفي الوسط اHهني

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

sــهــنيH2 :  : تُــعــتــبــــر تــربــصــــات في الــــوسط ا اHـاداHـادّة ة 
كــل مـن :

- الــــتــــربــــصــــات اHــــدرجــــة في تــــكــــويــــنــــات الــــنــــظـــام
الكالسيكي للمدارس الوطنية العليا :

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة التعلـيم العاليوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــــرقــــــرار مـــــــؤرار مـــــــؤرّخ في خ في 30 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 21
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة s2015 يـــحـــد يـــحـــدّد طـــبـــيـــعـــة الـــتـــربـــصـــاتد طـــبـــيـــعـــة الـــتـــربـــصـــات
اHـــيـــدانـــيــة وفـي الـــوسط اHـــهــنـي لـــفــائـــدة الـــطـــلـــبــةاHـــيـــدانـــيــة وفـي الـــوسط اHـــهــنـي لـــفــائـــدة الـــطـــلـــبــة

وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها.وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى الــقــانـون رقـم 99-05 الــمـؤرّخ في 18
ذي احلـجّة عام 1419 اHوافق 4 أبـريل سنة 1999 واHـتضمّن

sتمّمHعدّل واHا sالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 71-219 اHـــــؤرّخ في 4
رجب عــام 1391 اHــوافق 25 غــشت ســنـة 1971 واHــتــضـمّن
تــنـظـيم  الـدروس لـلـحـصـول عــلى شـهـادة مـهـنـدسs اHـعـدّل

sتمّمHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-149 اHؤرّخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1410 اHــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1990
واHـتـضـمّن إنـشـاء جـامـعـة الـتـكـوين اHـتـواصل وتـنـظـيـمـهـا

sوعملها
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sتربص االستيعاب *
sتربص اإلدماج *

* تربص نهاية الدراسة.
- تــــربص نــــهـــايــــة الـــدراســــة اHــــدرج في تــــكـــويــــنـــات

sتواصـلHجامعـة التكوين ا
- تــــربص نــــهـــايــــة الـــدراســــة اHــــدرج في تــــكـــويــــنـــات

sدارس العليا لألساتذةHا
- تــربـص اإلدمــاج وتـــربص نـهايـــة الــدراســة فـي

sليسانس نظام ل.م.د
- تربص نهاية الدراسة في اHاستر.

الـوسط اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـخص الــتـربـصـات اHـيــدانـيـة وفي
اHـهني كل اHيادين والـشعب والتـخصصات الـتي توفرها

مؤسسات التعليم العالي.
الفصل الثانيالفصل الثاني

تكوينات النظام الكالسيكيتكوينات النظام الكالسيكي

4 :  : تـــتــــوزع الـــتـــربـــصـــات في الــــوسط اHـــهـــني اHــاداHــادّة ة 
بـالــنـسـبــة لـتـكــويـنـات مــهـنـدس دولــة بـاHـدارس الــوطـنـيـة
العـليا على ثالثة (3) مستويـات من التكوين لـنيل شهادة

مهندس دولةs وتتكون �ا يأتي :
- تـــربص االســتـــيــعـــــاب يــتـــعــوّد مـن خاللـه الـــطــالب
عــلى اHـــصــطـــلــحـــات الــتــقـــنــيـــة ويــتـــعـــرف عــلـى الــظـــروف
الـفـعـلـيـة لـلـعـمــل في الــوسط اHـهـني في الـسـنــة الـثــالـثــة

sمن التكوين
- تـربـص اإلدمـاج في الــوسط اHـهــني اHـســمى كـذلك
تــــربص الــــعــــاملs يــــســــمح لــــلــــطـــالـب بـــتــــوســــيع وتــــعــــزيـــز
مـعلـوماته وتـعمـيقـها حـول احلقـائق التـقنـية واالقـتصـادية

sهني في السنة الرابعة من التكوينHللوسط ا
- تـربص نهـايــة الـدراســة في السـنــة اخلـامـســة من
sــتــواجـد في وضــعــيـة مــهـنــيـةHالــتـكــوين يــسـمـح لـلــطـالب ا
بتجنـيد وإتمـام وتطويـر اHعلـومات والكـفاءات اHكـتسبة
خالل مـــــســـــاره الـــــدراسي بـــــدراســـــة الــــطـــــرائـق واHــــنـــــاهج

واكتساب اHهارة التكنولوجية الالزمة للتخصص.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــــخــــتـــــتم تـــــربص الـــــســـــنــــة اخلـــــامــــســـــة من
التكوين �ناقشة علنية Hذكرة نهاية الدراسة أمام جلنة.

6 :  : بـالـنسـبـة لـلتـكـوينـات اHـضمـونـة من طرف اHاداHادّة ة 
جـامـعة الـتـكويـن اHتـواصلs يـهدف تـربص نـهايـة الـدراسة
إلى تـــمــكــY اHــتــعـــلم من اكــتــســـاب و/ أو حتــيــY كــفــاءاته
Yـهـنـيـة. يتم هـذا الـتـربص في إطـار اتـفـاقيـة ثـنـائـيـة بHا

جامعة التكوين اHتواصل واHؤسسة مكان التربص.

اHاداHادّة ة 7 :  : يتوج هذا الـتربص بتحريـر تقرير تربص
أو مذكرة نهاية الدراسة تُناقش علنية أمام جلنة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : بــالــنــسـبــــــة لـلــتـكــــويــنـــــات اHــضـمـــونــــة
فــي اHـدارس الـعــلـيـا لألســاتـذةs يـهــدف الـتــربص اHـيـداني
إلى حتـــضــــيـــر مـــنــــاسب فـي اHـــيـــدان يــــســـهـل لـــلـــمــــتـــربص
االلــتـــحــاق �ـــهــنـــة تــتــطـــلب مـــهــارات لــلـــتــأقـــلم والــتـــكــيف
والــتــجــــديـــد مـن جـهــــةs كــمـــا تـســمــح بــتــآلف اHــتـــربص
مــع مـخــتـلـف هـيــاكـل ونـشــاطـات اHــؤسـســـة الـتــعـلــيـمـــيـة
(عــــلى اHــــســـتــــويــــات اإلداريـــة والــــبــــيـــداغــــوجــــيـــة واحلــــيـــاة

والتبادل اجلماعي) من جهة أخرى.
ينقسم التربص اHيداني إلى ثالث (3) مراحل :

sالحظـةHا -
sشاركـةHا -
- التطبيق.

يـــســـمـح الـــتـــربص لـــلـــطـــالب بـــالـــتـــخـــطـــيط وحتـــقـــيق
مـــهـــمــــتهs والــــتـــعــــامل بـــنــــظـــرة نــــقـــديـــة خـالل هـــذا الــــعـــمل

البيداغوجي وبعده.

9 :  : يــوضــع الــطـــــالبs طــيــلــــة مــــدة تـــواجــــده اHـاداHـادّة ة 
في مــيــدان الــتـــربصs حتت إشـــراف الــســلـــطــة الــســلّــمــيــة
لـألسـتـاذ اHــكـون (أســتـاذ الــتـطــبـيق) الــذي تـعــيّـنه هــيـئـات
وزارة الــتـــربـــيــة الـــوطـنــــيــةs والـــذي يــتــكـفّــل بــإطالعــه
على البـرامج والتعـليمـات الرسـمية مع تـعريفه بـاHناهج

البيداغوجية اخلاصة بكـل مستوى.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يــخـتــتم هـذا الـتــربص بـتــحــريــر تــقــريــر
عـن التـربص.

تتوج التربـصات اخلاصة بأساتذة الـتعليم اHتوسط
وأســـاتـــذة الـــتـــعـــلــــيم الـــثـــانـــويs بـــإعـــداد مـــذكـــــرة نـــهـــايــــة

الدراسـة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تكوينات نظـام ل.م. دتكوينات نظـام ل.م. د

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يُـــمــكّن تـــربص نـــهــايـــة الـــدراســة الـــطــالب
الذي يحـضّر شـهادة الـليـسانسs من الـتعـرف على ظروف
الــعـمل في الــوسط اHـهـني وتــطـبـيـق مـعـلــومـاته الـنــظـريـة

والتطبيقية اHكتسبة خالل تكوينه.

اHاداHادّة ة 12 :  : يُـختـتم تربص طـلـبة الـليـسانس بـتحـرير
مـــذكـــرة نـــهــايـــة الـــدراســـة أو تـــقـــريـــر عن الـــتـــربـص وفـــقــا

ألهداف التكوين.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يُـــمــكّن تـــربص نـــهــايـــة الـــدراســة الـــطــالب
الــذي يــحــضّــر شــهــادة اHــاسـتــرs من وضــعـه في جــو مـهــني
عـمـلي حـيث يبـدأ مـعه عـمال ينـاسب مـسـاره البـيـداغوجي
وتــخـصــصه ويـقــوم خالله بــتـطـبــيق اHـعــلـومــات الـنــظـريـة
اHكـتسـبـة خالل تكـوينه. كـما يُـمـكّن هذا الـتربص الـطالب
من تـعــمـيق مــعـرفـتـه بـالـوسـط اHـهـنـي والـدرايـة �ــكـاسب

وقيود هذا األخير.
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اHــاداHــادّة ة 14 :  : يُــتـــوّج تــربص طــلـــبــة اHــاســـتــر �ــنـــاقــشــة
علنية Hذكرة أمام جلنة.

الباب الثانيالباب الثاني
تقييم ومراقبة التربصات اHيدانيةتقييم ومراقبة التربصات اHيدانية

وفي الوسط اHهنيوفي الوسط اHهني

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـقـيّم كـل تـربص من الـتـربـصـات كـمـا هو
مــــحــــدّد في اHــــوادّ 4 و6 و8 و11 و13 من هــــذا الــــقـــــرار من
طــرف جلـنـــة تـتــكـون من األســـاتـذة الــبـاحــثــY اHــنـصـوص
عــلــيـــهم في اHــادّة 7 من اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 306-13
اHــــؤرّخ في  24 شـــوّال عـــام 1434 اHــــوافق 31 غـــشت ســـنـــة
s2013 اHـعدّل واHـذكور أعالهs ومن رئيس يـعيّـنه اHسؤول

اHؤهّـل Hؤسسة تكوين اHتربص.
�ــنح كـل عـضــو في الـلّـجــنـة نــقـطـةs ويــعـتـبــر اHـعـدّل

�ثابة عالمة نهاية التربص.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـمـنح اللّـجـنة كـمـا هو مـحـدد في اHادّة 15
أعالهs العالمة مع مراعاة الشروط اآلتـية:

- بــــالـــنـــســــبـــة لـــتــــربـــصـــات االســــتـــيـــعــــابs احلـــضـــور
بـانــتـظـام وحــسن الـســلـوك وقـدرة الــطـالب عــلى االنـدمـاج

sهنيHفي الوسط ا
- بـالــنــسـبــة لــلــتـربص الــعــمــليs اسـتــعـــداد الــطــالب
عـــلى الــتــحــصـــــيـل وتــكــثـــــيف اHــعــــــارف عــن الـــواقــــع

sهنيHفـي الـوسط ا
- بالنسبة لـتربصات نهاية الدراسةs سلّم التنقيط
اHـعــتـمــد في تــقــيـيم مــذكــرة نـهــايـة الــدراســة والـذي يــأخـذ
sاالعـتـبـار الـعــنـاصـر اآلتـيـة : نـوعـيـة الـعـمل (مـذكـرة Yبـعـ
تـقـرير) والـعرض الـشـفهي وأصـالـة النـتائج احملـصل عـليـها

واإلجابة على األسئلة أثناء اHناقشة.

17 :  : من أجل ضــمــان اHــتــابــعــة الــبــيــداغــوجــيـة اHـاداHـادّة ة 
لـــكــل طـــــالـبs خالل مـــخـــتـــلـف الـــتــــربـــصـــــاتs يـــحـــضّـــــر

"دفتــر التـربص".
يُـــحـــدّد ®ـــوذج ومــحـــتـــوى وكـــيــفـــيـــات اســـتــغـالل هــذا
الــــدفــــتــــر مـن طــــرف مــــؤســــســــة الــــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي وفــــقــــا

خلصوصيات كـل تكوين.
يُـــوقـع عــلى احلـــضــور اHــنــتــظـم لــلــطــالـب طــيــلــة مــدة
الـتربص من طـرف الـهيـئة اHـسـتقـبلـة واHُـكلّـفـة بالـتربص

واHؤسسة األصلية للمتربص.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يُــخـــتــتم الـــتــربص اHــيـــداني في اHــدارس
الــعـلــيــا لألســـاتـذة بـإعــــداد تـقــــريـــر عـن الــتــربص يــقــيّم
من طـرف األسـتــاذ اHـكـون عــبـر "دفـتـر الــتـربص" اHـذكــور

في اHادّة 17 أعاله.

يُــقـــيّم تــقــريــر الــتــربص من طــرف األســتــاذ اHــشــرف
(أستاذ من اHدرسة العليا لألساتذة).

اHــاداHــادّة ة 19 :  : تُــقـــيّم مــذكــرة نــهـــايــة الــدراســة من طــرف
جلنة مكونة من أساتذة اHؤسسة اHكونة.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : يــعــتـــبــر الــتـــربص مــكـــتــســبــا لـــكـل طــالب
حتـصل عـلى عالمة أكـبر أو تـساوي s20/10 طبـقا لـلشروط

اHذكورة في اHادّة 16 أعاله.

عــنـدمـا تـكـون الـعـالمـة اHُـحـصّـل عـلــيـهـا في الـتـربص
أقـل من  s20/10 فــــإنه يـــجـب عـــلـى الـــطــــالب إعــــادة تـــربص
نـــهــايـــة الــدراســـة بــدون االســتـــفــادة من الـــتــعـــويض اHــالي
احملـــدّد في اHــادّة 10 من اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 306-13
اHــــؤرّخ في 24 شـــوّال عـــام 1434 اHــــوافق 31 غــــشت ســــنـــة

s2013 اHعدّل واHذكور أعاله.

21 :  : يـــحــــتـــفظ الــــطـــالـب الـــذي يـــعــــيـــد الــــســـنـــة اHــاداHــادّة ة 
بــالــنـقــطــة احملـصل عــلــيـهــا في الــتـربص الــســابق إذا كـانت
هذه الـنـقـطة تـسـاوي أو أكـبر من 20/10. وفي حـالـة ما إذا
أعاد السنة النهائية وكانت نقطة التربص أقل من معدل

s20/10 يتحتم عليه إعادة تربص نهاية الدراسة.

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  : يــــجـب عـــلـى الــــطـــالـب إيــــداع نـــســــخــــة من
تــقـريـر الـتـربص أو مــذكـرة نـهـايـة الــدراسـة في اHـؤسـسـة

مكان إجراء التربص.

الباب الثالثالباب الثالث
برمجة التربصاتبرمجة التربصات

اHاداHادّة ة 23 :  : حتدّد فترة ومدة التربص كما يأتي :
- بـالـــنـــســـبــة لــتــكـويـن مـهــنــدس دولـــةs حتــدد فــتـرة
ومـــدة الــتـــربص لـــكـل مـــســـار طــبـــقـــا لــلـــقـــرار الــذي يُـــحــدد
الـــبـــرنــامج الــــبـــيـــداغـــوجي لــنـــيل شـــهــادة مـــهــنـــدس دولـــة

sعـنيHللمسـار ا
- تــتــراوح مـدة الــتــربص بــالـنــســبــة لـطــلــبـة جــامــعـة

التكوين اHتواصل بY ثالثة (3) وستة (6) أشهر.
- يُـنــظم تــربـص طـلــبــة اHــدارس الـعــلــيــا لألســــاتـذة

: (2) Yفي مرحلت
sتربص أسبوعي : نصف يوم/ أسبوع *
* تربص مغلق : يدوم ثالثة (3) أسابيع.

- بـالــنـسـبـــة لـتــكـوين لـيــســـانس ل.م.دs تُــحــدد مــدة
الـــتـــربص في دفـــتـــر أعـــبــاء عـــرض الـــتـــكـــوين لـــلـــيــســـانس

sعنيةHا
- بــالـنـسـبــة لـتـكـويـن اHـاسـتـــرs تُـحــدد مــدة وفـتــرة
الـتـربص في كــل عــرض تـكوين حـسب اHـيـادين والـشعب

والتخصصات.
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الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 24 :  : يــلـغـى الـقــرار اHـؤرّخ في 17 رمــضــان عـام
1409 اHوافق 23 أبريل سنة 1989 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 30 ربـيع األوّل عـام 1436 اHـوافق
21 يناير سنة 2015.

محمد مباركيمحمد مباركي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-98 اHـؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1435 اHوافق 4 مـارس سنة 2014
الـذي يـحـدد قـواعـد تـنــظـيم مـديـريـات الـتــكـوين والـتـعـلـيم

sفي الوالية وسيرها YهنيHا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
YهنيHأو اخلدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم ا

sللواليات

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادة األولى :ادة األولى : تــعــدل أحـــكــام اHــادة األولى من الــقــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434
اHوافق 23 سبتمبر سنة 2013 واHذكور أعالهs كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهs يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الصيانة أو اخلدمـات وتصنيفهـا وكذا مدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـامـلـY بـعـنـوان مـديــريـات الـتـكـوين والـتـعـلـيم

اHهنيY للوالياتs طبقا للجدول اHلحق بهذا القرار ".

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتم تــــوزيـع تــــعــــدادات مــــنــــاصـب الــــشــــغل
اخلـــاصــة بــاألعـــوان اHــتـــعــاقــديـن عــلى مـــســتــوى مـــديــريــات
الــتــكـويـن والـتــعــلـيم اHــهــنـيــY لــلـواليــاتs وفــقـا لــلــجـداول

اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائــر في 19 مــحـرم عـام 1436 اHـوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

Mوزارة التكوين والتعليم ا?هنيMوزارة التكوين والتعليم ا?هني

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 19 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
12 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة s2014 يـــــعــــدل الـــــقــــرارs يـــــعــــدل الـــــقــــرار اHــــوافق اHــــوافق 
الـــوزاري اHـــشــــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشــــتـــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام ذي الـــقـــعـــدة عـــام
1434  اHــوافق اHــوافق 23 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد

تعداد مناصب الـشغل وتصنيفـها ومدة العقد اخلاصتعداد مناصب الـشغل وتصنيفـها ومدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانة
أو اخلــدمـات بــعـنــوان مـديـريــات الـتــكـوين والــتـعــلـيمأو اخلــدمـات بــعـنــوان مـديـريــات الـتــكـوين والــتـعــلـيم

اHهنيY للواليات.اHهنيY للواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

sاليةHووزير ا

sYهنيHووزير التكوين و التعليم ا

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ
في17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الذي يحدد كيـفيات توظيف األعوان اHتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصـر اHشكلة لرواتبهم والـقواعد اHتعلقة
بتسـييرهم وكـذا النظام الـتأديبي اHـطبق عليـهمs ال سيما

sادة 8 منهHا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5  رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

200

240

288

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

1

3

5

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

118

-
-
15

157

21

14

5

9

1

340

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول
الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
YهنيHمديريات التكوين والتعليم اYهنيHمديريات التكوين والتعليم ا

مجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدينمجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

118

-
-
15

157

21

14

5

9

1

340

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 19 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 12 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة s2014 يــــعــــدل الــــقــــرارs يــــعــــدل الــــقــــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عــام ذي الـــقـــعـــدة عــام
1434  اHـوافق اHـوافق 23 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 الــذي يــحـددs الــذي يــحـدد

تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــY في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــY في نــشــاطــات احلــفظ أو
الـــصـــيــانـــة أو اخلــدمـــات بـــعــنـــوان مــعـــاهــد الـــتـــكــوينالـــصـــيــانـــة أو اخلــدمـــات بـــعــنـــوان مــعـــاهــد الـــتـــكــوين

.YهنيHوالتعليم ا.YهنيHوالتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا

sYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5  رجـب عـــــــام 1435 اHــــــــوافق 5 مــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اHـؤرخ
في 2 ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق 18 مـارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Hعـاهد الـتكوين

sYهنيHوالتعليم ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

sYهنيHأو اخلدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم ا
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادة األولى :ادة األولى : تــعــدل أحـــكــام اHــادة األولى من الــقــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434
اHوافق 23 سبتمبر سنة 2013 واHذكور أعالهs كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهs يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـــاص بــاألعـــوان الـــعـــامـــلــY بـــعـــنـــوان مــعـــاهـــد الـــتــكـــوين

والتعليم اHهنيY طبقا للجدول اHرفق بهذا القرار ".

اHادة اHادة 2 : يـتم توزيع تـعدادات منـاصب الشـغل اخلاصة
باألعوان اHتعاقـدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم

اHهنيsY وفقا للجداول اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائــر في 19 مــحـرم عـام 1436 اHـوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

وزير التكوينوزير التكوين
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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التوقيتالتوقيت
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2
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- عامل مهني من اHستوى األول

- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عامل مهني من اHستوى الرابع

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
YهنيHمعاهد التكوين والتعليم اYهنيHمعاهد التكوين والتعليم ا

مجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدينمجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين
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قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 19 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 12 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة s2014 يــــعــــدل الــــقــــرارs يــــعــــدل الــــقــــرار
الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 13 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435
اHــوافق اHــوافق 17 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة 2013 الــذي يــحــدد تــعـداد الــذي يــحــدد تــعـداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـدمـات بـعــنـوان اHـعـاهـد الـوطـنــيـة اHـتـخـصـصـةأو اخلـدمـات بـعــنـوان اHـعـاهـد الـوطـنــيـة اHـتـخـصـصـة
في الـتكوين اHهـني ومعاهد الـتعليم اHـهني ومراكزفي الـتكوين اHهـني ومعاهد الـتعليم اHـهني ومراكز
التـكـوين اHهـني والتـمـهY ومـراكز الـتـكوين اHـهنيالتـكـوين اHهـني والتـمـهY ومـراكز الـتـكوين اHـهني
والـتـمـهـY اHـتـخصوالـتـمـهـY اHـتـخصّـصـة لألشـخـاص اHـعـوقـY جـسـدياـصـة لألشـخـاص اHـعـوقـY جـسـديا

.YهنيHلوزارة التكوين والتعليم ا Yالتابع.YهنيHلوزارة التكوين والتعليم ا Yالتابع
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا

sYهنيHووزير التكوين والتعلم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5  رجـب عـــــــام 1435 اHــــــــوافق 5 مــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة2003 
sYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-293 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Hـعـاهـد التـعـليم

sهنيHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-125 اHؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

sهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-140 اHؤرخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحـــدد الــقــانــون األســاسي الـــنــمــوذجي Hــراكــز

sYهني والتمهHالتكوين ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 مــحـرم عـام 1435 اHـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنـة 2013 الـذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــات بـعــنــوان اHــعـاهــد الــوطـنــيــة اHـتــخــصــصـة في
التكـوين اHهني ومـعاهد الـتعليم اHـهني ومراكـز التكوين
Yــهــني والــتــمــهــHومــراكــز الــتــكــوين ا Yــهــني والــتــمــهــHا
اHتـخصصة لألشـخاص اHعـوقY جسـديا التـابعY لوزارة

sYهنيHالتكوين والتعليم ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 13 مـحرم عام 1435 اHوافق

17 نوفمبر سنة 2013 واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام الـــمــــادة 8 مـن
الـــــــــمــــــــرســـــــــوم الــــــــرئـــــــــاســي رقـم 07-308 اHــــــــؤرخ في17
رمـضـان عام 1428 الــمـوافـق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007
واHـذكـور أعالهs يـحـدد هـذا الـقـرار تـعـداد مـنـاصب الـشـغل
اHـــطـــابـــقـــة لـــنـــشـــاطـــات احلــفـظ أو الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمــات
وتــــصـــنـــيــــفــــهـــا وكـــــذا مــــدة الــــعـــــقــــد الــــخـــــاص بــــاألعـــوان
الــعـــامــلــY بـــعــنــوان اHـــعــاهــد الـــوطــنــيـــة اHــتــخـــصــصــة في
الـــتــــكــــويـن اHـــهـــني ومـــعـــاهـــد الــتـــعـــلـــيم اHـــهـــني ومـــراكــز
الــتـكـوين اHــهـني والـتـمــهـY وفـقـا لــلـجـداول اHـلــحـقـة بـهـذا

القرار ".

اHـادة اHـادة 2 : يـتـم تـوزيع تـعـداد مـنـاصب الـشـغل اخلـاصـة
بــاألعـــوان اHــتــعـــاقــديـن عــلى مـــســتــوى اHـــعــاهـــد الــوطـــنــيــة
اHـتـخـصصـة في الـتـكـوين اHهـني ومـعـاهـد التـعـلـيم اHـهني
ومراكز التكوين اHـهني والتمهsY وفقا للجداول اHلحقة

بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائــر في 19 مــحـرم عـام 1436 اHـوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الرابع

الـمـجــمــوعالـمـجــمــوع

اجلدول اHلحق اجلدول اHلحق 1
Yهني والتمهHمراكز التكوين اYهني والتمهHمراكز التكوين ا

مجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدينمجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين
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الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)
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- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عامل مهني من اHستوى الرابع

الـمـجــمــوعالـمـجــمــوع

اجلدول اHلحق اجلدول اHلحق 2
معاهد التعليم اHهنيمعاهد التعليم اHهني

مجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدينمجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين
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الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)
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- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيـارة من اHستوى الثالث رئيس
حظيرة

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الرابع

الـمـجــمــوعالـمـجــمــوع

اجلدول اHلحق اجلدول اHلحق 3
Yهني والتمهHمعاهد التكوين اYهني والتمهHمعاهد التكوين ا

مجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدينمجموع مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 20  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1435
17  غــشت ســنـة   غــشت ســنـة s2014 يــتـضــمs يــتـضــمّن الــتــنــظـيمن الــتــنــظـيم اHـوافق اHـوافق 
الـــداخــلـي لــلــمـــدرســة الـــوطــنــيـــة حلــفظ اHـــمــتـــلــكــاتالـــداخــلـي لــلــمـــدرســة الـــوطــنــيـــة حلــفظ اHـــمــتـــلــكــات

الثقافية وترميمها.الثقافية وترميمها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sووزيرة الثقافة
sاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1435 اHــــوافـق 28 أبــــريــل

sالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-500 اHؤرّخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدّد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sاخلاصة بتنظيمها وسيرهـا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-328 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
واHــتــضــمّن إنــشــاء اHــدرســة الــوطــنــيــة حلــفظ اHــمــتــلــكــات

sالثقافية وترميمها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-219 اHؤرّخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1434 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2013
واHــــتــــضــــمّـن إعــــادة تــــنــــظــــيم اHـــــدرســــة الــــوطــــنــــيــــة حلــــفظ

sادّة 7 منهHال سيما ا sمتلكات الثقافية وترميمهاHا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 شــــوّال عــــام 1432 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واHـتـضــمّن الـتـنــظـيم الـداخــلي لـلـمــدرسـة الـوطــنـيـة حلـفظ
sمتلكات الثقافية وترميمهاHا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 13-219 اHــؤرّخ في 9 شــعــبــان عــام 1434
اHـوافق 18 يـونـيــو سـنـة 2013 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
القـرار إلى حتـديـد التـنـظـيم الـداخلي لـلـمـدرسة الـوطـنـية

حلفظ اHمتلكات الثقافية وترميمها.

اHاداHادّة ة 2 : : يساعد مدير اHدرسة كـل من :
sمدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات -

sا بعد التدرج والبحث العلميH مدير مساعد -
- مـــديـــر مـــســـاعـــد لـــلـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل والـــعـالقــات

sاخلارجية
sّالعـام Yاألم -
sكتبةHمدير ا -

- رؤساء أقسام.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــكــــلّـف اHـــديــــر اHــــســــاعــــد لـــلــــدراســــات في
التدرج والشهادات �ا يأتي :

- مــــتـــابــــعـــة اHــــســــائل اHــــتـــعــــلـــقــــة بــــســـيــــر الـــتــــعــــلـــيم
sوالتربصات

- الــــســـهــــر عـــلـى انـــســــجـــام عــــروض الـــتــــكـــويـن الـــتي
sدرسةHتقدمها األقسام مع مخطط تنمية ا

- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول به في
مــجــال الــتــســجــيـل وإعــادة الـتــســجــيـل ومــراقــبــة اHــعـارف

sوتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم
- الـــســهـــر عــلـى احــتـــرام الـــتــنـــظــيـم وإجــراء تـــســـلــيم

sالشهادات

- ضــــمــــان مـــسـك الــــبــــطــــاقـــيــــة االســــمــــيــــة لــــلــــطــــلــــبـــة
وحتيينها.

ويسـاعـده كـل من :
sرئيس مصلحة التعليم والتقييم -

sرئيس مصلحة التربصات -
- رئيس مصلحة الشهادات.

4 : : يـــكـــلّف اHــــديـــر اHـــســـاعـــد Hـــا بـــعـــد الـــتـــدرج اHــاداHــادّة ة 
والبحث العلمي �ا يأتي :

- مـتابـعـة اHسـائل اHـرتبـطـة بسـيـر التـكويـن Hا بـعد
الـتدرج وما بعـد التدرج اHتخـصص والسهر عـلى تطبيق

sعمول به في هذا اجملـالHالتنظيم ا

- القيام بكــل نشاط من شأنه تثـمY نتائج البحث
sسجلة في مجال التراث الثقافيHا

- مـتــابـعـة أنــشـطــة الـبــحث خملـابــر ووحـدات الــبـحث
sمـع األقسـام

- جـمع ونــشـر اHـعــلـومـات اخلـاصــة بـأنـشــطـة الـبـحث
الـــتي تـــقـــوم بـــهـــا اHـــدرســـة في مـــجـــال حـــفظ اHـــمـــتـــلـــكـــات

sنقولة وترميمهاHالثقافية العقارية وا

- ضــــمـــــان مـــتـــابــــعــــــة بـــــرامج حتــــســـــY مـــســـتـــــوى
األسـاتذة وجتــديـد معـلـومــاتهم والسـهــر عـلى انسجـامهـا
مـع مــخــطط تــنـمــــيــة اHـدرســـــــة فـي مــجــــال الــتــكـــويـن

sفـي التـراث الثقـافي

- ضــمـان مـتــابـعـــة ســيـر اجملــلس الـعـلــمي لـلــمـدرســة
sعروضة عليه ومراقبتهاHلفات اHمن خالل حتضير ا

- ضـــمــــــان أمــــانـــــــة اجملــــــلس الـــعـــــلــمـي واحلـــفـــــاظ
عـلى وثائقـه وأرشيفـه.

ويسـاعده كـل من :

- رئـــيس مــــصـــلـــحـــــة مـــــا بـــعـــــد الـــتـــدرج ومـــا بـــعــــد
sتخصصHالتدرج ا

- رئـــيـس مـــصـــلــــحـــــة مـــتــــابـــعـــــة أنــــشـــطـــــة الــــبـــحث
وتثمـY نتائجـه.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــكـلّف اHــديـر اHـســاعـد لـلــتـكــوين اHـتـواصل
والعالقات اخلارجية �ا يأتي :

Yـــتــــواصل وحتـــســـHتــــرقـــيـــة أنـــشــــطـــة الـــتـــكــــوين ا -
Yالـــتــابـــعــ YــســـتــخـــدمــHــســـتــوى وجتـــديــد مـــعــلـــومـــات اHا

sشعبة التراث الثقافي sلألسالك اخلاصة للثقافة
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- مـتــابـعـة اHـســائل اHـرتـبــطـة بـإعــداد وسـيـر عـروض
Yالــعــامـ Yــوجــهــة خملـتــلـف الـفــاعــلــHــتــواصل اHالــتــكــوين ا
واخلـواص اHتـدخـلY في مـجـال حـفظ اHمـتـلكـات الـثقـافـية

sنقولة وترميمهاHالعقارية وا
- تـرقـيـة عالقــات اHـدرسـة مع مـحـيـطـهـا االجـتـمـاعي
واالقـــــتــــصــــادي واHـــــبــــادرة بـــــبــــرامج الـــــشــــراكــــة اHـــــوجــــهــــة

sللمحافظة على التراث الثقافي
- اHـبــادرة بـأنــشـطــة تــرقــيـة الــعالقـــات اخلـــارجـــيـة
مـع مــــؤســــســـــات الــــتــــعــــلــــيـم الــــعــــالي األخــــرى الــــوطــــنــــيـــة
والدولـيـة في مجـال حـفظ اHمتـلكات الـثقافــية العـقاريـة

sنقولـة وترميمهاHوا
sمسك البطاقية اإلحصائية للمدرسة -

- وضع حتت تصـرف الطـلبـة كـل معلـومة من شـأنها
مساعدتهم على اختيار توجيههم.

ويسـاعـده كـل من :
sتواصـلHرئيس مصلحة التكوين ا -
sرئيس مصلحة العالقات اخلارجية -
- رئيس مصلحة اإلحصـاء والتوجيه.

اHاداHادّة ة 6 : : يكلّف األمY العامّ �ا يأتي :
- الـــســـهـــر عـــلى مـــتـــابـــعـــة تـــســـيـــيـــر اHـــســــار اHـــهـــني

sدرسـةHستخدمي اH
sالسهر على السير احلسن للمصالح التقنية -

- ضـمـان مــتـابـعــة تـمــويل أنـشـطــة الـبــحث لـوحـدات
sومخابر البحث

- اقــتــراح بــرامج األنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة
sوترقيتها

- ضـمــان مـتـابــعـة بــرامج إجنــاز الـهـيــاكل األســاسـيـة
sواقتناء التجهيزات

sضمان متابعة مخطط األمن الداخلي للمدرسة -
- الــســهــر عــلـى تــزويــد هــيــاكل اHــدرســة ومــصــاحلــهــا
الــتـقــنـيــة بـوســائل الـســيـر وصــيـانــة اHـمــتـلــكـات اHــنـقــولـة

sنقولـةHوغير ا
- السهر على حفظ أرشيف اHدرسة.

ويـســاعـد األمــY الـعــامّ الـذي يــلـحق بـه مــكـتب األمن
الداخليs كـل من :

- نـائب مـديـر اHسـتـخـدمـY والتـكـوين والـنـشـاطات
sالثقـافـية والرياضية

sاليّة واحملاسبة والوسائلHنائب مدير ا -

sرئيس مصلحة اخلدمات اجلامعية -
sمركز الطبع والسمعي البصري -

- مــــركــــــز أنــــظـــــمـــــة وشــــبـــــكـــــات اإلعـالم واالتــــصـــــال
sتلفـز والتعـليم عن بعدHوالتعلـيم ا

- مدير اHكتبـة.

7 : : يكـلّف نائب مـدير اHـستـخدمـY والتـكوين اHاداHادّة ة 
والنشاطات الثقافية والرياضية �ا يأتي :

sYهني للمستخدمHسار اHضمان تسيير ا -
Yوضع حـــيّــز الـــتّــنـــفــيـــذ بــرامـج الــتـــكــوين وحتـــســ -
Yاإلداري YستخدمHعلومات لفائدة اHستوى وجتديد اHا

sصالحHوأعوان ا Yوالتقني
- ضــمــان تـســيــيــر تـعــــداد اHــسـتــخــدمـــY والـســهـــر

sاألقسـام Yنسجم بHعلى توزيعهم ا
- إعــــــداد مــــخـــــطط تـــــســــيــــــيــــر اHـــــوارد الــــبـــــشـــــريــــــة

sووضعـــه حيّز التنفيذ
- وضــع حــــيّـــــــز الــــتــــنـــــفــــــيــــذ بــــــرامج الــــنـــــشــــاطــــات

الثقافـية والرياضـية.
ويسـاعـده كـل من :

sYللمدرّس YستخدمHرئيس مصلحة ا -
Yوالتقني Yاإلداريـ YستخدمHرئيس مصلحـة ا -

sصـالحHوأعـوان ا
sستوىHا Yرئيس مصلحة التكوين وحتس -

- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.

8 : : يــــكـــلّـف نـــائـب مـــديــــر اHـــالــــيّـــة واحملــــاســـبــــة اHــاداHــادّة ة 
والـوسائـل �ا يأتي :

- جـمـع الــعـنــاصــر الــضــروريــة لـتــحــضــيــر اHــشــروع
sالتمهيدي للميزانية

- ضــــمــــان تــــنــــفــــيــــذ اHــــيــــزانـــــيـــة واHــــسـك الـــيــــــومي
sدرسةHحملـاسبــة ا

- مــــتــــابـــــعــــــة تــــمــــويـل أنــــشـــــطــــــة الــــبــــحث خملـــــابــــــر
sووحـدات البحث

sدرسة وتسييرهHضمان حفظ أرشيف ا -
sسك اليومي لسجالت اجلردHا -

- ضــمـــان نــظــافـــة وصــيــانـــة اHــمـــتــلــكــــات اHــنــقــولـــة
sنقولـةHوغيـر ا

- ضمان تنفيذ برامج جتهيز اHدرسة.
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ويسـاعـده كـل من :
- رئــيـس مــصــلـــحــة اHــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــة وتــمــويل

sنشاطات البحث
sرئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات -

sرئيس مصلحة الوسائل واجلرد واألرشيف -
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 : : يـــــكــــــلّــف رئـــــيـس مــــــصـــــلــــــحـــــــة اخلــــــدمــــــات
اجلامعــية �ا يأتي :

sضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم -
- ضمان سير مصلحة اHنح.

: Yاآلتي Yتضم مصلحة اخلدمات اجلامعية الفرع
sفرع اإليواء واإلطعام والنقـل -

- فرع اHنح.

: Yتقنيت Yدرسة مصلحتHادّة ة 10 : : تضم اHاداHا
sمركز الطبع والسمعي البصري -

- مركز أنظمـة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم
اHتلفز والتعلـيم عن بعد.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 : : يــــكـــــلّــف مـــــركـــــــز الـــــطـــــبــع والـــــســـــمــــــعي
البصـري �ا يأتي :

sدرسةHطبع كـل وثيقة إعالمية حول ا -
- طـــــبع كـل وثــــيـــــقــــة ذات اســــتـــــعــــمـــــال بــــيـــــداغــــوجي

sوتعليمي وعلمي
- الــــــدعـم الــــــتـــــقــــــنـي لـــــتــــــســــــجــــــــيـل كــــل الـــــدعــــــــائم
الــســـمـــعــــيـــة الـــبــصـــريـــة ذات االســتـــعـــمــال الـــبـــيـــداغــوجي

والتعلـيمي.
: Yاآلتي Yويشمل الفرع

sفرع الطبع -
- فرع السمعي البصري.

12 : : يــكــلّف مــركــز األنــظــمــة وشــبــكــات اإلعالم اHـاداHـادّة ة 
واالتصال والتعليم اHتلفز والتعليم عن بعد �ا يأتي :

sاستغالل الشبكات وإدارتها وتسييرها -
- اســتــغالل وتــطــــويــــــر تــطــبــيــقـــــات اإلعـالم اآللي

sفـي مجال التسيير البيداغوجي
- مــتـــابــعـــة اHــشــاريع اHـــتــعــلـــقــة بـــالــتــعـــلــيم اHــتـــلــفــز

sوالتعليم عن بعد وتنفيذها

- الـــــــدعـم الـــــــتـــــــقــــــنـي فـي إعــــــــداد الــــــــدروس عـــــــبـــــــر
sاإلنتـرنت وإنتاجها

sفي التعليم عن بعد وتأطيرهم YساهمHتكوين ا -
ويشمل الفـروع اآلتـية :

sفرع األنظمة -
sفرع الشبكات -

- فرع التعليم اHتلفز والتعليم عن بعد.

اHاداHادّة ة 13 : : يكلّف مدير اHكتبة �ا يأتي :
- اقــــتــــراح بــــرامج اقــــتــــنــــاء اHــــؤلــــفــــات والــــتــــوثــــيق

sاجلــامـعي
- تـنــظـيم الـرصــيـد الـوثــائـقي لـلــمـكـتــبـة بـاســتـعـمـال
الــــطــــــرق اHـالئــــمــــــة لــــلــــمــــعــــاجلــــــة والــــتـــــــرتــــيب واHــــسـك

sاليــومي جلـردهـا
- وضـع الـــــشـــــروط اHـالئـــــمــــــة الســـــتـــــعــــــال الـــــرصـــــيـــــد
الـــوثــائــقي مـن قــبــل الـطــلــبــة واألســــاتـذة ومــســاعـــدتـهم

فـي بحوثهم البيبليوغرافية.
ويسـاعـده كـل من :

sعاجلةHرئيس مصلحة االقتناء وا -
sرئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية -

- رئيس مصلحة االستقبال والتوجيه.

اHاداHادّة ة 14 : : يساعد رئيس القسم :
- رئـــيس مـــصــلـــحـــة مــتـــابــعـــة الـــتــدريـس والــتـــعـــلــيم

sوالتقييم في التدرج
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث.

وعند االقتضاءs رؤساء مخابر.

15 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHــــؤرّخ في 28 شـــوّال عــــام 1432 اHــــوافـق 26 ســـبـــتــــمـــبــــر

سنـة 2011 واHذكـور أعاله.

.اHاداHادّة ة 16 : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1435 اHــوافق 17
غشت سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-178 اHؤرّخ
في 7 ربـــيع األوّل عــام 1423 اHــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة 2002
واHـــتـــضـــمّـن إحـــداث مـــؤســـســـات ديــــار الـــرحـــمـــة وحتـــديـــد

sادّة 2 منـهHال سيما ا sقانونها األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 02-178 اHــؤرّخ فـي 7 ربـــيع األوّل عــــام
1423 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 2002 واHـذكــور أعالهs يــهـدف

هذا الـقـرار إلى إحداث مـلـحقـات Hـؤسسـات ديـار الرحـمة
طبقا للجدول اآلتي :

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا?رأةواألسرة وقضايا ا?رأة

قرار وزاري مـشترك مؤرقرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 20  ذي القـعدة عـام   ذي القـعدة عـام 1435
اHـوافق اHـوافق 15  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـم يـتـضـمّن إحـداثن إحـداث

ملحقات Hؤسسات ديار الرحمة.ملحقات Hؤسسات ديار الرحمة.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليّةHووزير ا

sرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

بلدية حجوط - والية تيبازة

بلدية الناصرية - والية بومرداس

بلدية تامنغست - والية تامنغست

- بلدية البيض - والية البيض

بلدية تلمسان - والية تلمسان

بلدية العلمة - والية سطيف

دار الرحمة لبئر خادم

YسرغH دار الرحمة

دار الرحمة لقسنطينة

- ملحقة دار الرحمة لبئر خادم

- ملحقة دار الرحمة لبئر خادم

- ملحقة دار الرحمة لبئر خادم

YسرغH ملحقة دار الرحمة -

YسرغH ملحقة دار الرحمة -

- ملحقة دار الرحمة لقسنطينة

مقر اHلحقةمقر اHلحقةتسمية اHلحقةتسمية اHلحقة مؤسسات ديار الرحمةمؤسسات ديار الرحمة

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 20 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1435
اHوافـق 15 سبتمبر سنة 2014.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
ا?ستشفياتا?ستشفيات

قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 4 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة s2014 يـــحـــدد عــــدد اHـــنـــاصبs يـــحـــدد عــــدد اHـــنـــاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلجـاب في اHؤسسات الـعمومـية للـصحة الـتابعةواحلجـاب في اHؤسسات الـعمومـية للـصحة الـتابعة

لوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.لوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
 sاليةHووزير ا

والـوزيــر لـدى الـوزيـر األول اHـكـلف بـإصالح اخلـدمـة
sالعمومية
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحــــدّد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــشــاغــلـي اHــنــاصب الـــعــلــيــــا فـــي اHــؤســســــات واإلدارات

 sالعموميــة

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 312-13
اHــؤرّخ في 5 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHــوافـق 11 سـبـتــمـبـر

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHسنة 2013  وا

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اHؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

sتممHا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-467 اHؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدد قـواعد إنـشـاء اHراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

sتممHا sوتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

sتممHعدل واHا sوسيرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يـــــنــــايـــــرســــنــــة 2008
YـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

sادة 38 منهHال سيما ا sوسائقي السيارات واحلجاب

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

sستشفياتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اHؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحـدد صالحـيـات الــوزيـر لـدى الـوزيـر األول اHـكـلف

sبإصالح اخلدمة العمومية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 08-05 اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهs يــحــدد عـدد
اHــنــاصب الــعــلــيـا ذات الــطــابـع الـوظــيــفـي في اHــؤســسـات
الــعـمــومــيـة لــلــصـحــة الــتـابــعــة لـوزارة الــصــحـة والــســكـان

وإصالح اHستشفياتs طبقا للجداول اآلتية :
1 - بالنسبة للمراكز االستشفائية اجلامعية : - بالنسبة للمراكز االستشفائية اجلامعية :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس مخزن

رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

5

4

1

2 في كل مركز
استشـفائي جامـعي يتوفر
عــــلى مـــصـــلـــحـــة اHـــســـاعـــدة

الطبية اHستعجلة.

1

1

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

اHـؤسسـة االسـتشـفائـيـة اHتـخصـصة
صنف أ

4

3

1

1

1

رئيس مخزن

رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

صنف اHؤسسةصنف اHؤسسة

2 - بالنسبة للمؤسسات االستشفائية اHتخصصة : - بالنسبة للمؤسسات االستشفائية اHتخصصة :
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العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

اHـؤسسـة االسـتشـفائـيـة اHتـخصـصة
صنف ب

اHـؤسسـة االسـتشـفائـيـة اHتـخصـصة
صنف ج

3

2

1

1

1

3

2

1

1

1

رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية
رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

صنف اHؤسسةصنف اHؤسسة

2 - بالنسبة للمؤسسات االستشفائية اHتخصصة (تابع) : - بالنسبة للمؤسسات االستشفائية اHتخصصة (تابع) :

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة االســتـشـفـائـيـة
صنف أ

اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة االســتـشـفـائـيـة
صنف ب

اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة االســتـشـفـائـيـة
صنف ج

4

3

1

2 في كل مؤسسة عـمومية استـشفائية صنف
(أ) تـــتــوفــر عــلى مــصــلـــحــة اHــســاعــدة الــطــبــيــة

اHستعجلة
1

1

3

2

1

 2 في كل مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيــة اســـتـــشـــفـــائـــيــة
صـــنف (ب) تــتـــوفــر عــلـى مــصـــلــحــة اHـــســاعــدة

الطبية اHستعجلة
1

1

3

2

1

 2 في كل مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيــة اســـتـــشـــفـــائـــيــة
صـــنف (ج) تـــتـــوفــر عـــلى مـــصـــلـــحــة اHـــســـاعــدة

الطبية اHستعجلة
1

1

رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مطعم
مسؤول اHصلحة الداخلية

رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مطعم
مسؤول اHصلحة الداخلية

رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مطعم
مسؤول اHصلحة الداخلية

صنف اHؤسسةصنف اHؤسسة

3 - بالنسبة للمؤسسات العمومية االستشفائية : - بالنسبة للمؤسسات العمومية االستشفائية :
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العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

اHـــــؤســــســــة الــــعــــمــــومـــــيــــة لــــلــــصــــحــــة
اجلوارية صنف أ

اHـــــؤســــســــة الــــعــــمــــومـــــيــــة لــــلــــصــــحــــة
اجلوارية صنف ب

اHـــــؤســــســــة الــــعــــمــــومـــــيــــة لــــلــــصــــحــــة
اجلوارية صنف ج

اHـــــؤســــســــة الــــعــــمــــومـــــيــــة لــــلــــصــــحــــة
اجلوارية صنف د

3

3

1

 1 في كل مؤسسة عـمومية للصحة اجلوارية صنف
(أ) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب األمومة

1

2

2

1

 1 في كل مؤسـسة عـمومـية لـلصـحة اجلواريـة صنف
(ب) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب األمومة

1

2

2

1

 1 في كل مـؤسسة عـمومية لـلصحـة اجلوارية صنف
(ج) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب األمومة

1

1

1

1

 1 في كل مـؤسسة عـمومية لـلصحـة اجلوارية صنف
(د) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب األمومة

1

رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية
رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية
رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية
رئيس مخزن
رئيس ورشة

رئيس حظيرة
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

صنف اHؤسسةصنف اHؤسسة

4 - بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية : - بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية :

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 4 رجب عام 1435 اHوافق 4 مايو سنة 2014.

عن الوزير لدى الوزير األول اHكلف بإصالح اخلدمة العمومية عن الوزير لدى الوزير األول اHكلف بإصالح اخلدمة العمومية 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
 وإصالح اHستشفيات وإصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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قرار وزاري مـشتـركقرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في  مؤرخ في 30 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1436
اHوافق اHوافق 21 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة s2015 يعـدل القـرار الوزاريs يعـدل القـرار الوزاري
اHشـتـرك اHؤرخ في اHشـتـرك اHؤرخ في 16 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق اHـوافق
22 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة 2010 الــذي يـحــدد تــعـداد مــنـاصب الــذي يـحــدد تــعـداد مــنـاصب

الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامـــــلــــY في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أوالــــعــــامـــــلــــY في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أو
اخلـدمــات بـعـنــوان اإلدارة اHـركـزيـة لــوزارة الـصـحـةاخلـدمــات بـعـنــوان اإلدارة اHـركـزيـة لــوزارة الـصـحـة

والسكان وإصالح اHستشفيات.والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األوّل
sاليةHووزير ا

sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســـــــــوم الــــــرئـــــاســـي رقم 308-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســــنــــة 2007  الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفــــيـــــات تــــوظـــــيف األعــــوان
اHـتعـاقديـن وحقـوقهـــم وواجـباتـهـــم  والعـنـاصـر اHشـكّلـة
لــرواتـبـهــم والــقـواعـد اHـتـعــلـقـة بـتــسـيـيـرهـم وكـذا الـنـظـام

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهــمHالتأديبي ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

sستشفياتHا

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

sواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
16 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اHــوافق 22 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2010

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمـــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــوزارة الــصـــحــة

sستشفياتHوالسكان وإصالح ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى: اHــادة األولى:  يـــعـــدل اجلــدول اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه في
اHـادة األولى من القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في 16
ذي احلــجـة عـام 1431 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2010 الـذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمـــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــوزارة الــصـــحــة

والسكان وإصالح اHستشفياتs كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى األول

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

- حارس
اجملموع العاماجملموع العام

1

12

34

1

5

40

20

113

240

200

200

219

348

288

200

3

1

1

2

7

5

1

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
34

-
-
-
-
34

1

12

-
1

5

40

20

79
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عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

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

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفيات وإصالح اHستشفيات 

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 30 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
21 يناير سنة 2015.

وزارة الصيد البحري وا?وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا?وارد الصيدية
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1436  اHــــــوافق   اHــــــوافق 24
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة s2014 يـــحـــدs يـــحـــدّد قـــائــمـــة اHـــؤســـســاتد قـــائــمـــة اHـــؤســـســات
اHـــؤهـــلــــة لـــتـــقـــد� تـــكـــوين فـي الـــغــــوص HـــمـــارســـةاHـــؤهـــلــــة لـــتـــقـــد� تـــكـــوين فـي الـــغــــوص Hـــمـــارســـة
الــــــغـــــــوص احملــــــتـــــــرف لـــــــغــــــرض اســـــــتــــــغـالل اHــــــواردالــــــغـــــــوص احملــــــتـــــــرف لـــــــغــــــرض اســـــــتــــــغـالل اHــــــوارد

البيولوجية البحرية.البيولوجية البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــ

sوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري وا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-369 اHـــــؤرّخ في 22
صـفر عام 1402 اHوافق 19 ديسـمبـر سنة 1981 واHـتضمّن
إنــشـــاء مــدرســة الــتـــكــوين الــتــقـــني لــصــيـــادي الــبــحــر في

sتمّمHعدّل واHا sالقالة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عــــام 1421 اHــوافــق 10 يـــونـــيــو
سـنــة 2000 الـذي يحـدّد صالحـيـات وزيـر الصـيـد الـبـحري

sوارد الصيديةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-124 اHؤرّخ
في 14 ربــــيـع األوّل عـــــام 1426 اHــــوافــق 23 أبــــريل ســــنــــة
2005 واHتضمّن حتويل مدرسة التكوين التقني لصيادي

البـحر في وهـران إلى مـعهـد تكـنولـوجي للـصيـد البـحري
sائيات بوهرانHوتربية ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-285 اHؤرّخ
في 26 رجب عـــــــام 1427 اHـــــوافــق 21 غـــــشـت ســـــنــــة 2006
واHـتــضـمّن حتـويل اHـعـهــد الـتـقـنـولـوجي لــلـصـيـد الـبـحـري
وتـــربــيــة اHـــائــيــات إلى اHـــعــهــد الــوطـــني الــعــالي لـــلــصــيــد

sائياتHالبحري وتربية ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 6
صــفــر عــام 1427 اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2006 واHــتــضــمّن
إنشاء ملحقة اHعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية

sرسى والية الشلفHائيات باجلزائر في اHا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 6
ذي احلـجّـة عام 1435 اHـوافق 30 سـبـتمـبـر سـنة 2014 الـذي
يـحـدّد شــروط االلـتـحــاق بـالــتـكـوين فـي الـغـوص Hــمـارسـة
الــغــوص احملـتــرف لــغــرض اسـتــغالل اHــوارد الــبـيــولــوجــيـة
الـــبـــحــريـــة وشـــروط الـــتــكـــوين وبـــرامج الـــدراســـات وكــذا

sكيفيات سير االمتحانات ومنح الشهادة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــــرار اHـــؤرّخ فـي 19 ذي الـــقـــعـــــدة
عـــام 1435 اHــوافق  14 ســبــتــمــبــر ســنـة 2014 الــذي يــحـدّد
قــائـــمـــة الــتـــخــصـــصـــات وشــعب الـــتـــكــوين الـــتي تـــقــدمـــهــا
مــؤســســات الــتــكــوين الــتــابــعــة لــوزارة الــصــيــد الــبــحــري

sوارد الصيديةHوا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادّة 6 مـن الــقـرار
الــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرّخ في 6 ذي احلــــجّـــــة عــــام 1435
اHــــوافق 30 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2014 الـــذي يــــحـــدّد شـــروط
االلتحاق بالـتكوين في الغوص Hمـارسة الغوص احملترف
لـغـرض اسـتـغالل اHـوارد الـبـيـولـوجـيـة الـبـحـريـة وشـروط
الـــــتــــكــــويـن وبــــرامـج الــــدراســــات وكـــــذا كــــيــــفـــــيــــات ســــيــــر
االمـتحانات ومـنح الشهـادةs يهدف هذا الـقرار إلى حتديد
قـــائــمــة اHــؤســســـات اHــؤهــلــة لـــتــقــد� تــكـــوين في الــغــوص
Hــــمــــارســــة الــــغــــوص احملــــتــــرف لــــغــــرض اســــتــــغالل اHــــوارد

البيولوجية البحـريـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : اHــؤســســــات اHــؤهــلــــــة لـتــقـــــد� تــكــويــن
في الــغــوص Hـمــارســة الــغـوص احملــتــرف لـغــرض اســتـغالل

اHوارد البيولوجية البحرية هي :
- مدرسـة التكوين الـتقني لـلصيـد البحـري وتربية

sوالية الطارف sائيات بالقالةHا
- اHــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة

sوالية وهران sائيات بوهرانHا
- مـلــحـقــة اHـعــهـد الــوطـني الــعـالي لــلـصــيـد الــبـحـري

وتربية اHائيات في اHرسىs والية الشلف.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
24 ديسمبر سنة 2014.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 6 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1436  اHـوافق اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة s2015 يـعــدل الــقـرار يـعــدل الــقـرار

الوزاري اHـشترك اHؤرخ في الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 9 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1430
اHــوافق اHــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة 2009 الــذي يـــحــدد تـــعــداد الــذي يـــحــدد تـــعــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان مجلس احملاسبة.أو اخلدمات بعنوان مجلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا

sورئيس مجلس احملاسبة
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صـــفـــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

sتمّمHعدّل واHا sاحملاسبة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا

- و�ـقــضى اHـرسـوم الرّئـاسي رقم 14-154 اHـــؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سنة 2014  الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي  اHــــؤرخ في 19
شـوال عـام 1415 اHـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واHـتـضمن

sرئيس مجلس احملاسبة Yتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 9
ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 28 أكـتـوبـر سـنـة 2009 الـذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

sأو اخلدمات بعنوان مجلس احملاسبة
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يعدل اجلدول اHبيّن في اHادة األولى من
القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 9  ذي القـعدة عام 1430

اHوافق 28 أكتوبر سنة 2009  واHذكور أعالهs كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

69

6

50

24

13

40

13

215

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

60

-
-
-
-
-
-
60

9

6

50

24

13

40

13

155

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني
اجملموع العاماجملموع العام

اHادة اHادة 2 :  ينــشر هــذا الــقرار في اجلـريدة الرّسميّــة للجمـهوريّة اجلــزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 جمادى األولى عام 1436 اHوافق 25 فبراير سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

 وزير اHالية وزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

رئيس مجلس احملاسبةرئيس مجلس احملاسبة
عبد القادر بن معروفعبد القادر بن معروف

20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3213
11 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م


