
العدد العدد 15

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

األحد األحد 8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 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
مرسـوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 18 مارس سـنة s2015 يـتضـمن حتويل اعــتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة النقل............................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-90 مـــؤرخ في 25 جــمـــادى األولى عــام 1436 اHـــوافق 16 مــارس ســـنــة s2015 يـــعـــدل تـــوزيع نــفـــقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة s2015 حسب كل  قطاع.............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 17 مارس سـنة s2015 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
السكن - سابقا..........................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنـة s2015 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة السـكن
والعمران - سابقا......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 17 مارس سـنة s2015 يتضـمّن إنهاء مـهام اHديـر العامّ لـلوكالة
الوطنية للتعمير.......................................................................................................................................
Yيـتـضمّـنـان إنهـاء مـهـام مفـتـش s2015 ـوافق 17 مارس سـنةHمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 26 جمـادى األولى عام 1436 ا
جهويY للعمران والبناء............................................................................................................................
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 26 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 17 مارس سـنة s2015 تتضـمّن إنهاء مـهام مديـرين للتـعمير
والهندسـة اHعماريـة والبنـاء في الواليـات....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 17 مــارس ســنــة s2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــرة الــسـكن
والتجهيزات العمومية في والية سطيف......................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 جمـادى األولى عام 1436 اHـوافق 17 مارس سـنة s2015 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر التـجـهـيزات
العمومية في والية تندوف.........................................................................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنـة s2015 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر التـعـمـير
والبناء في والية عY الدفلى.......................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنـة s2015 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
.....................................................................................................................................Yللسكن في واليت
Yتـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـرين عـام s2015 ـوافق 17 مـارس سـنـةHمـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 ا
لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الواليات..........................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 16 مارس سـنة s2015 يـتـضمن إنـهـاء مهـام مـكلـفـة بالـدراسات
والتلخيص بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 17 مــارس ســنــة s2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام نــائــبــتي مــديـر
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة..............................................................................................................
مـراســيم رئـآســيّـة مــؤرّخـة في 26 جـمــادى األولى عـام 1436 اHـوافق 17 مـارس ســنـة s2015 تـتـضــمّن الـتّــعـيـY بــوزارة الـسـكن
والعمران واHدينة.....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 جـمــادى األولى عـام 1436 اHـوافق 17 مـارس ســنـة s2015 يــتـضـمّن تـعــيـY اHـديـر الـعــامّ لـلـوكـالـة
الوطنية للتعمير.......................................................................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنـة s2015 تـتـضـمّن تـعــيـY مـديـرين لـلـتـعـمـيـر
والهندسـة اHعماريـة والبنـاء في الواليـات....................................................................................................
مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 26 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 17 مارس سـنة s2015 تـتضـمّن تعـيY مديـرين للـتجـهيزات
العمومية في الواليات...............................................................................................................................
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مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 26 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنـة s2015 تـتـضـمّن تـعيـY مـديـرين لـلـسكن في
الواليات...................................................................................................................................................
Yمـديــرين عــامـ Yتــتــضـمّـن تـعــيــ s2015 ـوافق 17 مــارس ســنــةHمــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 26 جــمــادى األولـى عـام 1436 ا
لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الواليات..........................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 21 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافق 12 يــنـايـر سـنـة s2015 يـحـدد تـصــنـيف اHـدرسـة الــوطـنـيـة
للجمارك وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها......................................................................
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عـام 1436 اHوافق 17 فبراير سنة s2015 يتضمن تفويض سلطة التعيY والتسيير اإلداري
للمستخدمY إلى اHديرين اجلهويY للخزينة........................................................................................
مقـرّر مؤرّخ في 5 جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHـوافق 26 مارس سـنة s2015 يـتـعلّق بـتـمـديـد أجل حتصـيل  قـسـيمـة الـسـيارات
لسنة 2015...................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل
قـــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 30  مــحــرم عــام 1436 اHـوافق 23 نـوفــمــبــر ســنـة s2014 يــحــدد تــصــنـيـف مـعــهــد رصــد مــيـاه
األمطار للتكوين واألبحاث وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار مؤرخ في 20 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 10 فبـراير سنة s2015  يتضـمن جتديد تشـكيلة الـلجان اإلدارية اHـتساوية
األعضاء اخملتصة �وظفي اإلدارة اHركزية لوزارة التجارة.........................................................................

وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة
قـرار مؤرخ في 10 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 31 يـنـاير سـنة s2015 يـتـضمن اHـصـادقة عـلى األرقـام االسـتداللـيـة لألجور
واHـواد لـلــفـصل الـثــالث من سـنـة 2014 اHـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتــيـY ومـراجـعــة أسـعـار صـفـقــات األشـغـال لـقــطـاع الـبـنـاء
واألشغال العمومية والري................................................................................................................

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــــرار مــؤرّخ فـي 5 جــمـــادى األولـى عــام 1436 الـــمــوافـق 24 فـــبـــرايــر ســـنــة s2015 يــعـــدّل الــقـــرار اHـؤرّخ فــي 30 ربــيـع
األوّل عـــام 1436 الــمــوافـق 21  يــــنــايــر ســنــة 2015 الــذي يــحــدّد طــبــيــعــة الـــتــربــصــات الــمــيـدانـيـة وفي الـوسط
اHهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها...................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31  يوليو سنة 2014...................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31  غشت  سنة 2014..................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  سبتمبر  سنة 2014...............................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31  أكتوبر سنة 2014.................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  نوفمبر سنة 2014................................................................................................

11

12

12

14

14

15

17

18

29

31

32

33

34

35

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 415
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوممــرسـوم رئــاسي رقم  رئــاسي رقم 15-91 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عــام عــام 1436 ا اHــوافق Hــوافق 18 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمنs يـــتـــضـــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

s2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-34 اHـؤرخ
في 11 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1436 اHـــــوافق أول فـــــبـــــرايـــــر
ســـنـــة 2015 واHــــتـــضـــمن تـــوزيــع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــر الـــنــقل مـن مــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيـــر �ــوجـب قــانــون

s2015 اليــة لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يلغى من مـيزانيـة سنة 2015  اعـتماد
قدره مائة وثالثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHاداHادّة ة 2 : : يـخصص Hـيزانية سنة 2015  اعتماد قــدره
مــائــة وثالثــة وثـــمــانــون مــلــيــون ديــنــار (183.000.000 دج)
يــــقـــــيّــــــد فــي مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــــيـــر  وزارة الـــنـــقل وفي

األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 3 : : يكلف وزير اHـالية ووزير الـنقلs كل فيما
يــخـصّهs بــتــنـفــيــذ هـذا اHــرســوم الـذي يــنـشــر في اجلــريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 18 مارس سنة 2015.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

01 - 34

04 - 34

وزارة النقـلوزارة النقـل
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية  - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية  - التكاليف اHلحقة...........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

91. 000.000

73. 000.000

164.000.000

164.000.000

164.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-90 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــو اHـــــوافق افق 16 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة s2015 يــــــعــــــدلs يــــــعــــــدل
تــوزيع نــفــقـات مــيــزانـيـــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـةتــوزيع نــفــقـات مــيــزانـيـــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـة

s2015 حسب كل  قطاع.s حسب كل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة 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 الـتنـفيـذي رقـم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1419 اHـوافق 13 يـولـيــو سـنـة 1998

   sتممHعدّل واHا sتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــلـــــغــى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســــنــــة 2015
اعــتــمــاد دفع قــدره أربــعـة وعــشــرون مــلــيــارا وســبــعــمــائـة
وخـــمــســـة وعـــشــرون مـــلـــيــون ديـــنــار (24.725.000.000 دج)
ورخــــصـــــة بــــرنـــــامج قـــــدرهــــا أربـــــعــــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيــــارا
وســـــبــــــعــــــمـــــائــــــة وخـــــمــــــســـــة وعــــــشــــــرون مـــــلــــــيـــــون ديــــــنـــــار
(24.725.000.000 دج) مــــــقـــــيّـــــــدان فـي الــــــنــــــفـــــــــقــــــــات ذات
الـطابــع النهــائـي ( اHنصــــوص عليهـــا فــي القانون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

ديــســمــبــر ســنــة 2014  واHــتـــضــمن قــانــون اHــالــيــة لــســنــة
s(2015 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاHــادة ادة 2 :  : يـخـصص Hـيــزانيـة سـنة 2015  اعـتـماد دفع
قـــدره أربــــعـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــارا وســـبــــعـــمــــائـــة وخــــمـــســـة
وعـــشـــرون مـــلـــيـــون ديـــنـــار (24.725.000.000 دج) ورخـــصــة
برنامج قدرها أربعـة وعشرون مليارا وسبـعمائة وخمسة
وعـشـرون ملـيـون ديـنـار (24.725.000.000 دج) يـقـيّـدان في
الـنــفـــقـات ذات الــطــابع الــنـهــائـي (اHــنــصــوص عــلــيــهـا في
الـــقـــانـــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة s (2015 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـادة اHـادة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436

اHوافق 16 مارس سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

11 - 34

14 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHصالح الالمركزية  - تسديد النفقات.........................................
اHصالح الالمركزية - التكاليف اHلحقة.......................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة.....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة.....................................................

2.630.000

16.370.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

183.000.000

183.000.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

 الـمـجــمـــــوع : ........ الـمـجــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

24 725 000

24 725 000

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

24 725 000

24 725 000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - اHــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية

 الـمـجــمـــــوع : ........ الـمـجــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

24 725 000

24 725 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

24 725 000

24 725 000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s s2015 يـتضـميـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة السكن - سابقا.نائب مدير بوزارة السكن - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـــسّـــيـــد عـــبـــد الــرحـــمـــان عـــــزوزs بـــصـــفــتــه نــــائب مـــديـــر
لــلــســـوق اإليــجــاريــة بــوزارة الــســكن - ســـابــقــاs لــتــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s s2015 تـتضـمتـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة السكن والعمران - سابقا.بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
اآلنـــســة والـــسّـــيـــدات والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بــوزارة

السكن والعمران - سابقا :
- كــلــثـــوم بــوفــرومs بـــصــفــتـــهــا مــديـــرة االســتــشــراف

sإلحالتها على التّقاعد sواإلحصائيات وأنظمة اإلعالم
sبــــصــــفــــتــــهـــا مــــديــــرة الــــعــــمـــران sحــــوريــــة مــــداحي -

sلتكليفها بوظيفة أخرى
- مــــهـــديـــة جــــلـــيـــوطs بــــصـــفـــتــــهـــا مـــديــــرة الـــتـــنــــظـــيم

sلتكليفها بوظيفة أخرى sوالتعاون
- فاروق مراحs بصفـته مفتشا في اHفـتشية العامة

sلتكليفه بوظيفة أخرى sللعمران والبناء
- صــــادق بـــلـــقـــاضيs بــــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لإلعـــانـــة

sلتكليفه بوظيفة أخرى sالعمومية لإليجار

- ورديـــة يـــوسف خـــوجــةs بـــصــفـــتـــهــا مـــديـــرة بــرامج
sلتكليفها بوظيفة أخرى sالسكن واإلسكان

- مـحـمـد ريــالs بـصـفـته مـفــتـشـا بـاHـفـتــشـيـة الـعـامـة
sلتكليفه بوظيفة أخرى sللعمران والبناء

sبــصــفــته مــديــر اإلدارة الــعــامـة sمــنــجي عــبــد الــله -
sلتكليفه بوظيفة أخرى

- كـــمـــال تـــواتـيs بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا عـــامــــا لـــلـــعـــمـــران
sلتكليفه بوظيفة أخرى sعماريةHوالهندسة ا

- سـلــيــمــة قالبs بــصـفــتــهـا نــائــبــة مـديــر لــلــمـعــايــنـة
sلتكليفها بوظيفة أخرى sالية للبرامجHوالدراسات ا

- بـوســعــد تـمــيــميs بــصـفــته نــائب مــديــر لـلــتــوجـيه
sلتكليفه بوظيفة أخرى sالعمراني

- يـاسY لـكحلs بـصفـته نائب مـدير Hـراقبـة نوعـية
sلتكليفه بوظيفة أخرى sاإلجنازات

- محـمد رومانs بـصفتـه نائب مديـر Hتابـعة برامج
sلتكليفه بوظيفة أخرى sالسكن واإلسكان

- يــاســY حــمــوشs بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــتــنــظــيم
sلتكليفه بوظيفة أخرى sالتقني للبناء

- يـزيــد حـاج لــعــزيبs بـصــفـتـه نـائب مــديـر Hــتـابــعـة
sلتكليفه بوظيفة أخرى sبرامج الترقية العقارية

- عـــمـــيــروش مـــهــديs بـــصـــفــته مـــكـــلّــفـــا بــالـــدراســات
sلتكليفه بوظيفة أخرى sوالتلخيص

- مـالك شراردs بصـفته نائب مـدير لوضع مـقاييس
sلتكليفه بوظيفة أخرى sالتقنيات العمرانية

- لـــــيـــــلى شـــــويـــــكــــراتs بـــــصـــــفـــــتــــهـــــا نـــــائــــبـــــة مـــــديــــر
sلتكليفها بوظيفة أخرى sللتجهيزات العمومية

- فـايـزة مـوسـاويs بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلـمـراقـبة
sلتكليفها بوظيفة أخرى sعماريةHوالهندسة ا
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- بــوبــكــر حـوحــوs بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــلــدراسـات
sلتكليفه بوظيفة أخرى sواالستشراف

- مــــعــــاذ إتــــيمs بـــــصــــفــــته نـــــائب مــــديــــر لــــلـــــتــــنــــظــــيم
sلتكليفه بوظيفة أخرى sنازعاتHوالشؤون القانونية وا
sبـصفته نائب مـدير ألنظمة اإلعالم sرشيد جربي -

sلتكليفه بوظيفة أخرى
Yبــصـــفــته نــائب مـــديــر لــتــثــمــ sتــوفــيـق ســعــيــدي -

sلتكليفه بوظيفة أخرى sوارد البشريةHا
- نـبـيـلـة شـعـبـانs بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلـمـيـزانـية

واحملاسبةs لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـيــد اعـمــر بــلـحــاج عـيــسىs بــصـفــته مـديــرا لــلـتــسـيــيـر

العقاري بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـيــدة آمــال بن عـاشــورs بــصـفــتــهـا مــكـلّــفــة بـالــدراسـات
والـتـلخـيص بـوزارة السـكن والـعمـران - سـابقـاs إلحـالتـها

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
السّـيد عـبد الـنور جـليتs بـصفـته مفـتشـا بوزارة الـسكن

والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّـادة اآلتـية أسـمـاؤهم بـصـفتـهم نـوّاب مـديـرين بوزارة

السكن والعمران - سابقاs لتكليفهم بوظائف أخرى :
-- كــــــــمـــــــــال نـــــــاصـــــــــريs نـــــــائـب مـــــــديــــــــر لـــــــلـــــــبــــــــحث

sوتكنولوجـية البنـاء
sنائب مدير للتكوين sيوسف بودوان -

- عـــــلي شـــــعـــــبــــــانs نـــــائـب مــــديـــــــر لــــلـــــحـــــفــــاظ عـــــلى
اHمتلكـات العقاريـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــوزارة الــســكـن والــعــمـران -

سابقاs إلحالتهما على التّقـاعد :
- عــــلـي مــــســــلمs بــــصــــفــــتـه نــــائب مــــديــــر لــــتــــنــــشــــيط

sالتسيير العقاري ومراقبته
Yبصفته نـائب مدير لـتثم sعبـد احلميد بـلعبـاس -

اHهـن واحلـرف.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
السّيـدة نعيمة بـوقرةs بصفتـها مفتشـة باHفتشـية العامة
sلــلــعــمـران والــبــنــاء بــوزارة الــســكن والــعــمــران - ســابــقـا

لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اHدير العاماHدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير. للوكالة الوطنية للتعمير.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـــيــد مـــحـــمــد خـــبــاشs بـــصــفـــته مـــديــرا عـــامــا لـــلــوكـــالــة

الوطنية للتعمير.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مفتشY جهويY للعمران والبناء.إنهاء مهام مفتشY جهويY للعمران والبناء.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
السّيد عبد الوحـيد طمارs بصفته مفتشا جهويا للعمران

والبناء بسيدي بلعباسs لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّــيـد صـديق حــمـاشs بـصــفـته مـفــتـشـا جــهـويـا لــلـعـمـران

والبناء بعنابةs إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديـرين لـلتـعـمـيـر والهـنـدســة اHـعمـاريــة والـبـنـاءمـديـرين لـلتـعـمـيـر والهـنـدســة اHـعمـاريــة والـبـنـاء

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّــيــد عــمــار عــلي بن ســاعــدs بــصـفــته مــديــرا لــلــتــعــمــيـر
والـهـندسـة اHعـماريـة والـبنـاء في والية اجلـزائـرs لتـكلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّيد عـبد الـله درارs بصفـته مديـرا للتـعمـير والهـندسة
اHـعــمـاريــة والـبــنـاء في واليـــة ســيــدي بـلــعـبـاسs إلحــالـتـه

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـيــد عـبــد الـرحــمـان عــلـيــوةs بـصــفـته مــديـرا لــلـتــعـمــيـر
والـهــنـدسـة اHـعـمـاريـة والــبـنـاء في واليـة اHـديــةs لـتـكـلـيـفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديـرة الـسـكن والـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة في واليـةمـديـرة الـسـكن والـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة في واليـة

سطيف.سطيف.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
اآلنــــســــة عـــــائــــشــــة بـــــوعالمs بــــصـــــفــــتــــهـــــا مــــديــــرة لــــلـــــســــكن
والـتــجـهــيـزات الــعـمــومــيـة في واليــة سـطــيفs لـتــكـلــيـفــهـا

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير التجهيزات العمومية في والية تندوف.مدير التجهيزات العمومية في والية تندوف.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـــسّــيـــد الــعــربـي بــهـــلــولs بـــصــفـــته مــديـــرا لــلـــتــجـــهــيــزات

العمومية في والية تندوفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير التعمير والبناء في والية عY الدفلى.مدير التعمير والبناء في والية عY الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّـــيــد عـــبـد الــكـر¥ مـســيـليs بــصـفــته مـديــرا لـلــتـعــمـيـر
والــــبــــنـــاء فــي واليـــة عـــY الــدفـــلىs لـــتـــكــلـــيـــفه بـــوظــيـــفــة

أخـرى.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Yإنهاء مهام مديرين للسكن في واليت.Yإنهاء مهام مديرين للسكن في واليت
ــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
اآلنـسة فـتـيحـة كسـيرةs بـصفـتـها مـديرة لـلسـكن في والية

مستغا¦s لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّـيد مـحـمد زين الـدين مـقالتيs بـصفـته مـديرا لـلـسكن

في والية غرداية.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
السّادة اآلتية أسـماؤهم بصفتهم مديرين عامY لدواوين

الترقية والتسيير العقاري في الواليات اآلتـية :
- حـــــمــــــــيــــــد مالبs فـي واليـــــــة أدرارs لــــــتـــــكــــــلـــــيــــــفــه

sبوظيفـة أخـرى
sفي واليــــة إيــــلــــيـــزي sعـــبــــد الــــرحــــمــــان عـــيــــســــاوي -

sلتكليفه بوظيفة أخـرى
- عبد الله الكمال إيدارs في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 جـمـادى األولى
عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنهـى مهام الـسّيدين
اآلتي اسمـاهمـا بصـفتـهمـا مديـرين عامـY لديـواني التـرقية

: Yاآلتيت Yوالتسيير العقاري في الواليت
- نـور الدين برايسs في واليـة تامنـغستs لتـكليفه

sبوظيفة أخـرى
- أحمد عطاء اللهs في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـسّيد محمـد احلبيب زهانـةs بصفته مديـرا عاما لديوان
التـرقيـة والتـسيـير الـعقـاري في والية تـيارتs لـتكلـيفــه

بوظيفـة أخـرى.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـــيــد مــخـــلــوف بـــزيــانs بـــصــفـــته مــديـــرا عــامـــا لــديــوان
الــتـــرقــــيــة والــتــســيــــيــر الــعــقـــــاري بــالــبــيضs لــتــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الــسّـــيـــد ســـالم يـــحـــيـــاويs بـــصــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا لـــديــوان
sتــمـوشـنت Yالـتــرقـيـة والــتـسـيــيـر الــعـقـاري في واليــة عـ

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـواHـوافق افق 16 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2015 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـامs يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام
مــكــلــفــة بـالــدراســات والــتــلـخــيص بــوزارة الــتــربــيـةمــكــلــفــة بـالــدراســات والــتــلـخــيص بــوزارة الــتــربــيـة

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 25 جـمادى األولى
عام 1436 اHوافق 16 مارس سنة s2015 تنهى مهام السيدة
رتـيبـة بومـدينs بـصفـتهـا مـكلـفة بـالدراسـات والـتلـخيص

بوزارة التربية الوطنيةs إلحالتها على التقاعد.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ـــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـــسّــيــدتــY اآلتـي اســمــاهــمـــا بــصــفــتـــهــمــا نــائـــبــتي مــديــر
بوزارة التهيئـة الـعمرانـية والبيئةs لتكليف كـل منهما

بوظيفـة أخـرى :
sنائبة مدير للبرمجة اجلهوية sمليكة معمري -

- كـــنــــزة بــاكـــــورs نــائــبـــــة مــديـــــر إلعــــادة احلــيــــاة
إلى الفضاءات.

ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ
مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ sتــتـضــم s2015 ــوافق 17 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة السكن والعمران واHدينة.بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 تــــعـــــيّن
اآلنـــســة والـــسّـــيـــدات والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بــوزارة

السكن والعمران واHدينة :

sرئيسا للديوان sجنيب بن فيالة -
sمكلّفة بالدراسات والتلخيص sحورية مداحي -
sمكلّفة بالدراسات والتلخيص sمهدية جليوط -

sمفتشا sفاروق مراح -
sمفتشا sصادق بلقاضي -

sمفتشا sمحمد ريال -
sفتشية العامةHمفتشا با sبوسعد تميمي -

- ورديـــــــــــة يــــــــــوسـف خـــــــــوجــــــــــةs مـــــــديــــــــرة عــــــــامـــــــة
sللتجهيزات العمومـية

sمديرا عاما للموارد sمنجي عبد الله -
- عـــبـــد الـــوحــــيـــد طـــمـــارs مـــديــــرا عـــامـــا لـــلـــتـــعـــمـــيـــر

sعماريةHوالهندسـة ا
- ســــلــــيـــمــــــة قالبs مـــديـــــــرة دراســـــات بــــاHـــديــــريـــة

sالعامـة للسكن
- عــــائـــــشـــــة بـــــوعـالمs مــــديـــــرة لـــــلـــــســـــكن الـــــعـــــمـــــومي

sاإليجـــاري
sمديرا للسكن الترقوي sلكحل Yياس -

- مـحمـد رومانs مـديـرا للـسكن الـريـفي وامتـصاص
sبنيHالسكن الهش وإعادة تأهيل اإلطار ا

- يــــاســـY حـــمـــوشs مــــديـــرا Hـــتـــابــــعـــة إجنـــاز بـــرامج
sالتجهيزات العمومية لقطاعات التكوين

- عـــبــد الـــكـــر¥ مـــســـيـــليs مـــديـــرا لـــتــهـــيـــئـــة الـــعـــقــار
sوجودةHوالتدخالت في األنسجة ا

sمديرا للبطاقيات sيزيد حاج لعزيب -
sنازعاتHمديرا للتنظيم وا sعميروش مهدي -

- عــــــبـــــــد الــــــقـــــــــادر بـــــــوحلــــــــواجـبs نــــــــائـب مــــــديــــــــر
لـــلــــبــــرمــــجــــــة والـــدراســــــات اHـــالـــــيـــة �ــــديـــريـــة الــــســـكـن

sالعمـومي اإليجـاري
- مـــالـك شـــراردs نـــائب مــــديـــر المـــتـــصــــاص الـــســـكن

sبنيHالهش وإعادة تأهيل اإلطار ا
- ليلى شويكـراتs نائبة مدير Hتابعة إجناز برامج

sجتهيزات التربية الوطنية
sنائب مدير للتهيئة العقارية sمحمد بدر الدين -

- فــايـزة مــوســاويs نـائــبــة مـديــر Hــتـابــعــة ومـراقــبـة
sعقـود التعمـير

- بــوبــكــر حــوحــوs نــائب مــديــر Hــتــابــعــة اHــؤســسـات
sالعمومية ومراكز البحث

sنائب مدير للميزانية واحملاسبة sمعاذ إتيم -
- رشـــــيــد جــــربيs نــائـب مــديــــر لــعـــصــرنـــة أنــظـــمــة

sاإلعالم اآللي
sنائب مدير للمنازعات sتوفيق سعيدي -

- نبيلة شعبانs نائبة مدير للتوثيق واألرشيف.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّيـد عمار عـلي بن ساعـدs مديرا عـاما لـلمديـنة بوزارة

السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد مــحـــمـــد احلـــبـــيب زهــــانـــةs مـــديـــرا عـــامــا لـــلـــبـــنــاء

ووسائل اإلجناز بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 جـمادى األولى
عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم بوزارة السكن والعمران واHدينـة :
sمديرا عاما للسكن sكمال ناصري -

sمديرا للتسيير العقاري sعبد الرحمان عزوز -
- عــــلـي شــــعـــــبـــــانs مــــديـــــرا Hــــتـــــابــــعـــــة إجنــــاز بـــــرامج
sالتجهيزات االجتماعية والثقافية والتجهيزات األخرى
- يـــوسف بـــودوانs نـــائـب مـــديـــر Hـــتـــابـــعـــة مـــكــــاتب

الدراسـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 تــــعـــــيّن
الـسّــيــدات اآلتـيــة أسـمــاؤهن بــاHـديــريــة الـعــامـة لــلــمـديــنـة

بوزارة السكن والعمران واHدينة :
sمديرة دراسات sنعيمة بوقرة -
sمديرة دراسات sكنزة باكور -

- مليكة معمريs مديرة لسياسة اHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 تــــعـــــيّن
األوانـس والــسّـــيــدات والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــوزارة

السكن والعمران واHدينة :
sمفتشا sبوحجر حمرة -

sمديرا لإلدارة العامة sعبد الرزاق بحبو -
- أمــيــنـة فــكــارs مـديــرة دراســات بـاHــديــريـة الــعــامـة

sللبناء ووسائل اإلجناز
sعماريةHمديرة للهندسة ا sرشيدة آيت عيسى -

- صــلــيــحــة شــرفــاويs نــائــبــة مــديــر Hــتــابــعــة بــرامج
sالتجهيزات اإلدارية األخرى

sنائبة مدير ألدوات التعمير sشهرزاد رويني -
sنائبة مدير لتكنولوجيات البناء sرشيدة سعيداني -
- المـــيـــة عـــدولs نــــائـــبـــة مـــديـــر Hـــتـــابـــعـــة اإلجنـــازات

sديرية السكن العمومي اإليجاري�
sنائب مدير للسكن الريفي sلوناس مغالت -

- عـمر بشيـحيs نائب مدير Hـتابعة اHـنح والتنازل
sعن األمالك العقارية اإليجارية

sنائبة مدير لبطاقية السكن sفضيلة عالم -
sنائبة مدير لإلحصائيات sفتيحة شرقي -

- وهـيـبة وحـيـدs نائـبـة مديـر لـلبـرمـجة والـدراسات
sالية �ديرية السكن الترقويHا

- مــحـمــد بن صـالـحs نـائب مــديـر لــبـرامج جتــهـيـزات
sالثقافة والشباب والرياضة

- طــيــفــور مــايــديs نــائب مــديــر Hــتــابــعــة اإلجنــازات
sديرية السكن الترقوي�

- خلــــضــــر بــــلــــحــــلـــــوs نــــائب مــــديــــر Hــــتــــابــــعــــة بــــرامج
sهنيHجتهيزات التعليم العالي والتكوين ا

- ســعــاد زواشs نــائــبـة مــديــر لــلــبــرمـجــة واHــعــايــيـر
sراقبـة الهندسيةHوا

- خـــــيــرة لـــــزورقيs نــائـــبــــة مــديــــــر لــلــتـــــدخالت
sوجودةHفـي األنسجة ا

- ليلى حشيشs نائبة مدير ألدوات تأطير اHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 تــــعـــــيّن
اآلنـسة والـسّيـدة والسّـيـد اآلتيـة أسمـاؤهم نوّاب مـديرين

بوزارة السكن والعمران واHدينة :
Yـــتـــابــعـــة وتـــثـــمــH نـــائـــبــة مـــديـــر sنـــصــيـــرة قـــدوم -

sاالستشارة الفنية للتعمير
- مليكة حشيشs نائبة مدير للمدن اجلديدة.

- عـــبـــد احلـــفــيـظ جـــعـــفـــــريs نـــائب مـــديـــــر لـــنـــوعـــيــة
اإلطــار اHعيشي.

ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير العاماHدير العامّ للوكالة الوطنية للتعمير. للوكالة الوطنية للتعمير.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 جـمادى األولى
عـام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنة 2015 يـعيّـن السّـيـد كـمال

تواتيs مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمــير.
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
Yـن تـــعـــيــYتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sتـــتـــضـــم s2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـديـرين لـلتـعـمـيـر والهـنـدســة اHـعمـاريــة والـبـنـاءمـديـرين لـلتـعـمـيـر والهـنـدســة اHـعمـاريــة والـبـنـاء

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الــسّـيـدان اآلتي اســمـاهـمــا مـديـرين لــلـتـعــمـيـر والــهـنـدسـة

: Yاآلتيت Yعمارية والبناء في الواليتHا
sفي والية تلمسان sحكيم حاج صدوق -

- حبيب مهديs في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الــسّـــيـــد شـــعــبـــان صـــوانs مـــديـــرا لــلـــتـــعـــمـــيــر والـــهـــنـــدســة

اHعمارية والبناء في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد عـبد الـرحـمـان علـيـوةs مـديـرا للـتـعـمـير والـهـنـدسة

اHعمارية والبناء في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
Yـن تـــعـــيــYتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sتـــتـــضـــم s2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّـادة اآلتـية أسـمـاؤهم مـديريـن للـتـجهـيـزات الـعمـومـية

في الواليات اآلتـية :
sفي والية تبسة sبدر الدين خيري -

sديةHفي والية ا sسفيان حافظ -
- عبد القادر سناسليs في والية عY تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّيـدان اآلتي اسماهـما مديـرين للتـجهيـزات العمـومية

: Yاآلتيت Yفي الواليت
sفي والية ورقلة sنور الدين كافي -

- الطاهر مختاريs في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّيد نـور الدين بعـابشةs مـديرا للـتجهـيزات العـمومية

في والية أم البواقي.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد الـسعـيـد بـونهـاكs مـديــرا لـلتـجـهـيـزات العـمـومــية

في واليـة بجايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 تــــعـــــيّن
اآلنـســة فـتـيـحـة كـسـيـرةs مـديرة لـلـتـجـهـيزات الـعـمـومــية

في واليـة مستغـا¦.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـــسّــيــد مــصــطــفـى فــتــحي مــعــزوزs مــديـــرا لــلــتــجــهــيــزات

العمومية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
Yـن تـــعـــيــYتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sتـــتـــضـــم s2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للسكن في الواليات.مديرين للسكن في الواليات.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الــــسّـــــــادة اآلتـــــــيــــة أســـــمــــــاؤهـم مــــديـــــــرين لـــــلــــســـــكــن في

الـواليات اآلتـية :
sفي والية بسكرة sمصطفى بالح -
sفي والية تلمسان sعلي جربال -

sفي والية الوادي sطارق بن مبارك -
- علي عبادةs في والية النعامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــام 1436 الــــمــوافق 17 مـــارس ســـنــة 2015 يـــعــيّن
السّـيـد عـبـد العـزيـز بن مـريـجـةs مديـرا لـلـسـكن في واليـة

البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّيد العربي بهلولs مديرا للسكن في والية مستغا¦.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن

السّيد بلقاسم قدوريs مديرا للسكن في والية البيض.
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sفي والية األغواط sسالم يحياوي -

- مـحمد إبراهـيم عـقـبيs في والية عY تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمــــــــــوجــب مـــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مـــــــــؤرّخ فـي 26
جـــــــــمــــــــادى األولـــى عـــــــام 1436 الــــــــمــــــــوافـق 17 مــــــارس
ســـنــة 2015 يـــعـــيّــن الــســـيــد مـــخــلـــوف بــزيـــانs مـديـرا
عـــامـــا لـــــديــــوان الـــــتــــرقـــيـــة والــتــســيــيــر الــعــقــاري في

والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد نـور الـدين بـرايسs مـديـرا عـامـا لـديـوان الـتـرقـية

والتسير العقاري في والية غرداية.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع األول عـام  ربيع األول عـام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة s2015 يــــحــــدد تــــصــــنــــيفs يــــحــــدد تــــصــــنــــيف
اHدرسـة الـوطنـيـة للـجـمارك وكـذا شـروط االلتـحاقاHدرسـة الـوطنـيـة للـجـمارك وكـذا شـروط االلتـحاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
فـي 17 رمـــضــان عــام 1428 الــمـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة
 2007 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات مــنح الـــزيـــادة االســتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات
sالعمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- 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 10-286 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجّـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-287 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجّـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
YــســتــخــدمـHــطـبــقــة عــلى اHــتــضــمن األحــكــام اخلــاصــة اHوا

sإلدارة اجلمارك Yالشبيه
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-202 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــتـــضــمن إنـــشـــاء اHــدرســـة الــوطـــنـــيــة لـــلــجـــمــارك

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

sواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
20 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 2 أبـــريل ســـنــة 2013

الـــذي يـــحــــدد الـــتـــنـــظـــيـم الـــداخـــلي لـــلــــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة
sللجمارك

مـراسيـم مـراسيـم رئاسـيرئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1436
Yـن تـــعـــيــYتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sتـــتـــضـــم s2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 جـــــمــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الــــسّـــيــــدان اآلتي اســــمـــاهــــمـــا مــــديــــرين عـــامــــY لــــديـــواني

: Yاآلتيت Yالترقية والتسيير العقاري في الواليت
sفي والية أدرار sعبد الرحمان عيساوي -

- حميد مالبs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــــوجـــب مــــــــرســـــــوم رئــــــــاســـيّ مــــــــؤرّخ فـي 26
جــــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــــوافق 17 مـــارس ســـنـــة 2015
يعـيّن الـسـيّـدان اآلتي اسماهما مديريـن عامY لديواني

: Yاآلتيت Yالترقية والتسيير العقاري في الواليت
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يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الـقـرار إلى حتديـد تـصنـيف اHـدرسة الـوطـنيـة لـلجـمارك

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 : : تــصـنـف اHـدرسـة الــوطـنــيـة لــلـجــمـارك في
الصنف " أ " القسم 3.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــتــابـــعــة لــلـــمــدرســـة الــوطــنـــيــة لـــلــجــمـــارك وكــذا شــروط

االلتحاق بهذه اHناصبs طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعموميةالعمومية

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

-
sمــرسم sمـــفــتش عــمــيـــد لــلــجــمــارك عـــلى األقل -
يـثبـت خمس (5) سنـوات من األقـدمـيـة بـصـفة

sموظف
- متـصـرف رئيـسي عـلى األقلs مـرسمs أو رتـبة
مـــــــعــــــادلـــــــةs يــــــثـــــــبت خـــــــمس (5) ســــــنـــــــوات من

sاألقدمية بصفة موظف
- مــفــتش رئـيــسي لــلـجــمـاركs يــثــبت خـمس (5)

sسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مــتــصــرف أو رتــبــة مـــعــادلــة يــثــبت خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
sمــرسم sمـــفــتش عــمــيـــد لــلــجــمــارك عـــلى األقل -
يـثـبت ثالث (3) ســنـوات من األقــدمـيـة بــصـفـة

sموظف
- متـصـرف رئيـسي عـلى األقلs مـرسمs أو رتـبة
معـادلةs يثبت  ثالث (3) سنـوات من األقدمية

sبصفة موظف
- مـــفــتش رئـــيــسـي لــلــجـــمــاركs يـــثــبت أربع (4)

sسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـــتـــصـــرف أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة يـــثـــبت أربع (4)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
sمــرسم sمـــفــتش عــمــيـــد لــلــجــمــارك عـــلى األقل -
يــــثــــبت ســــنــــتــــY (2) من األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفـــــة

sموظف
- متـصـرف رئيـسي عـلى األقلs مـرسمs أو رتـبة
معادلـةs يثبت سـنتY (2) من األقدمـية بصفة

sموظف
- مــفــتـش رئــيــسي لـــلــجــمــاركs يـــثــبت ثالث (3)

sسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـــتـــصـــرف أو رتـــبـــة مــعـــادلـــة يـــثـــبت ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار
من

الوزير 
اHكلف
باHالية

مقرر
من مدير
اHدرسة

مقرر
من مدير
اHدرسة

847

305

183

110

م

م-1

م-2

م-3

3

3

3

3

أ

أ

أ

أ

اHناصباHناصب
العلياالعليا

مدير

نائب
مدير 

رئيس
مصلحة 

رئيس
فرع

اHدرسة
الوطنية
للجمارك



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1415
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

sتممHعدل واHا
sكلفة بالوظيفة العموميةHوبعد أخذ رأي السلطة ا -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1410
اHـوافق 27 مـارس سـنة 1990 واHـذكـور أعالهs تـفـوض إلى
اHـديـرين اجلـهـويY لـلـخـزيـنـة سـلـطـة التـعـيـY والـتـسـيـير
sحتت ســــلـــطــــتـــهم YــــوضـــوعــــHا Yاإلداري لــــلـــمــــســـتــــخــــدمـــ
Yناصب العليا ألمHهام في اHوإنهاء ا Yباستثناء التعي
خــزيــنـة الــواليــة والـوكــيل اHــفــوض ألمـY خــزيــنـة الــواليـة
ونائب اHـديـر بـاHديـريـة اجلهـويـة لـلخـزيـنـة وأمY خـزيـنة
الـبلـديـةs وكـذا أمY خـزيـنـة اHركـز االسـتشـفـائي اجلـامعي
واHـؤسسـة العـمومـية االسـتشـفائـية واHـؤسسـة العـمومـية

للصحة اجلوارية.
اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق 17 فبراير سنة 2015.
محمد جالبمحمد جالب

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــقـرمــقـرّر مـؤرر مـؤرّخ في خ في 5 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 26
مــارس ســنــة مــارس ســنــة s2015 يــتـــعــلs يــتـــعــلّـق بــتـــمــديـــد أجل حتـــصــيلـق بــتـــمــديـــد أجل حتـــصــيل

قسيمة السيارات لسنة قسيمة السيارات لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
- �قـتضى األمر رقم 76-103 اHؤرّخ في 17 ذي احلجة
عـام 1396 اHــوافق 9 ديــســمــبــر ســـنـــة 1976 والـــمــتـــضــمّن

sادة 303 منهHال سيما ا sتمّمHعدّل واHا sقانون الطابع
- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اHؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واHـــتـــضـــمّن

sادة 46 منهHال سيما ا s1997 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s1998 ال سـيــمـا اHـادة 29

sمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 17
Yيتضمن تـفويض سلطة التعي sYيتضمن تـفويض سلطة التعي s2015 فبـراير سنة فبـراير سنة
والـــتــســيــيـــر اإلداري لــلــمـــســتــخــدمـــY إلى اHــديــرينوالـــتــســيــيـــر اإلداري لــلــمـــســتــخــدمـــY إلى اHــديــرين

اجلهويY للخزينة.اجلهويY للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتـضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ فـي 17 جـمـادى
الثانية عام 1427 اHوافق 15 يوليو سنة  2006 واHتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 66-145 اHـؤرّخ
في 12 صفر عام 1386 اHوافق 2 يونيو سنة  1966 واHتعلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممHعدل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
لــــــلـــــمــــــوظــــــفـــــY وأعــــــوان اإلداراة اHــــــركـــــزيــــــة والــــــواليـــــات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-129 اHؤرخ
في 26 شــــــوّال عـــــام 1411 اHــــــوافق 11 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1991
واHــــتــــعـــــلق بــــتــــنـــــظــــيم اHــــصـــــالح اخلــــارجــــيـــــة لــــلــــخــــزيــــنــــة

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
12 يناير سنة 2015.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحـرم عام 1410 اHـوافق 29 غـشت سـنة 1989 الـذي

sيحدد صالحيات وزير النقل

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضي اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســــســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 130-08
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

sالباحث

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اHــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sكلفة بالنقلHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

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

sواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الـقــرار إلى حتــديــد تــصــنــيف مــعــهـد رصــد مــيــاه األمــطـار
لــلــتــكــويـن واألبــحــاث وكــذا شــروط االلــتـــحــاق بــاHــنــاصب

العليا التابعة له.

اHادة اHادة 2 : : يـصنف معـهد رصد ميـاه األمطار لـلتكوين
واألبحاث في الصنف بs القسم 1.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHـــنـــاصب الـــعـــلــيـــا الـــتـــابـــعـــة Hـــعــهـــد رصـــد مـــيـــاه األمـــطــار
للتـكوين واألبـحاث وكـذا شروط االلـتحـاق بهـذه اHناصب

طبقا للجدول اآلتي :

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى : �دد أجل حتصـيل قسـيـمة السيارات
لــسـنـة 2015 إلى غـايـة 30 أبــريل ســنـة 2015 عـلى الــســاعـة

الرابعة (4) زواال.

اHاداHادّة ة  2 : يكلّف اHـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اHــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1436
اHوافق 26 مارس سنة 2015.

محمد جالبمحمد جالب

وزارة النقلوزارة النقل
قـــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 30  م  مــــــــحــــــــرم عرم عــــــام ام 1436
اHوافق اHوافق 23 نوف نوفـمبر سنة مبر سنة s2014 يحدد تs يحدد تـصنيف معهدصنيف معهد
رصرصــــد مد مــــيــــــاه األماه األمــــطــــار لار لــــلــــــتــــكــــويويـن واألبن واألبــــحــــاث وشاث وشــــروطروط

االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا
sووزير النقل

- �ـقــتــضى األمـر رقم 70-52 اHـؤرخ في 17 جـمـادى
األولى عـام 1390 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 1970 واHـتـضمن

sإنشاء معهد رصد مياه األمطار للتكوين واألبحاث
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 17
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHتضمن القانون النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين

sالعالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا
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- مــــلــــحـق رئــــيــــسي لـإلدارة أو مــــحــــاسب إداري
رئـيــسي يـثـبت ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــلــــــحق إدارة يــــــثـــــبـت ست (6) ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHناصب اHناصب 
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية
شروط االلتحاق شروط االلتحاق 
باHناصب العلياباHناصب العليا

-

- أســــتـــاذ مــــســــاعـــد قــــسم ب أو أســــتـــاذ
مــســاعـــد الــقــسم أ عـــلى األقلs مــرسم
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مــــهـــــنـــــدس رئــــيـــــسي فـي الــــطـــــيــــران
sــدني واألرصــاد اجلـويــة عــلى األقلHا
مــرسم يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــطــيــران اHــدني
واألرصــــاد اجلـــــويــــة يـــــثـــــبت أربع (4)

سنوات من األقدمية بهذه الصفة.
sمرسم sمتصرف رئيسي على األقل -
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مــتـصــرفs يــثــبت أربع (4) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــهـــــنـــــدس رئــــيـــــسي فـي الــــطـــــيــــران
اHدني واألرصـاد اجلوية أو مـتصرف
رئــــيـــسي عــــلى األقـلs مـــرسم يــــثـــبت
ســـنـــتــY (2) مـن األقــــدمــــيــــة بــــصــــفــــة

موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــطــيــران اHــدني
واألرصـاد اجلويـة أو متـصرف يـثبت
ثـالث (3) ســـــــــــنــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار
وزاري
مشترك

قرار من
الوزير
الوصي

مقرر من
مدير اHعهد

597

215

215

129

م

م - 1

م - 1

م - 2

1

1

1

1

ب

ب

ب

ب

مدير 

نائب مدير
للشؤون

البيداغوجية

نائب مدير
لإلدارة
واHالية

رئيس قسم

اHـادة اHـادة 4 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 10 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهs حتدد الـزيادة االسـتداللـية لـلمـنصـب العـالي لرئـيس اHصـلحـة وكذا شـروط االلتـحاق

بهذا اHنصبs طبقا للجدول أدناه :

YالتعيYطريقةطريقة التعي اHنصب العالياHنصب العالي
الصنفالصنف

الزيادةالزيادة االستدالليةاالستدالليةاHستوىاHستوى السلالسلّميمي
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHنصب العاليباHنصب العالي

مقرر من مدير
اHعهد

55 4 رئيس مصلحة
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 20 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 10
فبـرايرفبـراير سنة  سنة s  s2015  يتضمن جتـديد تشكيـلة اللجانيتضمن جتـديد تشكيـلة اللجان
اإلداريــــة اHـــتــــســــاويـــة األعــــضـــاء اخملــــتـــصــــة �ــــوظـــفياإلداريــــة اHـــتــــســــاويـــة األعــــضـــاء اخملــــتـــصــــة �ــــوظـــفي

اإلدارة اHركزية لوزارة التجارةاإلدارة اHركزية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 20 ربـيع الــثــاني عـام 1436
اHــوافق 10 فـــبــرايــر ســنــة s2015 جتــدد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــان
اإلداريــة اHـــتــســاويــة األعـــضــاء اخملــتــصــة بـــأسالك مــوظــفي

اإلدارة اHركزية لوزارة التجارةs كما يأتي :

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

اHـادة اHـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرم عــام 1436 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2014.

Yواحملقق YراقبHوا YفتشHتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك اHأ) اللجنة اإلدارية اYواحملقق YراقبHوا YفتشHتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك اHأ) اللجنة اإلدارية ا

»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

YستخدمHثلو ا«YستخدمHثلو ا«

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون

مدير اHوارد البشرية
YوظفHنائب مدير ا
السيد رشيد أحمد

السيد رامول توفيق
السيد بن زايدي محمد

السيدة بوعبد الله حورية

السيدة كمالي ياسمينة
السيد لعموري محمد
السيد فريش سفيان

السيد حلمر سمير
السيدة بوزناد مليكة
السيد بوقروة أحمد

ب) الـلــجـنــة اإلداريـة اHــتــسـاويــة األعـضــاء اخملـتــصـة بــأسالك اHـتــصـرفــY واHـهــنـدســY واHـتــرجـمــY - الـتــراجـمــة ومـحــلـليب) الـلــجـنــة اإلداريـة اHــتــسـاويــة األعـضــاء اخملـتــصـة بــأسالك اHـتــصـرفــY واHـهــنـدســY واHـتــرجـمــY - الـتــراجـمــة ومـحــلـلي
االقتصاد والوثائقيY - أمناء احملفوظاتاالقتصاد والوثائقيY - أمناء احملفوظات

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

مدير اHوارد البشرية
YوظفHنائب مدير ا

السيد شعبان عبد الله

السيدة عياشي فاطمة
السيدة قاسي شاوش دنيا

السيد زنطار أحسن

السيد بلول رشيد
السيد مرغيت مصطفى

السيد معيوف ميلود

السيد شبانة صالح
السيدة حراد جازية

السيدة بن طاعلى فضيلة

»ثلو اHستخدمY»ثلو اHستخدمY»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة

5 :  : يـــــــــــــســـــــــتـــــــــــفــــــــــــيــــــــــــد اHــــــــــــوظــــــــــــفـــــــــــون اHــــــــادة اHــــــــادة 
اHــــــــعـــــــــيــــــــنــــــــون بــــــــصـــــــــفـــــــة قــــــــانـــــــــونـــــــــيــــــــة فــــي
الــــمـــنـــاصـــب الــــعــــلـــيــا اHـــذكــــورة أعـــاله الـــــذيـــن
ال يــــســـــتـــــوفـــــون شــــروط الــــتـــــعــــيـــY الــــجــــديــــدة
مــــن الـــــزيـــــادة االســــتـــــداللـــــيــــة اHــــحــــددة �ـــــوجــب
هــــــذا الـــــقــــــرار إلـــى غـــــــايـــــة إنــــــهــــــاء مـــــهــــــامـــــهــم

فــــي اHـــنـــاصـــب الـــعـــلــيــا اHـــشـــغــولة.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـــســــتـــفـــيــــد اHـــوظـــفـــون اHــــعـــيـــنـــون
بــــــصـــــــفــــــة قــــــانــــــونــــــيــــــة فـــي اHــــــنــــــصـــب الــــــعــــــالــي
لـــرئــيــس اHـــصــلـــحــة اHــــذكـــور فـــي اHـــادة 4 أعـــاله
مـــن الــــزيـــــادة االســــتــــداللــــيــــة احملــــددة بـــــمــــوجـــب
هــــــذا الـــــــقــــــرار وذلـــك ابــــــتـــــداء مـــن أول يــــــنـــــايــــــر

ســـنــة 2008.

اHــادة اHــادة 7  :  : يـــــجـــب أن يــــــنــــتــــمـــي اHـــــوظـــــفـــــون
الـــــذيـــن يـــــعــــيــــنــــون فـــي اHـــــنــــاصــــب الـــــعـــــلـــــيــــا
إلــــى رتــــب تــــــــــكــــــــــون مــــــــــهــــــــــامــــــــــهـــــــا مــــــــــوافــــــــــقـــــــــة

لـــصـــالحـــيــات الـــهـــيـــاكـــل اHـــعـــنــيــة.
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وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 10 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 31
يــنـايــر يــنـايــر ســنـة ســنـة s2015 يـتــضــمن اHــصـادقــة عــلى األرقـامs يـتــضــمن اHــصـادقــة عــلى األرقـام
االسـتدالليـة لألجور واHواد لـلفصل الـثالث من سنةاالسـتدالليـة لألجور واHواد لـلفصل الـثالث من سنة
2014 اHـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار اHـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار

صفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـوميةصفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــ

sدينةHإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
sـتممHـعدل واHا sتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةHوا

sادتان 68 و 69 منهHال سيما ا

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

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 195-10
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 9 رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1431 الـــــــمـــــــوافـق 19 

غـــــشــت ســنـة  2010  واHــتـضــمن إنــشــاء اHــركــز الــوطـني
لـــلــــدراســــات وتـــــنــــشـــيط مـــــؤســـســــة الـــبـــــنـــاء واألشـــغـــال

sالعمومية والري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادتـY 68 و69 من
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة s2010 اHـــــعـــــدل واHــــتـــــمم

واHـذكـور أعالهs يصـادق عـلى األرقـام االستـداللـيـة لألجور
واHواد للـفصل الثـالث من سنة 2014 اHستـعملة في صيغ
حتـيـY ومـراجـعـة أسـعــار صـفـقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشغـال العـمومـيـة والريs واحملـددة في اجلداول اHـرفقة

�لحق هذا القرار.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 31 يناير سنة 2015.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

Yوالتقني Yاإلداري Yتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك ملحقي اإلدارة وأعوان اإلدارة والكتاب واحملاسبHج) اللجنة اإلدارية اYوالتقني Yاإلداري Yتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك ملحقي اإلدارة وأعوان اإلدارة والكتاب واحملاسبHج) اللجنة اإلدارية ا
واHعاونY التقنيY واألعوان التقنيY ومساعدي الوثائقيY أمناء احملفوظات واألعوان التقنيY في الوثائق واحملفوظاتواHعاونY التقنيY واألعوان التقنيY ومساعدي الوثائقيY أمناء احملفوظات واألعوان التقنيY في الوثائق واحملفوظات

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

مدير اHوارد البشرية
YوظفHنائب مدير ا

السيدة قاسي شاوش دنيا
السيد عدوش كمال

السيد بن خالد نادر
السيدة بغدادي أمينة إكرام

السيدة سدي نصيرة
السيدة سويالماس هندة

السيد حدو عز الدين
السيد سيدي دريس خير الدين
السيد مسعودي عبد الكر¥

السيد طهيري عبد الله

السيد رحمة منير سيد علي
السيد سواHية رضا
Yالسيد بيكوك حس
السيد حميتر بوعالم

»ثلو اHستخدمY»ثلو اHستخدمY»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة

د) اللجنة اإلدارية اHتساوية األعضاء اخملتصة بسلك العمال اHهنيY وسائقي السيارات واحلجابد) اللجنة اإلدارية اHتساوية األعضاء اخملتصة بسلك العمال اHهنيY وسائقي السيارات واحلجاب

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

مدير اHوارد البشرية
YوظفHنائب مدير ا
السيد بن خالد نادر

السيد سردون محمد
السيد سعيدي كمال

السيدة مجدوبة شهيناز

السيد بورحلة عبد القادر
السيد عمري يحي

السيد ينينة تواتي

السيد وافق جمال
السيد كوشة إلياس
السيد حموش يزيد

»ثلو اHستخدمY»ثلو اHستخدمY»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة
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1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اHلحقاHلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والريs الفصل الثالث من سنة العمومية والريs الفصل الثالث من سنة 2014

I / األرقام االستداللية لألجور:/ األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

يوليو 2014

غشت 2014

سبتمبر 2014

1305

1305

1305

1412

1412

1412

1268

1268

1268

1442

1442

1442

1389

1389

1389

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة s2010 انـطالقـا مـنs انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات

K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

Adp

Acl

Ad

Apf

سبتمبر سبتمبر 2014غشت غشت 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل << K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اHـعامل << K >> للـتكـالـيف االجتـماعـيـة اHطـبق في صيغ تـغـييـر األسعـار للـصـفقـات اHبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثالث من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثالث من سنة 2014 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

يوليو يوليو 2014 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Yدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اHـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اHسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

1180

1109

1000

1000

1180

1109

1000

1000

1180

1109

1000

1000

1,381

1,040

1,000

1,000
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الرقمالرقم

5

6

7

8

9

10

11

12

13

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

سبتمبر سبتمبر 2014غشت غشت 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

1 - الفوالذ (تابع)- الفوالذ (تابع)

يوليو يوليو 2014 معامل االرتباطمعامل االرتباط

قــضــيب من الــفــوالذ ذو الــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اHـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة »وجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014

3 - احلصى - احلصى

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

غشت غشت 2014
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4 - اإلسمنت - اإلسمنت

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اHائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الـــــعــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1027

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اHضافات الكيميائية - اHضافات الكيميائية

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

»سك اHاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014

غشت غشت 2014

6 - البناء - البناء

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةHطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اHـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1270

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1304

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1249

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2215
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

7 - التغطية - التغطية

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1156

1000

1150

1000

909

1156

1000

1150

1000

864

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1156

1000

1150

1000

926

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Yدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1190

1457

1359

1210

1040

1314

1410

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

غشت غشت 2014

غشت غشت 2014

9 - النجارة - النجارة

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اHضغوط

997

1211

878

1148

1000

1000

1000

1241

997

1211

878

1129

1000

1000

1000

1241

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

997

1211

878

1148

1000

1000

1000

1241

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

9 - النجارة - النجارة (تابع)(تابع)

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
9

10

11

12

13

14

15

16

17

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

غشت غشت 2014

10 - األدوات اHعدنية - األدوات اHعدنية

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1103

1000

1050

1237

1257

1146

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014

11 - الزجاج - الزجاج

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجY تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اHرايا

زجاج مطرق

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2415
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

12 - الكهرباء - الكهرباء

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

»ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Yفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اHاء

مدفأة من حديد

غطاء اHصب من حديد 

قاطع اHاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014

14 - الترصيص - الترصيص

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اHغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اHاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

غشت غشت 2014

12 - الكهرباء (تابع) - الكهرباء (تابع)

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

23

24

25

26

27

28

29

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2615
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

عداد اHاء

مدور

جهاز مركزي Hعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اHطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اHــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

(... sT sكم sكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اHاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اHصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اHائي 

أنبوب من الفوالذ اHغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اHاء

مروحة ذات الطرد اHركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

غشت غشت 2014

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

16 - النقل - النقل

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

نقل جوي
نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري
نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Yأوكسيج

1105

1000

1000

1044

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1025

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1016

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014

غشت غشت 2014

15 - اHساكة والعزل احلراري - اHساكة والعزل احلراري

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اHؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Yلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1037

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

1002

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1037

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

غشت غشت 2014
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19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

سبتمبر سبتمبر 2014غشت غشت 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

سبتمبر سبتمبر 2014غشت غشت 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اHرور

1188

1139

1162

1046

1000

1127

1170

1125

1149

1046

1000

1127

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1188

1139

1162

1046

1000

1127

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

سبتمبر سبتمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اHضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD أنبوب من مادة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اHسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشت غشت 2014
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 وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ فـي خ فـي 5 جــمـادى األولـى عـام  جــمـادى األولـى عـام 1436 الــمـوافـق الــمـوافـق
24  فــــبــرايـــر ســـنــة فــــبــرايـــر ســـنــة s2015 يـــعــد يـــعــدّل الـــقـــرار اHـؤرل الـــقـــرار اHـؤرّخ

30 ربـــــــيــع األو ربـــــــيــع األوّل عــــــــام ل عــــــــام 1436 الـــــــمـــــــــوافـق  الـــــــمـــــــــوافـق 21 فــي فــي 
يــــــنـــــايـــــر ســـــنــــة يــــــنـــــايـــــر ســـــنــــة 2015 الـــــذي يـــــحـــــد الـــــذي يـــــحـــــدّد طـــــبـــــيـــــعــــةد طـــــبـــــيـــــعــــة
الــــتــــربـــصــــات الـــمــــيـــدانــيـــة وفي الـــوسط اHـــهــنيالــــتــــربـــصــــات الـــمــــيـــدانــيـــة وفي الـــوسط اHـــهــني
لـفــائـدة الــطــلـبــة وكـيــفــيـات تــقـيــيـمــهــا ومـراقــبـتــهـالـفــائـدة الــطــلـبــة وكـيــفــيـات تــقـيــيـمــهــا ومـراقــبـتــهـا

وبرمجتها.وبرمجتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- 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

- وبـــمــقـــتـــضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 30  ربـيع األوّل
عــام 1436 الـــمـــوافق 21 يـــنــايـــر ســـنـة 2015 الـــذي يــحـدّد
طــــبـــيـــعــــة الـــتـــربـــصــات اHـــيــدانــيـــة وفي الــوسـط اHــهــني
لــــفــــائــــدة الـــطـــلـــبـــة وكـــيـــفـــيـــات تـــقـــيـــيـــمـــهـــا ومـــراقـــبـــتـــهــا

sوبرمجتها

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــعـدل اHـوادّ 2 و5 و6 و8 و11 و12 و13
و14 و15 و23 مــن الــــــقــــــــرار اHــــــؤرّخ في 30 ربـــــــيع األوّل
عـــام 1436 اHــوافق 21 يــنـــايـــر ســـنــة 2015 واHـــذكــور أعاله

وحترّر كمـا يأتي :

" اHـادّة 2 : تُـعــتـبـر تـربــصـات مـيـدانــيـة وفي الـوسط
اHهنيs كـل من :

: ................................................................. -

s........................................................... *

s........................................................... *

............................................................ *

s.................................................................. -

s.................................................................. -

- تـربـصـات اإلدمـاج ونـهـايـة الـدراسـة في تـكـويـنات
sليسانس نظام ل.م.د

سبتمبر سبتمبر 2014غشت غشت 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة
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- تـربـصـات اإلدمـاج ونـهـايـة الـدراسـة في تـكـويـنات
اHاستر".

" اHادّة 5 : يخـتتم تـربص نهـاية الـدراسة في الـسنة
اخلـــامــســة من الــتــكــوينs �ــنــاقــشــة عــلــنــيــة Hــذكــرة نــهــايــة

الدراسة أمام جلنة".

" اHادّة 6 : بالنسبـة للتكوينـات اHضمونة من طرف
جـامـعة الـتـكويـن اHتـواصلs يـهدف تـربص نـهايـة الـدراسة
إلى تـــمــكــY اHــتــعـــلم من اكــتــســـاب و/ أو حتــيــY كــفــاءاته

اHهنية".

" اHــادّة 8 : بــالــنـــســبــة لـــلــتــكــويـــنــات اHــضـــمــونــة في
اHـدارس الـعـلـيـا لألسـاتــذةs يـهـدف تـربص نـهـايـة الـدراسـة
إلـى حتـــضـــيـــر مـــنــــاسب في اHـــيــــدان يـــســـهّـل لــــلـــمـــتـــربص
االلــتـــحــاق �ـــهــنـــة تــتــطـــلب مـــهــارات لــلـــتــأقـــلم والــتـــكــيف
والــتـــجـــديــد مـن جــهـــةs كــمـــا تــســـمح بـــتـــآلف اHــتـــربص مع
مـخــتــلف هـيــاكل ونــشـاطــات اHـؤســســة الـتــعـلــيــمـيــة (عـلى
اHــســتــويــات اإلداريـة والــبــيــداغــوجــيـة واحلــيــاة والــتــبـادل

اجلماعي) من جهة أخـرى.

ينقسم التربص إلى ثالث (3) مراحـل :

sالحظـةHا -

sشاركـةHا -

- التطبـيق.

يــسـمح هـذا الـتـربص لــلـطـالب بـالـتــخـطـيط وحتـقـيق
مـــهـــمــــتهs والــــتـــعــــامل بـــنــــظـــرة نــــقـــديـــة خـالل هـــذا الــــعـــمل

البيداغوجي وبعده".

" اHــــادّة 11 : تــــســـمـح الـــتــــربــــصـــات اHــــيــــدانـــيــــة وفي
الــوسط اHـهــنيs لإلدمـاج ونــهـايـة الــدراسـةs لـلــطـالب الـذي
يـحـضّـر شـهـادة اللـيـسـانسs بـالـتـعـرف عـلى ظـروف الـعمل
في الــــوسـط اHــــهــــني وتــــطــــبـــــيق مــــعــــلــــومـــــاته الــــنــــظــــريــــة

والتطبيقية اHكتسبة خالل تكوينه".

" اHادّة 12 : تختـتم تربـصات نـهايـة الدراسـة لطـلبة
الـلـيسـانس بتـحـرير مـذكّـرة نهـاية الـدراسـة أو تقـرير عن

التربص وفقا ألهداف التكوين".

" اHــــادّة 13 : تــــســـمـح الـــتــــربــــصـــات اHــــيــــدانـــيــــة وفي
الــوسط اHــهــني ونـهــايــة الـدراســةs لــلـطــالب الــذي يـحــضّـر
شـهـادة اHـاسـتـرs بـوضـعه فـي جـو مـهـني عـمـلي حـيث يـبـدأ

مـــعــه عـــمال يـــنــــاسب مـــســـاره الـــبــيـــداغـــوجـي وتــخـــصـــصه
ويــقــوم خالله بــتـطــبــيق اHــعـلــومــات الـنــظــريـة اHــكــتـســبــة
خالل تـكـويـنــه. كـمـا تـمـكّـن هـذه الـتـربـصـات الـطـــالب من
تـــعـــمـــيق مـــعــرفـــته بـــالـــوسط اHـــهــني والـــدرايـــة �ـــكـــاسب

وقيود هذا األخير".

" اHـــــادّة 14 : يـــــتـــــوج تـــــربص نـــــهـــــايـــــة الـــــدراســـــة في
اHاستر �ناقشة علنية Hذكرة أمام جلنة".

" اHادّة 15 : تُقـيّم تربـصات نـهايـة الدراسـة اHذكورة
في اHـــــوادّ 5 و7 و10 و12 و14 من هـــــذا الــــقـــــرار من جلـــــنــــة
تتـكون من األساتـذة الباحـثY اHنـصوص علـيهم في اHادّة
7 من اHـــــرســــوم الــــتّــــنـــــفــــيــــذيّ رقم 13-306 اHــــؤرّخ في 24
شــــوّال عــــام 1434 اHــــوافق 31 غــــشت ســــنــــة s2013 اHــــعــــدّل
واHــــذكــــور أعالهs ومـن رئــــيس يــــعــــيّــــنه اHــــســــؤول اHــــؤهل

Hؤسسة تكوين اHتربص.

�ــنح كـل عـضــو في الـلـجــنـة نــقـطـةs ويــعـتـبــر اHـعـدل
�ثابة عالمة نهاية للتربص".

" اHادّة 23 : ...............(بدون تغيير)................. :

................................................................... -

................................................................... -

: ................................................................. -

s........................................................... *

............................................................ *

- بـالـنــسـبـة لـتـكــويـنـات لـيــسـانس ل.م.دs تُـحـدّد مـدة
الـــتـــربـــصـــات اHـــيـــدانــــيـــة وفي الـــوسط اHــــهـــني في دفـــتـــر

األعباء لعرض التكوين لليسانس اHعنية.

- بـالـنـسـبـة لــتـكـويـنـات اHـاســتـرs تُـحـدّد مـدة وفـتـرة
الـتـربـصـات اHـيـدانـيـة وفـي الـوسط اHـهـني في كـل عـرض

تكوين حسب اHيادين والشعب والتخصصات".

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1436
اHوافق 24 فبراير سنة 2015.

محمد مباركيمحمد مباركي
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  يوليويوليو سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.253.522.347.878,71

131.375.349.100,51

308.177.952,33

13.907.943.773.594,02

176.278.554.266,55

0,00

0,00

0,00

2.223.081.281,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.557.817.007,64

59.738.258.815,55

15.542.090.472.383,27

3.606.029.831.213,99

98.084.671.624,52

1.090.683.378,27

146.823.080.772,81

5.045.470.467.485,64

927.230.279.771,37

1.819.720.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

2.408.472.486.040,62

15.542.090.472.383,27

بنك اجلزائربنك اجلزائر
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1.143.112.486,06

1.348.521.054.173,38

131.078.540.873,91

310.063.371,73

13.758.585.040.524,65

176.278.554.266,55

0,00

0,00

0,00

1.803.722.745,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.577.372.495,10

57.182.193.722,52

15.484.479.654.659,26

3.668.479.158.508,56

97.432.534.690,06

1.218.504.926,73

146.823.080.772,81

4.868.822.174.843,56

918.215.501.133,06

1.930.399.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

2.363.920.727.688,43

15.484.479.654.659,26

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  غشت غشت  سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع
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1.143.112.486,06

1.273.329.682.668,12

131.799.205.468,76

330.210.573,02

13.959.254.159.450,95

176.661.251.471,00

0,00

0,00

0,00

1.524.934.373,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.701.112.688,00

62.948.888.766,78

15.616.692.557.946,06

3.707.814.611.121,00

97.057.422.756,13

1.162.455.079,56

146.938.544.231,36

4.886.119.635.621,53

934.561.516.991,96

1.774.483.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

2.579.386.400.048,47

15.616.692.557.946,06

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  سبتمبر سبتمبر  سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3415
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م

1.143.112.486,06

1.359.021.861.890,16

133.208.163.840,21

305.759.855,09

14.034.971.478.610,82

176.661.251.471,00

0,00

0,00

0,00

1.235.107.573,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.862.244.022,65

34.975.393.517,20

15.751.384.373.266,24

3.726.396.814.390,39

97.036.813.201,06

1.438.718.110,12

146.938.544.231,36

4.807.423.159.339,50

873.903.851.262,74

1.884.300.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

2.724.777.500.635,02

15.751.384.373.266,24

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  أكتوبرأكتوبر سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



1.143.112.486,06

1.604.146.159.484,38

134.995.038.770,27

313.948.246,45

14.029.733.713.783,49

176.661.251.471,00

0,00

0,00

0,00

1.855.310.428,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.938.083.688,21

31.320.175.632,34

15.990.106.793.990,78

3.739.272.791.459,25

98.036.411.962,89

908.338.300,31

146.938.544.231,36

4.683.875.730.566,71

1.138.347.731.454,53

1.626.800.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

3.066.758.273.919,68

15.990.106.793.990,78

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  نوفمبرنوفمبر سنة  سنة 2014
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات^5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات^5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
29 مارس سنة  مارس سنة 2015 م م


