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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....
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اHغرب العربي
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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 15 جمادى الثانية جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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



15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 217
5 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م م

3

4

10

12

13

13

19

20

22

25

28

30

30

31

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق أول أبريل سنة t2015 يتضمن التصريح باHنفعة
الـعـمومـيـة لـلـعمـلـيـة اHتـعـلـقــة بأشـغـال الـتـزويد بـاHـيـاه الصـاحلـة لـلـشـرب Hـعـسـكــر ورواق احملمـديـة - سـيق انـطالقا من
حتويل مستغا� - أرزيو -  وهران................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 15-95 مؤرخ في 11 جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة t2015 يتـضـمن تعـديل القـانون
األساسي للمركز الوطني للوثـائق والصحافــة واإلعــالم وتغييــر تسميتـه.........................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-96 مـؤرّخ في 11 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1436 اHــوافق أوّل أبـريـل سـنـة t2015 يـحــدد مـهــام وتـشـكــيـلـة
الهيئة التربوية االستشارية لدى النشريات اHوجهة لألطفال و/ أو الشباب........................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-97 مـؤرخ في 11 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة t2015 يـعـــدل ويـتـمم اHـرســوم
الـتـنفـيـذي رقـم 11-23 اHؤرخ في 21 صفـر عام 1432 اHوافق 26 يـنـاير سـنة 2011 الـذي يـحـدد كيـفيـات تـسيـير حـساب
التخصيص اخلاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة لألندية احملترفة لكرة القدم".........
مرسوم تـنفيذي رقـم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1434 اHوافق 28 مارس سنة t2013 يتعلق بـااللتزامات اHقننة
لشركات التأمY و/أو إعادة التأمY (استدراك)..............................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في 24 ربـيع األول عام 1436 اHوافق  15 يـنـاير سـنة t2015 يـحدد الـتنـظيم الـداخلي لـلصـندوق الـوطني لـلضـمان
االجتماعي اخلاص بغير األجراء......................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 13 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 3  فبـراير سنة t2015 يـعدل ويـتمم الـقرار اHؤرخ في 13 ربـيع األول عام
1435 اHوافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اجمللس الوطني االستشاري للتعاضدية االجتماعية..................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 12 ربــيـع الــثـــاني عــام 1436 اHـــوافق 2 فـــبــرايـــر ســنــة t2015 يـــحــدد تـــصــنـــيف اHـــؤســســات
اHتخصصة في حماية الطفولة واHراهقة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها........................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 12 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 2 فبـراير سنة t2015 يحـدد تصنـيف مؤسـسات الطـفولة
اHسعفة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها......................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 12 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 2 فـبـراير سـنة t2015 يـحدد تـصنـيف مؤسـسات الـتربـية
والتعليم اHتخصصة لألطفال اHعوقY وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها............................................
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 12 ربــيـع الــثـــاني عـــام 1436 اHـــوافق 2 فـــبــرايـــر ســنــة t2015 يـــحــدد تـــصــنـــيف اHـــؤســســات
اHتخصصة وهياكل استقبال األشخاص اHسنـY وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها..............................

وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عـام 1436 اHوافق 16 فبراير سنة t2015 يعدل القرار اHؤرخ في 2 شعبان عام 1435 اHوافق
أول يونـيو سنة 2014 واHـتضمن جتـديد تـشكـيلـة اللجـنة اHـتسـاوية األعضـاء اخملتـصة بـأسالك موظـفي وزارة العالقات
مع البرHان.................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عـام 1436 اHوافق 16 فبراير سنة t2015 يعدل القرار اHؤرخ في 21 شوال عام 1435 اHوافق
18 غشت سنة 2014 واHتضمن جتديد تشكيلة جلنة الطعن اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHان........

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـرار مؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة t2014 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيـلـة الـلّـجـان اإلداريـة اHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة �وظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة..............................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي رقم ذي رقم 15-94 مؤرخ في  مؤرخ في 11 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــتــضــمنيــتــضــمن  t t2015 ــوافق أول أبـــريل ســنــةHــوافق أول أبـــريل ســنــة  اHعــام عــام 1436 ا
الـتــصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمـومــيـة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقــةالـتــصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمـومــيـة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقــة
بأشـغـال الـتزويـد بـاHيـاه الـصـاحلة لـلـشــرب Hعـسـكـربأشـغـال الـتزويـد بـاHيـاه الـصـاحلة لـلـشــرب Hعـسـكـر
ورواق احملـــــــمـــــــديـــــــة - ســـــــيـق انــــــطـالقـــــــا مـن حتـــــــويلورواق احملـــــــمـــــــديـــــــة - ســـــــيـق انــــــطـالقـــــــا مـن حتـــــــويل

مستغا� - أرزيو -  وهران.مستغا� - أرزيو -  وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورt ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 tو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
tنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

tتممHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق 28

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

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
tتممHا t1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

tتممHا tالعمومية
 tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27  أبريل سنة 1991 الذي يحدد الـقواعد اHتـعلقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعة الـعـمـومـيـةt اHـتـممt وطـبـقا
ألحــــكــــام اHـــادة 10 من اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اHــــؤرخ في 7 صـــفـــر عـــام 1414 اHــــوافق 27  يـــولـــيــــو ســـنـــة
t1993 اHـــتــــمـم واHـــذكــــورأعالهt يــــهــــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى

التـصـريح بـاHـنفـعـة الـعمـومـيـة للـعـمـلـية اHـتـعـلقـة بـأشـغال

التـزويد باHيـاه الصاحلـة للشرب Hـعسكـر ورواق احملمدية
tسـيـق انـطالقـا من حتـويل مـسـتـغـا� - أرزيـو - وهـران -
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHــــادة اHــــادة 2 : :   تــــقـــــدر اHــــســــاحـــــة اإلجــــمــــالـــيـــــة لألمــالك
العقــارية و/ أو احلقـــوق العينيــة العقـاريــة اHستعملــة
tــــادة األولـى أعـالهHــــذكــــورة فـــي اHإلجنـــــاز الــــعــــمــــلــــيــــــة ا
Y(435) هــكــتــــارا واثــنــ Yبــأربــعــمـــائــة وخــمـــســــة وثالثـــ

وتســعـY (92) آراt  موزعــة كما يأتي :
-  واليــة مـــعـــســـكــر:-  واليــة مـــعـــســـكــر:  أربــعـــمــائـــة وســـتــة عـــشــر (416)
tهــكـتــارا وسـبــعـة وعــشـرون (27) آرا بــبـلــديــات الـعال�ــيـة
tـومنHســيــدي عـبــد ا tعــكـاز tســيق t عـمــيـروش Yرأس عــ
tبـوحنيـفية tYحـس tبوهني tالـغمـري tاحملـمدية tسجرارة

معسكرt مقطع دوزt قطنة اHأمونيةt تيزي.
-  واليـة وهران:-  واليـة وهران:  تـسـعـة عـشر (19) هـكـتارا وخـمـسة

وستون (65) آرا ببلدية بطيوة. 

وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 :  :  قوام األشـغال اHلـتزم بهـا بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهt كما يأتي:

1 -  والية معسكر:-  والية معسكر: 

tياه طولها 194 كلم من األنابيبHقناة جلر ا -
tخمس (5) محطات للضخ -

- سبعة (7) خزانات.
2 -  والية وهران:-  والية وهران: 

- قناة جلر اHياه طولها 5,17 كلم من األنابيب.
4 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــــة واحلـقـــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريــة

إلجنـــازالعمليـــة اHذكورة فـي اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 5 : :  ينشر هـذا اHرسوم فـي اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

tبحماية التراث الثقافي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

tؤلف واحلقوق اجملاورةHبحقوق ا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى  األمـــــــر رقم 03 - 07 اHــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tتعلق ببراءات االختراعHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

tعدلHا tاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اHــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

tعتمدHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

tتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
- و�ـقـتــضى  اHـرسـوم  رقم  65 - 259  ا Hـؤرخ  في
18 جمـادى  الثانية  عام  1385  اHوافق  14  أكتـوبر  سنة

Y1965 الـــــــذي حتـــــــدد �ــــــــوجـــــــبه الــــــــتـــــــزامـــــــات احملـــــــاســـــــبـــــــ

ومسؤولياتهم.
- و�ــقـتــضى اHــرســـوم رقم 80 - 53 اHـــؤرخ في 14
ربـــيـع الـــثـــاني عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1980

tعدلHا tفتشية العامة للماليةHتضمن إحداث اHوا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 166 اHــؤرخ في 15
شـوال عـام 1404 اHـوافق 14 يـولـيـو سـنـة 1984 واHـتـضمن

tركز الوطني للوثائق والصحافة واإلعالمHإنشاء ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــــــؤرخ في 5 رجب 1435 اHــــــوافق 5 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-311 اHؤرخ
في 28 صـــفـــر عــام 1412 اHــوافق 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1991

tواعتمادهم Yالعمومي Yاحملاسب Yتعلق بتعيHوا

مرسوم تنفيذي رقـم مرسوم تنفيذي رقـم 15-95 مؤرخ في  مؤرخ في 11 جمادى الثانية جمادى الثانية
يــتــضــمن  tيــتــضــمن t2015 ــوافق أوّل أبـــريل ســنــة ل أبـــريل ســنــةHــوافق أواHعــام عــام 1436  ا
تعديل الـقانـون األساسي لـلمـركز الـوطني لـلوثـائقتعديل الـقانـون األساسي لـلمـركز الـوطني لـلوثـائق

والصحافــة واإلعــالم وتغييــر تسميتـه.والصحافــة واإلعــالم وتغييــر تسميتـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير االتصال -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق باإلعالمHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1975

tتممHعدل واHا tدنـيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

tواد 44 إلى 47 منهHال سيما ا tاالقتصادية
 - و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 88 - 09 اHــــؤرخ فى7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

tتعلق باألرشيف الوطنيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اHـوافق 21  أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

tتممHعدل واHا tبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

 tعدلHا tباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHــوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـتـعـلق �ـجلس

tتممHعدل واHا tاحملاسبة
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اHــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1417 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واHـتـعــلق بـاإليـداع

tالقانوني
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجب عــام 1417 اHـــوافـق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1996
واHـــتــعـــلق بـــكــيـــفــيـــات تــعـــيــY مـــحــافـــظي احلــســـابــات فـي
اHــؤسـسات الـعـمـوميـة ذات الـطـابع الـصنـاعي والـتـجاري
ومراكـز البـحث والتــنميـة وهيئـات الضمـان االجتماعي
والــــدواوين الـــعــــمــــومـــيـــة ذات الــــطــــابــع الـــتـــجـــاري وكـــذا

tستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 272
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة

tفتشية العامة للماليةH2008 الذي  يحدد صالحيات ا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 - 32
اHــؤرخ فــي 22 صـــفـــر عــام 1432 اHــوافق 27 يــنـــايـــر ســـنــة

tمحافظي احلسابات Yتعلق بتعيH2011 وا

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـعــــدل الــقـانــون األســــاسي لــلـمــركـز
الـوطـنـي لـلـوثـائق والـصـحـافـــة واإلعــالم اHـنـشـــأ �ـوجب
اHــــرســــــوم رقــم 84-166 اHــــؤرخ في 15 شــــوال عــــام 1404
اHوافق 14 يولـيو سنة 1984 واHذكور أعـالهt طبقـا ألحكام

هذا اHرسوم. 

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـأخـذ اHـركـز الـوطـني لـلـوثـائق والـصـحـافة
واإلعالم الـــتــســمـــيــة اآلتــيـــة : " اHــركــز الـــوطــني لـــلــوثــائق
والصحـافة والصورة واإلعالم"  ويدعى في صلب النص :

"اHركز".

اHاداHادّة ة 3 :  : اHركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
وجتاري تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

يـــخــضـع اHــركــز لـــلــقـــواعــد اHــطـــبــقـــة عــلى اإلدارة في
عالقاته مع الدولةt ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
باالتصال.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـحــدد مـقـر اHــركـز �ـديـنــة اجلـزائـرt و�ـكن
نـــقـــلـه إلى أي مـــكــــان آخـــر من الــــتـــراب الـــوطــــني �ـــوجب
مــرسـوم تــنـفـيــذيt بـنــاء عـلى اقــتـراح مـن الـوزيـر اHــكـلف

باالتصال.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــتــمــثـل مــهــمـــة اHــركـــز في جــمع ومـــعــاجلــة
وحـــفظ وإيـــصــــال مـــجـــمـــوع الـــتــــراث اHـــكـــتـــوب واHـــصـــور

والــــســـــمــــعي الــــبـــــصــــري الــــتــــابــع لــــقـــطــاع االتــصــال
وكـــذا نــشــر وتــوزيـع اHــنــتــجـــات الــوثــائــقـــيــة والــنــصــوص

والصور.

وبهذه الصفةt يكلف �ا يأتي :

- جــــمـع الــــتــــراث اHــــكـــــتــــوب واHــــصــــور والـــــســــمــــعي
tؤسسات االتصال العمومية أو اخلاصةH البصري التابع

- تــشـــكــيل مـــلــفـــات وثــائـــقـــيــة تـــتــعـــلق بــالـــقــطـــاعــات
tصلحة العامةHسائل ذات اHالوطنية وبا

- وضع بـنـك مـعــطـيــات خـاص بــالــصـحــافـة والــصـور
tحول احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبالد

- وضع حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــا حلـــفظ ورقـــمـــنـــة
التراث اHكتوب واHصور والسمعي البصري.

7 : : يــضــمن اHــركــز مــهــمــة اخلــدمــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
طبـقا لدفتـر الشروط الـعامة اHلـحق بهذا اHـرسوم ودفتر
الـشــروط الـسـنــوي الـذي يـحــدد �ـوجب قــرار من الـوزيـر

اHكلف باالتصال. 

وفـي هــذا اإلطــارt يــكـلــف الـمــركـز عـلى اخلـصوص
�ا يأتي :

- حتـديــد شـروط حــفظ واسـتــغالل وصــيـانــة الـتـراث
tصور والسمعي البصريHكتوب واHا

- حتـديد إجـراءات أداء اخلدمات في مـجال الـتوثيق
اHــصــور والــســمــعـي الــبــصــري والــنــصي لــفــائــدة مــهــنــيي

tواجلمهور العريض Yاإلعالم واالتصال والباحث

- الـقـيـام بـأبـحــاث حـول اإلنـتـاج واإلبـداع واالتـصـال
tصور والسمعي البصريHكتوب واHا

- ضـــمــان تــكــويـن اHــســتــخـــدمــY وجتــديـــد مــعــارفــهم
وحتسY مستـواهم  بطلب من الهيئات اHعنية في مجال

التوثيق والصورة والصوت واإلعالم اHتعدد الوسائط.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــؤهل اHـركــز في إطـار الــتـشــريع اHــعـمـول
به وأحكام هذا اHرسومH tا يأتي:

- الــــقـــيـــام بــــكل الـــعــــمـــلـــيــــات الـــتـــجــــاريـــة اHـــنــــقـــولـــة
والـعـقـاريـة والـصـنـاعـيـة واHـالــيـة اHـرتـبـطـة بـهـدفه والـتي

tتطوره Yمن شأنها حتس

- إبـرام أي عـقــد أو اتـفـاقـيـة تــرمي إلى دعم وسـائـله
tسندة إليهHهام اHالية الضرورية ألداء اHا

- إنــشــاء شــركــات فــرعــيــة أو فــروع وشــراء حــصص
في جميع اHؤسسات وإبرام أية شراكة ذات صلة �هامه.
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وبهذه الصفةt  يكلف اHركز �ا يأتي :

- إجنـــاز مـــجـــمـــوعــات مـــصـــورة وســـمـــعــيـــة بـــصـــريــة
 tألغراض جتارية

-  تــــســــهـــــيل االطالع عـــــلى الــــوثــــائـق الــــتــــصــــويــــريــــة
tوتسيير طلبات االستنساخ عبر اإلنترنت

- وضع مــلــفـات مــوضــوعـاتــيــة في مــتـنــاول الــزبـائن
 tاآلخرين على جميع الدعائم  YستعملHوا

- تـــســـهـــيل الـــوصـــول إلى األرصـــدة الـــوثـــائـــقـــيـــة عن
tطريق التجارة اإللكترونية

tتصور وإجناز دعائم االتصال -

tتصور وإجناز وثائق بيانية وسمعية بصرية -

tضمان أعمال ترميم الوثائق والتغليف الفني -

tضمان أعمال الطبع -

- إجنــاز مـعــارض مــصــورة كالســيــكـيــة وافــتــراضــيـة
حلساب الغير.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـاداHـادّة ة 9 : : يديـر اHـركـز مـجـلس إدارة يدعـى في صلب
النص " اجمللس" ويسيره مدير عام.

اHـاداHـادّة ة 10 :: يـحـدد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركز �ـوجب
قرار من الـوزير اHـكلف بـاالتصالt بـناء عـلى اقتراح من

اHدير العامt وبعد موافقة اجمللس.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHـاداHـادّة  11 : : يــرأس اجملــلس الـوزيــر اHــكـلـف بـاالتــصـال
أو ¤ــثــله اHــفــوض قــانــونــاt الــذي ال تـقـل رتــبـتـه عن رتــبـة

مدير مركزي.

ويضم :

tثل عن وزير الدفاع الوطني¤ -

tثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية¤ -

tكلف بالشؤون اخلارجيةHثل عن الوزير ا¤ -

tاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¤ -

tكلف باجملاهدينHثل عن الوزير ا¤ -

tكلف بالشؤون الدينيةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
tوالبحث العلمي

- ¤ــثـل عن الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم
tYهنيHا

tكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات

tاإلعالم واالتصال
tركز الوطني لألرشيفHثل عن ا¤ -

- ¤ـثل عن عـمال اHـركـزt لـديه مؤهـل تقـني ذو صـلة
بنشاط اHركز.

يـــشـــارك اHـــديـــر الــعـــام  لـــلـــمــركـــز في االجـــتـــمـــاعــات
بصوت استشاري.

�ــكن أن يـســتـعــY اجملـلس بــأي شـخـص بـالـنــظـر إلى
كفاءته لتنويره في اHسائل اHدرجة في جدول األعمال.

اHـاداHـادّة ة 12 : يتـداول اجملـلـس في كل اHسائل اHـرتبطة
بــنــــشـــاط الـــمـــركــــز وتــطــويــرهt ويــبـت t عــلى اخلــصــوص

فيما يأتي:
tالنظام الداخلي للمركز -

- مـشـاريع الـتـنـظـيم الـداخـلي واالتـفـاقـيـة اجلـمـاعـيـة
t للمركز

- الـقـانـون األسـاسي لـلـمـركـز وشـروط حتـديـد أجـور
t مستخدميه

tركزHقدمة من اHطلبات اإلعانة ا -
- تـقـريـر الـنـشـاط الــسـنـوي واحلـصـيـلـة االجـتـمـاعـيـة

tوحصائل احملاسبة للمركز
- الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة إلبــــرام االتــــفــــاقــــات والــــعــــقــــود

tوالصفقات
tيزانيةHمشروع ا -

- إعـادة اســتـثـمــار اإليـرادات الـنــاجتـة عن نــشـاطـات
اHركز.

وكل مسألة أخرى يعرضها عليه اHدير العام.
يسهر اجمللس t على اخلصوص t على مايأتي :
tاحترام مقتضيات دفتر الشروط العامة -

- عـدم قابلـية التـصرف في التـراث التابع  لألمالك
العامة للدولة وعدم قابلية تقادمه وعدم قابلية حجزه.

اHاداHادّة ة 13 : : تتولى مصالح اHركز أمانة اجمللس.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1436 هـ هـ
5 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م م

اHــاداHــادّة ة 14 : : يــعــY أعــضــاء اجملـــلس بــقــرار من الــوزيــر
tدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة لـلـتـجـديدH ـكـلف بـاالتـصـالHا

بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

وفـي حـــــالــــة انـــــقـــــطـــــاع عـــــهـــــدة أحــــد األعـــــضـــــاءt فـــــإنه
يـسـتـخـلف بعـضـو جـديـد حـسب األشـكال نـفـسـهـا إلى غـاية

انقضاء العهدة.

Yــادة 15 :  يـــجــتــمع اجملــلـس في دورة عــاديــة مــرتــHــادة اHا
(2) في السنةt بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضاء اجملـلس قبل خمـسة عشر(15) يـوما على األقلt  من

 تاريخ االجتماع.

و�ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر
العادية على أال يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
ثــلــثي 3/2 أعــضــائه عــلى األقـلt وإذا لم يــكــتــمل الــنــصـاب

يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام. 

وفي هـذه احلـالــةt  تـصح مـداوالت اجملـلـس مـهـمـا يـكن
عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخـذ قــرارات اجملــلس بـاألغــلــبـيــة الــبـســيــطـةt وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHـــــاداHـــــادّة ة 17 :  : تــــــدون مـــــداوالت  اجملـــــلس فـي مـــــحـــــاضـــــر
وتـــقـــيـــد  في ســـجل خـــاص يـــرقـــمه ويـــؤشـــر عـــلـــيه رئـــيس

اجمللس.

تـــرسل اHــــداوالت  إلى الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــاالتـــصـــال
للموافقة عليها في أجل اخلمسة عشر(15) يوما التي تلي

تاريخ اجتماع اجمللس. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  : تـــــعـــــد هــــــذه اHـــــداوالت نـــــافــــــذة في األيـــــام
الــثـالثـY (30) الــــتـي تـــلـي تــــاريخ إرســــالــــهـــا إلـى الــــوزيـــر

اHكلف باالتصال.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 : : يـــــعـــــY اHـــــديــــر الـــــعـــــام �ـــــوجب مـــــرســــوم
رئاسيt بناء على اقتراح من الوزير اHكلف باالتصال.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

20 :  : يــســاعــد اHــديــر الــعــام مــديــر عــام مــســاعــد اHـاداHـادّة ة 
يــعــY �ــوجب قــرار من الــوزيــر اHــكــلـف بــاالتــصــال بــنـاء

على اقتراح من اHدير العام. 

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها. 

اHــاداHــادّة ة 21 : : يــتــولى اHـــديــر الــعــام تــنــفـــيــذ تــوجــيــهــات
اجمللس ومداوالته.

وفي هــــذا اإلطـــارt يــــتــــمــــتع بــــالـــســــلــــطـــات لــــضــــمـــان
التسيير اإلداري والتقني واHالي للمركز.

وبهذه الصفة يكلف على اخلصوصt  �ا يأتي :
- تمـثيل اHـركز أمـام العـدالة وفي كل أعـمال احلـياة

tدنيةHا
- ¤ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

tركزHا
- السهـر على احـترام الـتنظـيم اHعـمول به والـنظام

tالداخلي للمركز
tركز واألمر بصرفهاHااللتزام بنفقات ا -

 tيزانياتHإعداد مشاريع ا -
- إعــــداد تـــقــــريــــر ســـنــــوي عن الــــنـــشــــاط واحلــــصـــائل

tالية للمركزHاحملاسبية وا
tتنفيذ مقتضيات دفتر الشروط العامة -

- إبرام كـل صفـقـة وعـقد واتـفـاقيـة واتـفـاق في إطار
tعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا

- السهر على حماية ¤تلكات اHركز.

اHاداHادّة ة 22 :  : �كن أن يفوض اHـدير العام للمركز جزءا
من ســــــلـــــطـــــاته إلـى اHـــــديـــــر الـــــعـــــام اHــــــســـــاعـــــدt في حـــــدود

صالحياته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مالية والرقابةأحكام مالية والرقابة

23 :  : تــفــتــتح الــســنـــة اHــالــيــة لــلــمــركــز في أول اHـاداHـادّة ة 
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك احملاسبـة في الشكل التجاري طبقا للتشريع
والتنظيم اHعمول بهما.

يـطــبق اHـركـز قــواعـد احملـاسـبــة الـعـمــومـيـة في إطـار
تسـييـر االعتـمادات اHـمنـوحة من الـدولة لـتبـعات اخلـدمة

العمومية.

تـخــضع شـروط مــنح هـذه االعــتـمــادات إلى الــقـواعـد
واإلجراءات اHقررة في هذا اجملال.
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اHاداHادّة ة 24 : : تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي:

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اإليـرادات اHـرتـبـطة بـالـنـشـاطـات الـتـجـارية وأداء

tاخلدمات
tاليةHوارد اHا -

- الـــقـــروض اHـــتـــعـــاقـــد عــلـــيـــهـــا فـي إطــار الـــتـــنـــظـــيم
tعمول بهHا

tالهبات والوصايا -
- مـسـاهـمات الـدولـة لـتـغـطـيـة أعـبـاء تـبـعـات اخلـدمة

العمومية طبقا لدفتر الشروط.

في باب النفقات :في باب النفقات :
tنفقات التسيير -

tنفقات التجهيز واالستثمار -
- كـل الــنـــفــقـــات األخــرى الـــضــروريـــة إلجنــاز أهــداف

اHركز.

tعــنــد االقــتــضـاء tــركــزH25 :  : �ـكـن أن يــتـلــقى ا اHـاداHـادّة ة 
إعانات لالستثمار تمنحها الدولة.

اHــاداHــادّة ة 26 :  : يـــرسل اHـــديـــر الـــعـــام لــلـــمـــركـــز حـــصـــيـــلــة
احملـــاســـبــــة اHـــدعـــمـــة لــــلـــمـــركـــز واحلــــســـابـــات الـــتــــقـــديـــريـــة
وحـسابـات الـتخـصـيص والـتقـريـر السـنـوي للـنـشاطt إلى
الوزير اHكلف باالتـصال والوزير اHكلف باHاليةt مرفقة
بتـقـريـر مـحـافظ احلـسـاباتt بـعـد مـصـادقـة مـجلس اإلدارة

عليها.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـخـضع اHـركـز لـلـرقـابـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 28 : : يـراقب احلسابـات ويصادق عـليهـا محافظ
أو مــحــافـــظــو حــســـابــات يـــتم تــعـــيــيــنـــهم وفــقـــا لــلــتـــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـعد مـحـافظ أو مـحافـظـو احلـسابـات تـقـريرا سـنـويا
عن حــــســـابــــات اHــــركـــز يــــرسل إلـى اجملـــلـس وإلى الــــوزيـــر

اHكلف باالتصال والوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

tرسومHادّة ة 29 :  : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالفـة لهـذا اHاداHا
ال سـيـمــا تـلك اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـرسـوم رقم 166-84
اHــؤرخ في 15 شـــوال عــام 1404 اHــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة

1984 واHذكور أعاله.

30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـق اHلحـق 
دفتر الشروط العامة اHتضمن تبعات اخلدمة العموميةدفتر الشروط العامة اHتضمن تبعات اخلدمة العمومية

الفصل األولالفصل األول
التزامات عامةالتزامات عامة

اHـاداHـادّة األولى:ة األولى: يـهـدف دفـتر الـشـروط الـعـامـة هذا إلى
حتــديــد تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة الــتي تــقع عــلى عــاتق
tـركـز الــوطـني لـلـوثـائق والــصـحـافـة والـصـورة واإلعالمHا

الذي يدعى في صلب النص "اHركز".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــلـزم اHــركـز فــيــمـا يــتـعــلق بــجـمع الــتـراث
اHكتوب واHصـوّر والسمعي البصـري ومعاجلته وإيصاله
وتـرمـيمه وحـفـظه ورقمـنـته واحملافـظـة علـيه وكـذا النـشر

والتوزيع �ا يأتي :
- حتــــــــديــــــــد شــــــــروط حـــــــفـظ الــــــــتــــــــراث الـــــــوثــــــــائــــــــقي

tللمؤسسات العمومية لقطاع االتصال واحملافظة عليه
- حــــفـظ واســــتــــغـالل الــــتـــــراث اHــــكــــتـــــوب واHــــصــــوّر
والـــســمـــعي الــبـــصــري لـــلــمـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة لـــقــطــاع
االتــصـــالt وعــنــد االقــتــضــاءt الــتــابـع لــهــيــئــات الــصــحــافــة

tومؤسسات االتصال التابعة للقطاع اخلاص
- حتـديد إجـراءات أداء اخلدمات في مـجال الـتوثيق
اHــصــوّر والــســمــعـي الــبــصــري والــنــصي لــفــائــدة مــهــنــيي

tواجلمهور العريض Yاإلعالم واالتصال والباحث
- ضمان القيـام باألبحاث اHتعلقة باإلنتاج واإلبداع

tصور والسمعي البصريHكتوب واHواالتصال ا
- ضـــمــان تــكــويـن اHــســتــخـــدمــY وجتــديـــد مــعــارفــهم
وحتسـY مستـواهم بطلب من الـهيئـات اHعنـية في مجال

التوثيق والصورة والصوت واإلعالم اHتعدد الوسائط.

اHــاداHــادّة ة 3 : : حتــدد الـــعالقـــات بــY اHـــركـــز واHــؤســـســات
الـوطــنـيــة لـلــصـحـافــة اHـكــتـوبــة �ـوجب اتــفـاقــيـاتt طــبـقـا
للتـشريع والتـنظيم اHـعمول بـهما وأحـكام دفتـر الشروط

هذا.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــكــــون اخلــــدمــــات الــــتي يــــقــــدمــــهــــا اHــــركـــز
لـلمـؤسسـات الوطنـية لـلصـحافـة اHكتـوبة تـطبـيقـا ألحكام
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tمــحل فــاتـورة تــعـد عــلى أسس تــعـاقــديـة tدفــتـر الــشـروط
بــاسـتـثـنــاءt عـنـد االقـتــضـاءt تـلك الـتـي قـد تـكـون نــفـقـاتـهـا

مغطاة �ساهمة جزافية.

وفي هـــذه احلــالـــةt حتـــدد األحــكـــام الــســـنــويـــة لــدفـــتــر
الــشــروط مـبــلغ اHـســاهـمــة وكــذا طـبــيـعــة وحـجم اخلــدمـات

التي تتم تغطيتها. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
االلتزامات اHتعلقة ببنك اHعلوماتااللتزامات اHتعلقة ببنك اHعلومات 

اHاداHادّة ة 5 :  : يضمن اHركز ما يأتي :
- تــخــزين  الـــتــراث اHــكـــتــوب واHــصــوّر والـــســمــعي
الـبــصـري الـذي �ــتـلـكـه أو اHـودع لـديه وحــفـظه وتــرمـيـمه

tواحملافظة عليه
- نـشــر وتــوزيع اHـنــتـجــات الــوثـائــقـيــة والـنــصـوص

والصور.

يـــوفــر اHــركــز الـــوســائل ال ســيــمـــا في مــجــال اإلعالم
الوثاثقيt لضمان هذه االلتزامات.

أوال ـ الــعالقــات مع مــؤسـســات الــصــحــافـة اHــكــتــوبـةأوال ـ الــعالقــات مع مــؤسـســات الــصــحــافـة اHــكــتــوبـة
واالتصال التابعة للقطاع العمومي واالتصال التابعة للقطاع العمومي 

1 - بعنوان إيداع األعمال والوثائق - بعنوان إيداع األعمال والوثائق
- يـــتـــلــــقى اHـــركــــز في شـــكـل إيـــداع  من مــــؤســـســـات
tـكـتوبـة واالتصـال التـابـعة لـلقـطـاع العـموميHالـصحـافة ا
جميع األعمال والـوثائق اHنتجة أو ذات اإلنتاج اHشترك
التي § توزيعهاt وفق الكيفيات احملددة �وجب اتفاقية.
- يـكـون إيـداع الـدعـائم اHـاديـة مـن طـرف اHـؤسـسات
بـــعـــنـــوان اإليـــداعt مـــصـــحـــوبـــا بـــإجـــراء اHـــركـــز لـــفـــهـــرســـة
وثـــائـــقـــيـــة وفـــحـص تـــقـــني لـــلـــدعـــائـم مع تـــخـــصـــيص رمـــز

لتسيير العتاد.
2 - بعنوان حـفظ األعمال والوثـائق ملك اHؤسسات - بعنوان حـفظ األعمال والوثـائق ملك اHؤسسات

التابعة للقطاع العموميالتابعة للقطاع العمومي

يــــضـــمن اHــــركـــز لـــلــــمـــؤســـســــات الـــتـــابــــعـــة لـــلــــقـــطـــاع
الـــعــمــوميt حـــفظ األعــمــال والــوثـــائق الــتي تــمـــلــكــهــا وفق

الشكل الذي § فيه اإليداع.

يـقـوم اHـركـز بـتـحـويل األعـمـال والـوثـائق في دعـامـة
جـــــديــــدة دون إدخـــــال أي تـــــغـــــيـــــيـــــر عـــــلـى مـــــحـــــتـــــواهــــاt إذا

استوجبت حالة الدعامة األصلية التي § إيداعها ذلك.

�ــكن اHــركـز إجــراء الــعــمـلــيــة نــفـســهــاt إذا اســتـدعت
التطورات التقنية ذلك.

وفي جـمـيع احلـاالتt تعـد مـوافـقة اHـؤسـسـة مطـلـوبة
بالنسبة لكل وثيقة أو عمل تمتلكه. 

tمجـانا tـؤسسـات التـابـعة لـلقـطاع الـعمـوميHتضع ا
حتت تصـرف اHركـز مقـرات بغـرض ضمـان حفظ وإيـصال

األعمال والوثائق التي تريد الوصول إليها بسرعة.    

يــتــلـقى اHــركــز من الـشــركــات وفق الـشــروط احملـددة
�ــــوجب اتــــفــــاق مــــشــــتــــرك كل اHــــعــــلــــومــــات الــــضــــروريــــة
ويـــســيـــرهـــا إلعــداد األنـــظـــمــة الـــوثـــائــقـــيـــة وإدارة اخملــزون

اHتعلق باألعمال والوثائق التي يتلقاها. 

3 - بعنوان االطالع - بعنوان االطالع

يضمن اHـركز للـمؤسسـات التـابعة لـلقطـاع العام أو
لـــكل شــخـص مــرخص لـه قــانــونـــا من طــرف هـــذه األخــيــرة
tإمـــكــانـــيـــة االطـالع في كل وقت عـــلـى األعـــمــال والـــوثـــائق

التي قامت بإجنازها واHودعة لديه أو التي �تلكها.

يــلـبي اHــركـز طــلب اHـؤســسـة أو كل شــخص مـرخص
له قــانــونــا من طــرف هــذه األخــيـرة فـي أجل أقــصـاه ثـالثـة
(3) أيـامt بــاسـتـثــنـاء طــلب االطالع الــذي يـســتـوجب بــحـثـا

خاصا.

يــقـــوم بــتــلــبـــيــة طــلب اHــؤســـســات في أقــرب اآلجــال
بالنسبة لألعمال والوثائق اخلاصة باألخبار.

�ــكن الـــغــيــر االطالع عـــلى األعــمــال والـــوثــائق الــتي
تــودعـــهــا اHــؤســـســاتt �ــقـــابل مــالي يـــدفع لــلـــمــركــزt وفق

الشروط احملددة  �وجب اتفاقية.

�ــنع أثـنـاء االطالعt إخـراج األعــمـال والـوثـائق الـتي
�ـتـلـكـها اHـركـز أو اHـودعـة لـديه ولـو بصـفـة مـؤقـتـةt ما لم

يتفق األطراف على خالف ذلك. 

ثـانـيا ثـانـيا - الـعالقـات مع مـؤسـسـات الـصحـافـة اHـكـتـوبة الـعالقـات مع مـؤسـسـات الـصحـافـة اHـكـتـوبة
واالتصال التابعة للقطاع اخلاصواالتصال التابعة للقطاع اخلاص

�ـــــكـن اHـــــركـــــز إبـــــرام اتـــــفـــــاقــــــيـــــات حلـــــفظ األعـــــمـــــال
والـوثـائـق الـتي تـنــتـجـهـا وتــوزعـهـا مــؤسـسـات الــصـحـافـة

اHكتوبة واالتصال التابعة للقطاع اخلاص.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتزامات اHتعلقة بالبحث والتكوينااللتزامات اHتعلقة بالبحث والتكوين

6 :  : �ــكن أن يــقـوم اHــركــز بــأبــحــاث ودراسـات اHـاداHـادّة ة 
وجتارب حول مدى تطور أنظمة االتصال بوجه عام.
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ويــــدرس عـــلـى اخلـــصــــوص جتــــديـــد أشــــكــــال صـــنــــاعـــة
الـــصـــور والـــصــوت مـن خالل تـــطــبـــيق الـــتـــكـــنــولـــوجـــيــات
اجلـديــدة واالسـتـعـانــة عـلى اخلـصـوص بــتـقـنـيــات الـرقـمـنـة

واإلعالم اآللي.

tــركــز في إطـار مــهــامه في الــبـحثHـادّة ة 7 : : �ـكن اHـاداHا
الــــقـــيـــام بـــاالتـــصــــال مع مـــخـــتــــلف شـــركـــائـه في االتـــصـــال
الـتـابعـY لـلقـطـاع الـعام أو اخلـاصt �ـبادرة مـنه أو بـطلب

من السلطات العمومية.

يــقـــوم اHــركــز بــدراســـات هــنــدســيـــة واســتــشــارة في
tــيــادين ذات الـــصــلــة �ــجــاالته في الـــبــحث والــتــجــريبHا

�قابل مالي.

ويــــســــتــــغـل نــــتــــائج أبـــــحــــاثه بــــاالتــــصــــال مـع جــــمــــيع
الشركاء.

يـدرس اHـركز مع اHـؤسـسـات التـابـعـة لـلقـطـاع الـعام
الكيفيات التي تسمح لها باالستفادة من نتائج األبحاث.

ويـضـمن بـصفـة آلـية تـبـلـيغ نتـائج أبـحـاثه في إطار
احترام االلتزامات التعاقدية التي أقرها. 

اHــــاداHــــادّة ة 8 : : يـــــبــــرم اHـــــركــــز اتـــــفــــاقـــــيــــات مـع هــــيـــــئــــات
الــقـطـاعــY الـعـام واخلــاص الـتي يــكـون مـوضــوعـهــا تـكـوين
مسـتخدمـيها فـي مهن الصـورة والصوت واإلعالم اHـتعدد

الوسائط والوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 15-96 مؤر مؤرّخ في خ في 11 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1436  اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة t2015 يحـدد مهامt يحـدد مهام
وتــشـــكــيـــلــة الـــهــيـــئـــة الــتـــربــويـــة االســتـــشــاريـــة لــدىوتــشـــكــيـــلــة الـــهــيـــئـــة الــتـــربــويـــة االســتـــشــاريـــة لــدى

النشريات اHوجهة لألطفال و/ أو الشباب.النشريات اHوجهة لألطفال و/ أو الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير  وزير االتصال -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقـم 12-05 اHـؤرخ
فـي 18 صـــفــــر عـــام 1433 اHــوافــق 12  يــنـــايــر ســـنــة 2012

tادة 24 منهHال سيما ا tتعلق باإلعـالمHوا

- و�ـــقـــتـــضــى الـــقـــانـــون رقــم 90-11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

tتممHعدل واHا tبعالقات العمل

- و�ـــقـــتـــضــى الـــقـــانـــون رقــم 08-04 اHــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

tالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ـــقـــتـــضــى الـــقـــانـــون رقــم 12-06 اHــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

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

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

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 24 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقـم 12-05 اHــــؤرخ فـي 18 صــــفــــــر عـــــام 1433
اHـوافــق 12  يـنـايــر سـنـة 2012 واHـتــعـلق بــاإلعـالمt يـهـدف
هـذا اHرسوم إلى حتـديد مـهام وتـشكيـلة الـهيئـة التـربوية
االســـتـــشـــاريـــة لــدى الـــنـــشـــريــات اHـــوجـــهـــة لألطـــفــال و/أو
الــــــشـــــبــــــابt الــــــتي تــــــدعـى في صــــــلب الــــــنـص "الـــــلــــــجــــــنـــــة

االستشارية".

2 :  : تطـبق أحكـام هـذا اHرسـوم عـلى كل نشـرية اHادة اHادة 
مـكتـوبـةt عمـومـيـة أو خاصـةt يـوميـة أو دوريـةt أسبـوعـية
أو شـــهـــريـــةt ومــجـالت أخـــرىt ذات طــابـع عــلـــمـي وثــقـــافي

ورياضي وترفيهي موجهة لألطفال و/أو الشباب.

تـمــتـد أحـكـام هــذا اHـرسـوم إلى الــنـشـريــات اHـوجـهـة
لألطــفــال و/أو الــشــبــاب اHــعــوقــtY ال ســيــمــا الــنــشــريــات

.Yوجهة للمكفوفHبالبراي ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام اللجنة وتشكيلتهامهام اللجنة وتشكيلتها

القسم األولالقسم األول
اHهاماHهام

اHــــادة اHــــادة 3 :  :  تـــــتـــــمــــثـل اHــــهـــــام الــــرئـــــيــــســـــيــــة لـــــلــــجـــــنــــة
االســـتــشـــاريــة في الـــرصــد واHـــراقــبـــة اHــســبـــقــة Hـــضــمــون
الـــنــشـــريــات اHـــكــتــوبـــة اHــوجـــهــة لألطـــفــال و/أو الـــشــبــاب
وإبــداء الـــرأي وتــقــد© اقـــتــراحـــاتــهـــا قــبل كـل نــشـــر Hــديــر

مسؤول النشرية.
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4 :  : تــــكـــلـف الـــلــــجـــنــــة االســـتــــشـــاريــــة في إطـــار اHــادة اHــادة 
مهامهاt على اخلصوصt �ا يأتي :

- الــــســــهــــر عــــلى أن ال �ـس مـــضــــمــــون الــــنــــشــــريـــات
اHـــوجــــهـــة لألطـــفـــال و/أو الـــشـــبــــابt بـــالـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة

tوالعادات وقيم اجملتمع اجلزائري
- التأكـد من أن مضـمون الـنشـرية اHـوجهـة لألطفال
و/أو الـــشـــبـــاب ال يـــشـــكل أي خـــطـــر عـــلى أخـالق الـــشـــبــاب
(صـــور أو رســـوم أو كـــتـــابـــات أو رســـائـل إشـــهـــاريـــة غـــيـــر
مــشـروعــة أو مـحــظـورة في الــتـشــريع اHـعــمـول به) أو من
شـــأنه أن يــحـــرض عــلى الـــتــمــيـــيــز والـــكــراهــيـــة واHــســاس
بـالــكـرامــة اإلنــسـانــيـة والــعـنـف أو كل تـصــرف آخـر يــضـر
بـــالــــنـــمـــو الــــبـــدني والــــعـــقـــلـي أو اHـــعـــنــــوي لألطـــفـــال و/أو

tالشباب
- اســـتــــشــــارة وجــــمع آراء األطــــفــــال و/أو الــــشــــبـــاب

tوجهة لهمHمسبقا حول النشريات ا
- الـسـهــر عـلى الـتـنـويع فـي اHـواد اإلعالمـيـة اHـقـدمـة

tلألطفال و/أو الشباب
- إعالم اHـــديـــر مـــســــؤول الـــنـــشـــريـــة بـــكل كـــتـــابـــة أو
صـــورة أو رسم مـن شـــأنه إحلــــاق ضـــرر مـــادي أو مــــعـــنـــوي

باألطفال و/أو الشباب.

القسم الثانيالقسم الثاني
التشكيلةالتشكيلة

اHادة اHادة 5 : : تتـشكل الـلجـنة االسـتشـارية من أربـعة (4)
أعضاء :

- صــــحـــفـي مـــحــــتـــرف مــــتــــخـــصـص في الــــنـــشــــريـــات
tوجهة لألطفال و/أو الشبابHا

tمختص في مجال التربية -
- مــخــتص في عــلم االجــتــمــاع أو عـلـم الـنــفس أو عــلم

tالنفس التربوي
- ¤ــثل عـن اجلــمــعــيـــات اHــعــتــمــدة اخلـــاصــة بــحــمــايــة

األطفال و/أو الشباب أو جمعيات أولياء التالميذ.

�ـكـن اللجنـــة االستشـارية االستعـانة بــأي شخــص
يــــنــــتـــمـي لــــلـــقــــطـــــاع الــــعـــامt  �ــــكــــنــه بــــحــــكم مــــؤهالته أن

يساعدهــا فـي أعمالها ذات العالقة �وضوع النشرية.

حتـدد كــيـفـيـات تــعـيـY أعـضــاء الـلـجـنــة االسـتـشـاريـة
�وجب مقرر من الوزير اHكلف باالتصال.

اHــادة اHــادة 6 :  :  يــعــY أعــضــاء الــلــجـــنــة االســتــشــاريــة Hــدة
ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي حـالـة انـقطـاع عـضـويـة أحد األعـضـاء يـسـتـخلف
حسب األشكال نفسها.

ويـخــلــفه الــعــضــو اجلــديـد اHــعــY حــتى انــقــضــاء مـدة
العضوية اجلارية.

اHـــــادة اHـــــادة 7 :  :  يـــــجـب أن يـــــســــــتـــــوفـي عـــــضـــــو الــــــلـــــجـــــنـــــة
االستشارية الشروط اآلتية :

tحيازة اجلنسية اجلزائرية -
tواطنةHدنية واHالتمتع باحلقوق ا -

- أن يــكــون مــؤهال ويــتـمــتع بــاخلــبــرة ومــعــروفـا في
tميدان األطفال و/ أو الشباب

- لم يحـكم عليه بـعقوبة تـأديبيـة ترتب علـيها طرده
من وظـيفة في التـعليم أو في مؤسـسة عمومـية أو خاصة

tللتربية وإعادة التربية
-  لم يـحـكم عـليه بـعـقوبـة الرتـكابه جـنـاية أو جـنـحة

مخلّة باآلداب العامة أو إهمال العائلة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مسؤولية مديري النشرياتمسؤولية مديري النشريات

اHــــادة اHــــادة 8 :  :  بـــــغض الـــــنــــظـــــر عـن أحــــكـــــام اHــــادة 26 من
الــقـانـون الــعـضـوي رقـم 12-05 اHـؤرخ فـي 18 صــفــر عــام
1433 اHوافــق 12  ينـاير سنة 2012 واHـذكور أعالهt يجب

أن تتضمن كل نسـخة من النشريـة اHوجهة لألطفال و/ أو
الشبـاب أسماء وألـقاب وصـفات األعضـاء اHكـونY للـجنة

االستشارية.

اHـادة اHـادة 9 :  :  مع مــراعــاة أحـكــام اHـادة 115 من الــقــانـون
الــــعـــــضــــوي رقـم 12-05 اHــــؤرخ فـي 18 صــــفــــــر عـــــام 1433
اHــوافــق 12  يـــنــايــر ســنــة 2012 واHــذكـــور أعالهt يــتــحــمل
اHديـر مـسؤول الـنشـريـة اHوجـهة لألطـفـال و/ أو الشـباب
اHسؤولية الـكاملة عن كل كتابـة و/ أو رسم يتم نشرهما

دون الرجوع إلى اللجنة االستشارية.

10 :  : يــــلـــتـــزم اHـــديــــر اHـــســـؤول عن الــــنـــشـــريـــة اHــادة اHــادة 
اHــوجــهــة لألطــفــال و/ أو الــشــبــاب بــالــســهــر عــلى احــتــرام

قواعد أخالقيات وآداب اHهنة بصرامة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

11 :  : يسـتـفيـد أعـضاء الـلـجنـة االستـشـارية من اHادة اHادة 
تعويض جزافي.

يتم التكفل بدفع التعويض اجلزافي ألعضاء اللجنة
االستشارية في إطار ميزانية الدولة.



15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1217
5 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م م

يـحـدد مـبلـغ هذا الـتـعـويض وكيـفـيـات دفـعه  �وجب
قــرار مــشــتــرك بـY الــوزيــر اHــكــلف بــاالتــصــال والــوزيـر

اHكلف باHالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHادة اHادة 12 : : �ـنح اHديـرون اHسؤولـون عن النـشريات
اHوجهة لألطـفال و/ أو الشباب اHنشورة قبل صدور هذا
tــرسـومHــرســوم مـهــلــة ســنـة (1) لالمـتــثــال ألحــكـام هــذا اHا

ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـــــادة اHـــــادة 13 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 15-97 مؤرخ في  مؤرخ في 11 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق أواHــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنـــة ل أبــــريـل ســــنـــة t2015 يــــعــــــدلt يــــعــــــدل
ويــتـمم اHـرســوم الــتـنـفـيــذي رقـم ويــتـمم اHـرســوم الــتـنـفـيــذي رقـم 11-23 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
21 صــــفــــر عـــام  صــــفــــر عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 26 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة 2011

الـــذي يـحــدد كـيــفـيــات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخــصـيصالـــذي يـحــدد كـيــفـيــات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخــصـيص
اخلـاص رقم اخلـاص رقم 135-302 الــذي عــنــوانه "صــنــدوق الـدعم الــذي عــنــوانه "صــنــدوق الـدعم

العمومي من الدولة لألندية احملترفة لكرة القدم"العمومي من الدولة لألندية احملترفة لكرة القدم"
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة

tووزير الرياضة
- وبـناء على الـدّستـورt ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

t( الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

tتممHعدل واHا tاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

tبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

tادة 122 منهHال سيما ا t2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ
في 21 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق الــــدعم الــــعـــمــــومي من

tتممHعدل واHا t"الدولة لألندية احملترفة لكرة القدم
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـادتY 2 و 3 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ
في 21 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق الــــدعم الــــعـــمــــومي من

الدولة لألندية احملترفة لكرة القدم"t كما يأتي :
"اHـــــادّة 2 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات األمــــY الــــرئــــيــــسي
لـلـخـزيـنـة حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 135-302 الـذي
عــنــوانه "صـــنــدوق الــدعم الــعـــمــومي من الـــدولــة  لألنــديــة

احملترفة لكرة القدم".
يـكـون الـوزيــر اHـكـلف بـالـريـاضـة اآلمـر بـصـرف هـذا

احلساب.
يـكون مـديـرو الشـباب والـرياضـة لـلواليـات اآلمرين

الثانويY بصرف هذا احلساب".
"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
tتخصيص من ميزانية الدولة -

- 1 % من مــــــداخــــــيل اHـالعب اخلــــــاصــــــة �ـــــبــــــاريـــــات
tالفريق الوطني واألندية احملترفة لكرة القدم

- 2 % من مــداخــيل الــتــمــويل لالحتــاديــة اجلــزائــريــة
لـكرة الـقدم والـفريق الـوطني وكـذا األنديـة احملتـرفة لـكرة

tالقدم
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

مع مـراعـاة أحـكـام اHـادتـY 52 و53 من الــقـانـون رقم
84-17 اHــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1404 اHــــوافق 7 يــــولــــيــــو

tــتــممHــعـــدل واHا tــالـــيــةHا Yــتــعـــلق بــقـــوانــHســـنــة 1984 وا
تمويل الـدعم العـمومي من الـدولة لألنـدية احملـترفـة لكرة

القدم عن طريق تغطية النفقات اHتصلة �ا يأتي :
tدراسات إجناز مراكز التدريب -
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tتمويل 100 % من تكلفة إجناز مراكز التدريب -
tاقتناء احلافالت -

- الــتــكــفل بـ 50 % من مــصــاريف تـــنــقل الــفــرق عن
طــريق الـــطــائــرة في داخـل الــوطن �ــنـــاســبــة اHـــنــافــســات

tالرياضية
- الــــتــــكــــفل بـ 50 % مـن مــــصــــاريف تــــنــــقـل األنــــديـــة
احملــتــرفــة بـالــنــســبــة لـلــمــبــاريــات الــتي جتــري في اخلـارج
tيةHنافسات التأهيلية القارية واجلهوية والعاHبعنوان ا
- الــــتـــكــــفل �ــــصـــاريـف إيـــواء الـالعـــبــــY من فــــئـــات

tنافسات احملليةHالشباب �ناسبة تنقلهم في مجال ا
- دفع مـرتـب مـدرب يـوضـع حتت تـصــرف كل فـريق

tمن فئات الشباب من األندية احملترفة
- تـمويل أموال رأس اHـال اHتـداول للنـادي احملترف
لـكـرة الـقـــدم �بـلغ 25 مـلـيــون ديـنـــار سـنـويـا اسـتـثنـائي
وHــدة أربع (4) ســنــواتt ابــتـــداء من تــاريخ نـــشــر قــانــون

tالية لسنة 2015 في اجلريدة الرسميةHا
- 50 % من هذا الـتمـويل يجب أن يـخصص لـلتـأطير
والــتــكــوين وإنــشــاء مـــدارس ومــراكــز الــتــكــوين واإلشــهــار

وحتسY مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســـاب بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــY وزيـــر اHـــالـــيـــة والـــوزيــر

اHكلف بالرياضة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 13-114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 16 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــــوافق 28 مــــــارس ســـــــنــــــة مــــــارس ســـــــنــــــةHــــــوافق اHاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يتـعلـق بااللـتزامـات اHقـنـنة لـشركـات التـأمY و/أويتـعلـق بااللـتزامـات اHقـنـنة لـشركـات التـأمY و/أو

إعادة التأمY إعادة التأمY (استدراك).(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 18 الـصــادر بــتـاريخ 19
جمادى  األولى عام 1434 اHوافق 31 مارس سنة 2013.

الـصـفـحـة 9 - الـعـمـود األول - اHـادة 23 - الـفـقرة 2 -
السطران 2 و3.

بــدال من : بــدال من : "  �ـــكن أن تــمـــثـل األرصــدة الـــتــقــنـــيــة في
التأمY على األشخاص منقوصة ....... "

يـــــــقــــــرأ :يـــــــقــــــرأ : " �ـــــكن أن تـــــمـــــثـل األرصـــــدة الـــــتـــــقـــــنـــــيــــة
منقوصة ....... "

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

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 24 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1436 اHوافق  اHوافق 15 ي يـنايرناير
ســــــنــــة ة t2015 يt يــــــحــــــدد الدد الــــــتــــــنــــــظــــــيم اليم الــــــداخداخــــــلـي لي لــــــلــــــصــــــنــــدوقدوق

الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 11 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 4 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHـــــتــــضـــــمن الـــــوضع الـــــقـــــانــــونـي لــــصـــــنــــاديـق الــــضـــــمــــان
االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان

tادة 7 منهHالسيما ا tاالجتماعي

- و �ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 93-119 اHـؤرخ
في 23 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1413 اHــوافق 15 مـــايـــو ســـنـــة 1993
الـــذي يــحـــدد اخــتـــصــاصــات الـــصــنـــدوق الــوطـــني لــلـــضــمــان
tاالجتماعي اخلاص بغير األجراء وتنظيمه وسيره اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

tاالجتماعي
- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرخ في 9 رمـضـان عام 1417
اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتضـمن التنـظيم الداخلي
لــلـصــنــدوق الــوطــني لــلـضــمــان االجــتـمــاعي اخلــاص بــغــيـر

tتممHعدل واHا tاألجراء
يقـرر ما يأتي:يقـرر ما يأتي:

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــرسـوم الــتـنــفـيـذي
رقم 92-07 اHؤرخ في 11 رجب عام 1412 اHوافق 4 يناير
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ســــنــــة 1992 واHــــتــــضــــمن الــــوضـع الــــقــــانــــوني لــــصــــنــــاديق
الضـمـان االجـتـمـاعي والـتـنـظـيم اإلداري واHـالي لـلـضـمان
االجـتــمـاعي واHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 93-119 اHـؤرخ في
23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة 1993 الـذي

يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصـــــات الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــضــــمــــان
االجـــتـــمـــاعـي اخلـــاص بـــغـــيـــر األجـــراء وتـــنـــظـــيـــمه وســـيـــره
اإلداريt يــحـدد هـذا الـقـرار الــتـنـظـيم الـداخــلي لـلـصـنـدوق
الوطـني لـلـضـمـان االجـتـمـاعي اخلـاص بـغـيـر األجـراء الذي

يدعى في صلب النص "الصندوق".

اHــادة اHــادة 2 : : حتت ســلـــطــة اHـــديــر الـــعــام الـــذي يــســـاعــده
مــديــر عــام مــســاعـد ومـديـرون مـركـزيـون ومـسـتـشـارون
tمـن بـــيــــنــــهـم مــســتــشـــار مــكــلف بــالــشـــؤون الــقــانــونــيــة
يــــشــــمـل تــنـــظــيـم الــصـــنــدوق هـــيــاكـل مــركـــزيــة و هـــيــاكل

محلية.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
الهياكل اHركزيةالهياكل اHركزية

اHــادة اHــادة 3 :  : تــشــمـل الــهــيــاكـل اHــركــزيـة لـلــصــنـدوق
ما يأتي :

tمديرية األداءات -

tنازعاتHراقبة و اHمديرية التحصيل وا -

tالية  واحملاسبةHمديرية ا -

tوارد البشرية والوسائلHمديرية ا -

tمديرية الدراسات والتنظيم وأنظمة اإلعالم -

tراقبة الطبية والدراسات والتعاقدHمديرية ا -

tراقبةHمديرية تدقيق احلسابات وا -

 tخلية الدراسات األكتوارية -

tخلية اإلعالم واالتصال -

- خلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه اHواطن.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 4 : : تــــــتـــــــولـى مـــــــديـــــــريــــــة األداءاتt عــــــلى
اخلصوصt ما يأتي :

- ضـــمــان تـــنــظــيم وتــنــسـيق الــعــمــلــيـات اHــرتــبــطـة
بـدفع أداءات الـتــأمـيــنـات االجـتــمـاعـيــة ومـعــاشـات و مـنح
الــــتــــقــــاعــــد الـــــمـــــنـــجـــزة فـي الـــوكـــاالت الـــوالئــــيـــة ضـــمن
الـــشـــروط اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في الـــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

tعمول بهماHا

- ضـمـان مـتـابـعـة وتـنـفـيـذ جـهـاز الـتـكـفل بـالـعـالجات
الـــصـــحـــيـــة اHـــنـــصـــوص عـــلــيـه في الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم

tعمول بهماHا

tتقييم نشاطات الوكاالت الوالئية وتنسيقها -

- الـسـهـر عـلى تـطـبـيق الـنـصـوص اHـسيـرة لألداءات
االجـتــمـاعــيـة واألحــكـام اHــنـصــوص عـلــيـهــا في االتـفــاقـيـات

الدولية للضمان االجتماعي.  

: (2) Yفرعيت Yوتضم مديريت

tديرية الفرعية ألداءات التأمينات االجتماعيةHا -

- اHديرية الفرعية ألداءات التقاعد.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــتـــولى مـــديــريـــة الـــتـــحــصـــيل و اHـــراقـــبــة
واHنازعاتt على اخلصوصt ما يأتي :

tتــنـظــيـم وتـنسـيق ومـتـابعـة عـملـيـات التـحـصيل -
ال ســيـــمــا تـــلك اHــتـــعــلـــقــة بـــانــتـــســاب اHـــكــلـــفــY لـــلــضـــمــان
االجــتــمــاعـي وحتــصــيل اشــتــراكــات الــضــمــان االجــتــمــاعي

tراقبة و إجراءات التحصيل اجلبريHوعمليات ا

- حتديد و وضع حيز التـنفيذ استراتـيجية متعددة
الــســنــوات لــلــتــحـصــيل وآلــيــات مالئــمــة لــتــوســيع قــاعـدة

اHنتسبY و كذا خطة العمل السنوية.

tحتديد ووضع حيز التنفيذ خطة العمل للمراقبة -

tتقييم أداءات أعوان مراقبة الضمان االجتماعي -

 tؤهلةHسبق اHمتابعة أعمال جلان الطعن ا -

- حتليل اHعطيـات اHتعلقة �ختلف قطاعات نشاط
tوحتديد كيفية استغاللها YكلفHا

- حتـديـد العـنـاصر و اHـعـاييـر القـاعـدية الـتي تـسمح
tبإعداد خطة العمل

- الــتـــعــرف عــلى وظــائـف وقــواعــد الــتــســـيــيــر الــتي
يجب وضعها في نظام تسيير التحصيل.  

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية وخلية :

tديرية الفرعية للتحصيلHا -

tYكلفHراقبة اH ديرية الفرعيةHا -

tديرية الفرعية للمنازعاتHا -

tخلية التحليل والتلخيص -
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اHــادة اHــادة 6 : : تــتــولى مـــديــريــة اHـــالــيــة واحملــاســـبــةt عــلى
اخلصوصt ما يأتي :

- إعـــداد اHــيــزانــيــة الــســنـــويــة لــلــصــنــدوق و ضــمــان
tمتابعة تنفيذها

- ضـــمــــان الــــعــــمـــلــــيــــات اHــــالـــيــــة و احملــــاســــبـــة ضــــمن
الـــشــروط اHـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في الـــتــشــريـع و الــتــنـــظــيم

tعمول بهماHا

- الـســهـر عـلـى اHـسك اHـنــتـظم حلــسـابـات الــصـنـدوق
tوحتيينها

- ضــمــان تــنــظــيـم احملــاســبــة و اHــالـــيــة و تــســيــيــرهــا
tوتنسيقها و مراقبتها

tالية و حتليلهاHجمع اجلداول ا -

- إعــــداد وثـــائق الــــتـــلـــخــــيص اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــتـــســــيـــيـــر
  tاحملاسبة

- حتيY جداول التقارب.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

tديرية الفرعية  للماليةHا -

  tديرية الفرعية للميزانيةHا -

- اHديرية الفرعية للمحاسبة.

اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : تــــــتــــــولى مــــــديــــــريـــــة اHــــــوارد الــــــبـــــشــــــريـــــة
والوسائلt على اخلصوصt ما يأتي :

- تـنـظــيم وتـســيـيـر اHــوارد الـبــشـريـة واHــاديـة وكـذا
tأمالك الصندوق

- إعداد الـتـسـيـير الـتـقـديـري لـلمـوارد الـبـشـرية في
إطــار األحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة والــتــعــاقــديـة

tفعولHالسارية ا

- إعداد خـطط الـتـكويـن و التـوظـيف بالـتـنـسيق مع
tركزيةHجميع الهياكل ا

- مـتـابــعـة تـسـيـيــر اHـوارد الـبـشــريـة وخـطط اHـسـار
tهني وتنظيمهاHا

- تــســيــيـر ومــتــابــعــة اHــنــازعــات في مــجـال عـالقـات
العمل.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

tديرية الفرعية للموارد البشريةHا -

  tديرية الفرعية للتكوينHا -

tديرية الفرعية للوسائل العامةHا -

- اHديرية الفرعية لألمالك.

اHــادة اHــادة 8 : : تـــتــولـى مــديـــريـــة الــدراســـات و الــتـــنـــظــيم
وأنظمة اإلعالمt على اخلصوصt ما يأتي :

- تصور وإجناز ووضع حـيز التنفـيذ أنظمة اإلعالم
 لتـسيير أنـشطة  الـصندوق واإلشراف عـليهـاt  باالتصال

tعنيةHمع الهياكل ا

- تـصـور ووضع واإلشـراف عـلـى مـنـشـآت الـشـبـكات
 tعطيات والسهر على أمن الشبكةHوجتهيزات إرسال ا

Yدراســـة  »ــــاذج وآلـــيـــات الــــتـــواصل الــــداخـــلي بـــ -
نـظـام إعالم الــصـنـدوق و أنـظــمـة إعالم صـنــاديق الـضـمـان
االجــــتــــمــــاعي والــــهــــيـــئــــات األخــــرى في إطــــار الــــتــــنـــســــيق

tبرمةHواالتفاقيات ا

- إدارة ومـــتــابـــعـــة الــبـــوابـــات واHــوقع اإللـــكـــتــروني
tعلوماتية الداخليةHوكذا الشبكة ا

- إعــــــدادt بـــــــالــــــتـــــــنــــــســـــــيق مـع الـــــهــــــيـــــكـل اHـــــكــــــلف
بـالــتــكـويـنt مـخــطط تــكــوين مــسـتــعــمـلـي أنـظــمــة تـســيــيـر

tالنشاطات

tنهجية في مجال التنظيمHقاربات اHحتديد ا  -

- الـــعــمـل عــلى تـــقــيـــيس مـــنــاهـج و إجــراءات الـــعــمل
tوحتسينها

- حتـلـيل اHعـطـيـات اإلحـصـائـيـة اHتـعـلـقـة بـنـشـاطات
tالصندوق

tإعداد اجلداول التلخيصية للتسيير -

tتشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي للصندوق -

- ضمان مسك أرشيف الصندوق.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

tعلوماتيةHديرية الفرعية للدراسات اHا -

- اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لــــلـــتـــنـــظـــيـم واإلحـــصـــائـــيـــات
tوالرصيد الوثائقي

tعلوماتيةHديرية الفرعية الستغالل اHا -

- اHديرية الفرعية للشبكة واألمن اHعلوماتي.
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اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : تـــــتــــولـى مـــــديـــــريـــــة اHـــــراقـــــبـــــة الـــــطـــــبـــــيــــة
tوالـدراســات والـتــعـاقــد الـتـي يــديـرهــا طبــيب رئيس

على اخلصوصt ما يأتي :

-  ضـمـان االسـتـشـارة الـطـبـيـة لـدى اHـديـريـة الـعـامة
tرتبطة باجملال الطبيHوتنسيق النشاطات ا

tنازعات الطبية ومتابعتهاHضمان تسيير ا -

- ضـــمـــان تــســـيـــيـــر األخــطـــار اHـــرتــبـــطـــة بــالـــنـــشــاط
tهنيHا

tراقبة الطبيةHجمع وحتليل إحصائيات ا -

- تقيـيم ومتابـعة أحـكام التـعاقـد في مجال اHـراقبة
tالطبية

- تــدقـيق ومــتــابـعــة طـلــبـات الــتـحــويل لــلـعالج داخل
   tالوطن و خارجه

- تـصــور ووضع حـيـز الــتـنـفـيــذ خـطـة عــمل اHـراقـبـة
الطبية.

: (2) Yفرعيت Yو تضم مديريت

- اHديرية الفرعية للمراقبة الطبية.

- اHديرية الفرعية للدراسات و التعاقد.

اHــــادة اHــــادة 10 : : تــــتـــــولى مــــديـــــريـــــة تــــدقـــــيق احلــــســـــابــــات
واHراقبةt على اخلصوصt ما يأتي :

- الـقـيام �ـهـام تدقـيق احلـسـابات ومـسـاعدة وتـقـييم
tـركـزيـة واحملـلـيـة الـتـابـعـة لـلـصـندوقHومـراقـبـة الـهـيـاكل ا

والتي تخصt على اخلصوص :

tعمول بهماHمدى تطبيق التشريع والتنظيم ا *

tالي واحملاسبيHالتسيير ا *

tالتنظيم والسير *

* مستويات اHردودية واألداء.

- اقــــتـــراح تــــدابـــيــــر من شــــأنـــهــــا تـــفــــادي االخـــتالالت
وحتــسـY تــنـظـيم الــهـيــاكل اHـركـزيــة و احملـلــيـة لـلــصـنـدوق

وفعاليتها وجناعتها.   

: (2) Yفرعيت Yو تضم مديريت

tديرية الفرعية لتدقيق احلساباتHا -

- اHديرية الفرعية Hراقبة التسيير.

اHــادة اHــادة 11 : : تـــتــــولى خـــلــــيـــة الـــدراســــات األكـــتـــواريـــة
tعلى اخلصوص tديـر العامHالـمـوضـوعـة تــحـت سـلـطـة ا

ما يأتي :

- جـــمع اHــعـــلــومــات الــضـــروريــة لــلــقـــيــام بــدراســات
tأكتوارية في مجال الضمان االجتماعي

- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات والـــتـــحــــالـــيل الـــتـي تـــســـمح
لــلــمــســـيــرين اHــعــنــيـــY احلــصــول عــلى مـــقــايــيس وقــواعــد
التسيير اخلاصة بكل فرع من فروع الصندوق على اHدى
الــقـــصــيــر واHـــتــوسط والـــطــويل الــتـي من شــأنـــهــا ضــمــان

tد�ومة منظومة الضمان االجتماعي

- تـقـييم اآلثـار اHـالـيـة لـكل تشـريع أو تـنـظـيم جـديد
في مجال الضمان االجتماعي.  

اHـادة اHـادة 12 : : تـتـولى خـلـية اإلعالم واالتـصـال اHـوضـوعة
حتت سلطة اHدير العامt على اخلصوص ما يأتي :

- اقـتـراحt بـاالتـصـال مع اHـديـريـات اHـعـنـيةt بـرامج
tاإلعالم و االتصال الداخلي واخلارجي

- تــطــويــرt بــاالتـــصــال مع الــهــيــاكـل اHــعــنــيــةt دعــائم
tاإلعالم و االتصال

- تـــنــــفـــيــــذ أنـــشـــطــــة اإلعالم واالتـــصــــال لـــلــــصـــنـــدوق
ومتابعتها وتقييمها.

اHــــادة اHــــادة 13 : : تـــــتـــــولى خـاليــــا االســـــتـــــقــــبـــــال واإلصـــــغــــاء
وتـــوجـــيه اHـــواطن اHـــوضــوعـــة حتت ســـلـــطـــة اHــديـــر الـــعــام
ومــــــديــــــري الــــــوكــــــاالت الــــــوالئـــــيــــــة ومــــــســــــؤولـي الــــــفـــــروع

والشبابيك اجلواريةt على اخلصوص ما يأتي :

- اســــــتــــــقــــــبـــــــال مــــــرتــــــفــــــقــي قــــــطــــــاع الــــــضــــــمـــــان
االجــتــمــاعي واإلصــغـاء إلــيــهم و االتــصــال بــهم وتــوجــيـهــهم
ومـــرافـــقـــتـــهم  لـــتـــســـويـــة طـــلـــبـــاتـــهم فـي مـــجـــال الـــضـــمــان

tاالجتماعي

- تــلــخـيـص وحتـلــيل اHــعـلــومــات اHـســتــقـاة واقــتـراح
الــــتــــدابــــيـــــر الــــضــــروريـــــة لـــتـــحـــســــY نـــوعـــيـــة األداءات

اHقدمة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الهياكـل احملليةالهياكـل احمللية

اHـادة اHـادة 14 : : تـضـم الـهـيـاكل احملــلـيـة الـوكــاالت الـوالئـيـة
التي تلحق بها فروع و شبابيك جوارية.
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اHــــادة اHــــادة 15 : : تـــــتــــولـى الـــــوكــــاالت الـــــوالئــــيـــــة تـــــنــــظـــــيم
وتـــنـــســــيق ومـــراقـــبـــة الـــنــــشـــاطـــات اHـــرتـــبـــطـــة بـــاألداءات
االجـتــمـاعــيـة وحتـصــيل االشــتـراكــات وكـذا اHــهـام اإلداريـة

واHالية.

Y16 : : يـــســـيـــر الـــوكـــالـــة الـــوالئـــيـــة مـــديـــر يـــعـــ اHــادة اHــادة 
بقرارمن الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي.

اHـادة اHـادة 17 : : تــصـنف الــوكـاالت الـوالئــيـة في ثالثـة (3)
أصناف على أساس اHعايير اآلتية :

tللضمان االجتماعي YنتسبHوا YكلفHعدد ا -

tؤمن لهم اجتماعياHعدد ا -

- اشتراكات الضمان االجتماعي ونفقات األداءات.

يـحــدد تـصـنـيـف الـوكـاالت الـوالئــيـة حـسب اHــعـايـيـر
اHنـصـوص عـلـيهـا في الـفـقـرة األولى أعالهt طـبقـا لـلـمـلحق

اHرفق بهذا القرار.

اHادة اHادة 18 : : تـنظم الوكـاالت الوالئية اHـنصوص عـليها
في اHادة 17 أعالهt كما يأتي :

- الـوكــالـة الـوالئــيـة مـن الـصــنف األولt وتـضم ست
t(1) (6) مديريات فرعية ومصلحة (1) خلية

- الـــوكـــالـــة الـــوالئـــيـــة من الـــصـــنف الـــثـــانيt وتـــضم
t(1) (2) وخمس (5) مصالح وخلية Yفرعيت Yمديريت

- الـــوكـــالـــة الـــوالئـــيــة مـن الــصـــنـف الــثـــالثt وتـــضم
مديريتY فرعيتY (2) وخمس (5) مصالح  وخلية (1).

19 : : تــــضــم الــــوكـــالـــة الـــوالئـــيــــة من الـــصـــنف اHــادة اHــادة 
األول :

tديرية الفرعية لألداءاتHا -

- اHـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــتــــحـــــصــــيـل واHــــراقـــــبــــة
tنازعاتHوا

tديرية الفرعية ألنظمة اإلعالمHا -

tديرية الفرعية للمراقبة الطبيةHا -

tديرية الفرعية للمالية واحملاسبةHا -

tديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائلHا -

tؤمن له اجتماعياHمصلحة تسيير ا -

- خلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه اHواطن. 

اHــــادة اHــــادة 20 :  : تــــضم الــــوكــــالــــة الـــــوالئــــيــــة من الــــصــــنف
الثاني :

tديرية الفرعية لألداءاتHا -

- اHـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــتــــحـــــصــــيـل واHــــراقـــــبــــة
tنازعاتHوا

tالية واحملاسبةHمصلحة ا -

tوارد البشرية والوسائلHمصلحة ا -

tراقبة الطبيةHمصلحة ا -

tعلوماتيةHعاجلة اHمصلحة ا -

tؤمن له اجتماعياHمصلحة تسيير ا -

- خلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه اHواطن.

اHــــادة اHــــادة 21 : : تــــضم الــــوكــــالــــة الـــــوالئــــيــــة من الــــصــــنف
الثالث (3) :

tديرية الفرعية لألداءاتHا -

- اHـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــتــــحـــــصــــيـل واHــــراقـــــبــــة
tنازعاتHوا

tالية واحملاسبةHمصلحة ا -

tوارد البشرية والوسائلHمصلحة ا -

tراقبة الطبيةHمصلحة ا -

tعلوماتيةHعاجلة اHمصلحة ا -

tؤمن له اجتماعياHمصلحة تسيير ا -

- خلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه اHواطن. 

اHـــــادة اHـــــادة 22 :  : يـــــضـــــمـن فـــــرع الـــــوكــــــالـــــة الـــــوالئــــــيـــــة كل
الــعــمــلــيــات اHــرتــبــطــة بــاألداءات االجــتــمــاعــيــة واHــراقــبــة
الـــطـــبــيـــة و كـــذا تـــلك اHـــرتــبـــطـــة بـــتــحـــصـــيل اشـــتـــراكــات

الضمان االجتماعي.

Yيـــســيـــر فـــرع الــوكـــالــة الـــوالئــيـــة رئـــيس فــرع يـــعــ
�قرر من اHدير العام.

اHادة اHادة 23 : : يضم فرع الوكالة الوالئية :

tمصلحة األداءات -

tنازعاتHمصلحة التحصيل و ا -
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tراقبة الطبيةHمصلحة ا -

tؤمن له اجتماعياHمصلحة تسيير ا -

- خلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه اHواطن.

اHــــادة اHــــادة 24 : : تـــــتــــــولـى الــــــشـــــبــــــابـــــيــك الـــــجــــــواريـــــة
ضــــمــــان الـــعــمـــلـــيــات اHـــرتـــبــطـــة بــاألداءات االجـــتـــمــاعـــيــة
واHــــراقــــبــــة الــــطـــبــــيــــة وحتــــصـــيـل اشــــتـــراكــــات الــــضــــمـــان

االجتماعي.

يـــســـيـــر الــــشـــبـــاك الـــجـــواري عــون يــعــيــنه اHــديــر
العام.

اHادة اHادة 25 :  : تنشأ الـفروع والشبابيك اجلوارية �قرر
من اHـــديــر الــعـــامt بــنــاء عـــلى اقــتـــراح من مــديــر الـــوكــالــة
الوالئية على مستوى الدائرة أو البلدية أو عدة دوائر أو
عــدة بــلــديــات عــنــدمــا يــسـتــدعـي ذلك أنــشــطــة الــتـحــصــيل

واألداءات.

اHـــــادة اHـــــادة 26 : : يــــــحـــــــدد عــــــدد الــــــفــــــروع والـــــشــــــبـــــابـــــيك
اجلــواريــة ومـــقــارهــا واخــتــصـــاصــهــا اإلقــلــيـــمي �ــقــرر من

اHدير العام للصندوق.

27 : : تـــــســــتـــــمـــــر الـــــوكــــاالت الـــــجـــــهـــــويــــة الــــمــــادة الــــمــــادة 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــوطـــنـي لـــلـــضـــمــــان االجــتــمــاعي اخلــاص
بـغـيـر األجـراء فـي مــمـارسـة الـمـهـام الـمـسنـدة إلـيـهـا
بــمـوجب الــقـرار اHـؤرخ في 9 رمــضـان عـام 1417 اHـوافق
18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997 واHــــتـــضــــمن الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي

لــلـصــنــدوق الــوطــني لــلـضــمــان االجــتـمــاعي اخلــاص بــغــيـر
األجــــــراء إلـى غـــــــايــــــة تـــــــنــــــصـــــــيـب الــــــوكـــــــاالت الــــــوالئـــــــيــــــة
الــمــنــصــوص عــلــيــها فــي هذا الـقـرار الـذي يـتم في أجل

ال يتجاوز السنة.

اHـــــادة اHـــــادة 28 : : تـــــــلــــــغــى أحـــــكــــــام الــــــقـــــرار اHــــــؤرخ في 9
رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHـتضمن
التنظيم الداخـلي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

اخلاص بغير األجراء.

اHـادة اHـادة 29 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
15 يناير سنة 2015.

محمد الغازيمحمد الغازي

اHلحقاHلحق

تصنيف الوكاالت الوالئيةتصنيف الوكاالت الوالئية

الوكاالت الوالئيةالوكاالت الوالئيةاألصنافاألصناف

الصنف األول

الصنف الثاني

اجلزائر شرق

اجلزائر غرب

سطيف

تيزي وزو

تلمسان

وهران

بجاية

البليدة

قسنطينة

باتنة

اHسيلة

برج بوعريريج

بومرداس

عنابة

الشلف

مستغا�

بسكرة

سيدي بلعباس

ميلة

جيجل

الوادي

تيبازة

ورقلة

تيارت
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قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 13 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة t2015 يـعدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ فيt يـعدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ في
13 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة

2014 الــــــذي يــــــحــــــدد تـــــشــــــكــــــيـــــلــــــة اجملــــــلس الــــــوطــــــني الــــــذي يــــــحــــــدد تـــــشــــــكــــــيـــــلــــــة اجملــــــلس الــــــوطــــــني

االستشاري للتعاضدية االجتماعية.االستشاري للتعاضدية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــ

 �وجب قرار مؤرخ في 13 جمادى األولى عام 1436
اHوافق 3 فبـراير سـنة t2015 يـعدل ويـتـمم القـرار اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اHـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الــــذي يــــحــــدد تــــشــــكـــــيــــلــــة اجملــــلس الــــوطــــني االســــتــــشــــاري
للتعاضديـة االجتماعيةt لـعضوية مدتها أربع (4) سنوات

قابلة للتجديدt كما يأتي :

" - اآلنــســة شــبـــيــرة آمــالt ¤ـــثــلــة عن وزيـــر الــعــمل
tوالتشغيل والضمان االجتماعي

- ................. (بدون تغيير حتى)

- الــســـيـــد حــديـــد الـــســعـــيــدt ¤ـــثال عـن االحتــاد الـــعــام
tYللعمال اجلزائري

- الـسـيـدة بـن جـبـارة صـلـيـحـةt بــعـنـوان الـتـعـاضـديـة
tالعامة لعمال النسيج

- السيـد مازري حـسtY بعـنوان الـتعاضـدية الـعامة
tللنقل

- الـسـيـد زعالني عـبـد الـعـزيـزt بـعـنـوان الـتـعـاضـدية
tالوطنية لعمال اجلماعات احمللية واإلدارة

- الـسيد عقون يـحيىt بعنوان الـتعاضدية اHـستقلة
tوظفي اجلزائرH

- الــســيــد الــعــروي أحــمــدt بــعــنــوان تــعــاضــديــة الـري
tوالغابات والتجهيز

- الـــســيـــد جــعـــبــوبت جـــلــولt بـــعــنـــوان الــتـــعــاضـــديــة
tالوطنية لعمال الصحة

- الـسيـد صوالح اHـدنيt بعـنوان الـتعـاضديـة العـامة
tلعمال الضمان االجتماعي

- الـســيـد بن عــامـر عــبـد الــقـادرt بــعـنــوان تـعــاضـديـة
tعمال احلبوب

- السيد بوليـسية كمالt بعنوان التعاضدية العامة
tللشؤون اخلارجية

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الوكاالت الوالئيةالوكاالت الوالئيةاألصنافاألصناف

الصنف الثاني
(تابع)

الصنف الثالث

البويرة

معسكر

سكيكدة

اHدية

قاHة

غليزان

عY تموشنت

أم البواقي

غرداية

اجللفة

عY الدفلى

تبسة

سوق أهراس

خنشلة

الطارف

األغواط

سعيدة

بشار

البيض

تيسمسيلت

أدرار

النعامة

تامنغست

إيليزي

تندوف
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- الـــســـيــد ســـدفي عـــمــرt بـــعــنـــوان تـــعــاضـــديــة عـــمــال
tاحمليط االقتصادي

tاآلنـسـة حـفـيـفي نـصـيـرة والـسـيـدة بـوقـادوم لـيـلى -
بـــعــــنــــوان الــــشـــخــــصــــY اHـــؤهــــلــــY في مــــجـــال نــــشــــاطـــات

tالتعاضديات

- الــسـيــد مـلـوكــة سـلــيـمـانt اHــديـر الــعـام لـلــصـنـدوق
tالوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

- الــســيـد عــاشق يــوسف أحـمــد شــوقي فـؤادt اHــديـر
الـــعــام لـــلــصـنـــدوق الـوطـنـي لـلـضــمـان االجـتــمـاعي لــغـيـر

األجراء. 

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

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة t2015 يـحـدد تـصـنـيف يـحـدد تـصـنـيف

اHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصـــصــــة في حــــمــــايـــة الــــطـــفــــولـــةاHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصـــصــــة في حــــمــــايـــة الــــطـــفــــولـــة
واHـــراهــقـــة وشـــروط االلــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصب الــعـــلـــيــاواHـــراهــقـــة وشـــروط االلــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصب الــعـــلـــيــا

التابعة لها.التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tإنّ الوزير األول
tاليةHووزير ا

tرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 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
tالعمومية

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

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

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

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
tؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسـالك ا

- وبــــمــــقـــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 353-09
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة  2009 واHـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــY اHــنــتــمـــY لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة

tبالتضامن الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-165 اHؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة
 2012 واHــتــضــمن تــعــديـل الـقــانــون األســاسي الــنــمـوذجي

 tراهقةHتخصصة في حماية الطفولة واHللمؤسسات ا

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

tرأةHواألسرة وقضايا ا

- 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

tواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
12 رجب عام 1434 اHوافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد

الـتــنـظــيم الـداخـلـي لـلـمــؤسـسـات اHــتـخــصـصـة في حــمـايـة
 tراهقةHالطفولة وا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
القـرار إلى حتـديـد تـصـنـيف اHـؤسـسـات اHـتـخـصصـة  في
حـمـايـة الـطـفـولة واHـراهـقـة وشـروط االلـتـحـاق بـاHـناصب

العليا التابعة لها.

اHادة اHادة 2 :  : تصـنف اHؤسـسات اHـتخـصصـة في حمـاية
الطفولة واHراهقة في الصنف " ب " القسم 3.

3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHــنـاصـب الـعــلــيـا الــتـابــعــة لـلــمــؤسـســات اHــتـخــصــصـة في
حــمـايـة الـطــفـولـة واHــراهـقـة وكــذا شـروط االلـتــحـاق بـهـذه

اHناصبt طبقا للجدول اآلتي : 
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسة اHؤسسة 

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
(2) Yيثـبت سـنـت tعـلى األقل أو رتـبـة معـادلـة

tمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـتـصرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبة مـعـادلة -
يـثـبت ســنـتـY (2) من اخلــدمــة الـفــعــلـيــة بــهـذه

tالصفة
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعــادلــةt يــثـبـت سـبع (7) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبـــة مــعـــادلـــةt يـــثــبـت ســبع (7) ســـنــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يثـبت عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
عـــلى األقـلt مـــرسم أو رتــــبـــة مـــعـــادلــــةt يـــثـــبت

t(2) أقدمية بصفة موظف Yسنت
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعـادلــةt يــثــبت ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.
- مــتـصـرف رئـيـسي عــلى األقلt مـرسم أو رتـبـة
مـــعــادلــةt يــثـــبت ســنــتــY (2) أقـــدمــيـــة بــصـــفــة

tموظف
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــادة اHــادة 
قـانونيـة في اHنصب الـعالي " مديـر " اHذكور في اجلدول
أعالهt الـذين ال يــسـتـوفــون شـروط الــتـعـيــY اجلـديـدةt من
الـزيــادة االسـتــداللــيـة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقـرارt ابــتـداء
من أول يـــنــايـــر ســنــة 2008 إلـى غــايـــة إنــهـــاء مــهـــامــهم في

اHنصب العالي اHشغول.
يـســتـفـيــد اHـوظــفـون اHــعـيــنـون بــصـفــة قـانـونــيـة في
اHنصب الـعالي " مدير " اHـذكور في اجلدول أعالهt الذين
يسـتوفـون شروط الـتـعيـY اHنـصوص عـليـها �ـوجب هذا
الـقرارt مـن الزيـادة االسـتـداللـيـة احملـددة أعالهt ابـتداء من

أول يناير سنة 2008.

  اHادة اHادة 5 :  : يجب أن ينتمي اHوظفون الذين يعينون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

اHـادةاHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 2 فبراير سنة 2015.
وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب
عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة t2015  يـحـدد تـصـنـيفيـحـدد تـصـنـيف

مـــؤســســات الــطــفــولــة اHـــســعــفــة وشــروط االلــتــحــاقمـــؤســســات الــطــفــولــة اHـــســعــفــة وشــروط االلــتــحــاق
باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tإن الوزير األول
tاليةHووزير ا

tرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07-307 اHؤرخ فـي
17 رمـــضـــان عــام 1428 الـــمــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007

الــذي يــحـــدد كــيــفــيــات مــنح الــزيـــادة االســتــداللــيــة لــشــاغــلي
tؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

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

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
tؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسـالك ا

- وبــــمــــقـــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 353-09
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة  2009 واHـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــY اHــنــتــمـــY لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة

tبالتضامن الوطني
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

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

tرأةHواألسرة وقضايا ا
- 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

tواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
12 رجب عام 1434 اHوافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد

tسعفةHؤسسات الطفولة اH التنظيم الداخلي

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 أعالهt يهدف هذا
الـقرار إلى حتـديـد تصـنـيف مـؤسسـات الـطفـولـة اHسـعـفة

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 :  : تــصـنف مــؤسـسـات الــطـفــولـة اHـســعـفـة في
الصنف " ب " القسم 3.

3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHناصب الـعليا الـتابعـة Hؤسسـات الطفـولة اHسـعفة وكذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبt طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسةاHؤسسة

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
(2) Yيثـبت سـنـت tعـلى األقل أو رتـبـة معـادلـة

tمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـتـصرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبة مـعـادلة -
يـثـبت ســنـتـY (2) من اخلــدمــة الـفــعــلـيــة بــهـذه

tالصفة
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعــادلــةt يــثـبـت سـبع (7) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبـــة مــعـــادلـــةt يـــثــبـت ســبع (7) ســـنــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يثـبت عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
عـــلى األقـلt مـــرسم أو رتــــبـــة مـــعـــادلــــةt يـــثـــبت

t(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعـادلــةt يــثــبت ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.
- مــتـصـرف رئـيـسي عــلى األقلt مـرسم أو رتـبـة
معادلـةt يثبت سـنتY (2) من األقدمـية بصفة

tموظف
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار
من

الوزير 

مقرر
من مدير
اHؤسسة

مقرر
من مدير
اHؤسسة
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسةاHؤسسة

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية

tمرسم أو رتبة معادلة tعلى األقل

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعـادلــةt يــثــبت ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة

tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.

مقرر
من مدير
اHؤسسة

91 م-2 3 ب

اHناصباHناصب
العلياالعليا

رئيس
ملحقة

مؤسسات
الطفولة
اHسعفة
(تابع)

  اHـادة   اHـادة 4 : : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 10 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt حتدد الزيـادة االستداللية للمنصب العالي " رئيس فرع " وكذا شروط االلتحاق بهذا

اHنصبt طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHستوىاHستوىاHؤسسةاHؤسسة

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

شروط شروط التعيYالتعيYاالستدالليةاالستداللية

tمــربّ مـــتــخـــصص رئــيـــسي أو رتـــبــة مـــعــادلــة -
يـثـبت ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

tبهذه الصفة

- مـربّ متـخـصص أو رتـبـة مـعـادلـةt يثـبت ست
(6) سـنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـيـة بهـذه الـصـفة.

مقرر
من مدير
اHؤسسة

55 4

اHنصباHنصب
العاليالعالي

رئيس
فرع

مؤسسات
الطفولة
اHسعفة

اHادة اHادة 5 :  : يسـتفيـد اHوظـفون اHـعيـنون بـصفـة قانـونيـة في اHنصـب العالـي " مدير " اHـذكور في اجلـدول أعالهt الذين
  ال يـسـتـوفـون شـروط الـتعـيـY اجلـديـدةt من الـزيـادة االستـداللـيـة احملـددة �ـوجب هـذا الـقرارt ابـتـداء من أول يـنـايـر سـنة

2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

يسـتفيد اHوظفون اHعـينون بصفة قانونـية في اHنصب العالي " مدير " اHـذكور في اجلدول أعالهt الذين يستوفون
شـروط الـتـعـيـY اHـنـصـوص عـلـيـهـا �ـوجب هـذا الـقـرار من الـزيـادة االسـتـداللـيـة احملـددة أعالهt ابـتـداء من أول يـنـايـر سـنـة

.2008
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ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة t t2015 يـحـدد تـصـنـيفيـحـدد تـصـنـيف

مـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفالمـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفال
اHـــعـــوقــــY وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــااHـــعـــوقــــY وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا

التابعة لها.التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةHووزير ا

tرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

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

tؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

واHتضمن تعيY أعضاء احلكومة;

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

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

tYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

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

tرأةHواألسرة وقضايا ا

- 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

tواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 ذي احلـــجـــة عـــام 1433 اHــــوافق 30 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

الــــذي يـــحـــدد الــــتـــنـــظــــيم الـــداخــــلي Hـــؤســــســـات الـــتــــربـــيـــة
tYعوقHتخصصة لألطفال اHوالتعليم ا

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 واHذكـور أعالهt يهدف هذا
القرار إلى حتـديد تصـنيف مـؤسسات الـتربـية والتـعليم
اHــــتــــخــــصــــصـــة لـألطــــفــــال اHـــعــــوقــــY وشــــروط االلــــتــــحـــاق

باHناصب العليا التابعة لها.

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــصــنف مـــؤســســـات الـــتــربـــيــة والـــتــعـــلــيم
اHــتـــــخـــصـــصـــة لألطـــفـــال اHـــعـــوقـــY في الــصــنف " ب "

القسم 3.

 اHــــادة اHــــادة 3 : : حتــــدد الـــــزيــــادة االســـــتــــداللــــيـــــة لــــشـــــاغــــلي
اHــنـاصـب الـعــلـيــا الـتــابـعــة Hـؤســسـات الــتـربــيـة والــتـعــلـيم
اHتخصصـة لألطفال اHعوقY وكذا شروط االلتحاق بهذه

اHناصبt طبقا للجدول اآلتي : 

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

لصالحيات الهياكل اHعنية.

اHـادةاHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 2 فبراير سنة 2015.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسةاHؤسسة

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
(2) Yيثـبت سـنـت tعـلى األقل أو رتـبـة معـادلـة

tمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـتـصرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبة مـعـادلة -
يـثـبت ســنـتـY (2) من اخلــدمــة الـفــعــلـيــة بــهـذه

tالصفة
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو أسـتـاذ تـعـلـيم مـتـخـصص رئـيـسي أو أسـتاذ
تـعــلــيم مــتـخــصص أو مــعـلم تــعــلـيم مــتــخـصص
(رئــــيس أو رئــــيـــسـي) أو مـــســــاعـــد اجــــتــــمـــاعي
(رئــــيـس أو رئـــــيــــسـي) أو وســــيـط اجـــــتــــمـــــاعي
(رئـيـس أو رئـيــسي) أو رتــبـة مــعـادلــةt يــثـبت
ســبع (7) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

tالصفة
- مــقــتــصــد رئــيــسـي أو مــقــتــصــد أو مــتــصــرف  
أو رتـبـة مـعـادلـةt يـثـبت سـبع (7) سـنـوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يثـبت عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
عـــلى األقـلt مـــرسم أو رتــــبـــة مـــعـــادلــــةt يـــثـــبت

t(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو أسـتـاذ تـعـلـيم مـتـخـصص رئـيـسي أو أسـتاذ
تـعــلــيم مــتـخــصص أو مــعـلم تــعــلـيم مــتــخـصص
(رئــــيس أو رئــــيـــسـي) أو مـــســــاعـــد اجــــتــــمـــاعي
(رئــــيـس أو رئـــــيــــسـي) أو وســــيـط اجـــــتــــمـــــاعي
(رئـيـس أو رئـيــسي) أو رتــبـة مــعـادلــةt يــثـبت
ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

tالصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسةاHؤسسة

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- مــتـصـرف رئـيـسي عــلى األقلt مـرسم أو رتـبـة
معادلـةt يثبت سـنتY (2) من األقدمـية بصفة

tموظف
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
عـــلى األقـلt مـــرسم أو رتــــبـــة مـــعـــادلــــةt يـــثـــبت

t(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو أسـتـاذ تـعـلـيم مـتـخـصص رئـيـسي أو أسـتاذ
تـعــلــيم مــتـخــصص أو مــعـلم تــعــلـيم مــتــخـصص
(رئــــيس أو رئــــيـــسـي) أو مـــســــاعـــد اجــــتــــمـــاعي
(رئــــيـس أو رئـــــيــــسـي) أو وســــيـط اجـــــتــــمـــــاعي
(رئـيـس أو رئـيــسي) أو رتــبـة مــعـادلــةt يــثـبت
ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

tالصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية

tمرسم أو رتبة معادلة tعلى األقل
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو أسـتـاذ تـعـلـيم مـتـخـصص رئـيـسي أو أسـتاذ
تـعــلــيم مــتـخــصص أو مــعـلم تــعــلـيم مــتــخـصص
(رئــــيس أو رئــــيـــسـي) أو مـــســــاعـــد اجــــتــــمـــاعي
(رئيس أو رئيـسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس
أو رئـيـسي) أو رتـبـة مـعـادلـةt يـثـبت ثالث (3)

tسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

tبهذه الصفة
tمــربّ مـــتــخـــصص رئــيـــسي أو رتـــبــة مـــعــادلــة -
يثـبت عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
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اHــادةاHــادة 4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفـــة
قـانونيـة في اHنصب الـعالي " مديـر " اHذكور في اجلدول
أعالهt الـذين ال يــسـتـوفــون شـروط الــتـعـيــY اجلـديـدةt من
الـزيــادة االسـتــداللــيـة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقـرارt ابــتـداء
من أول يـــنــايـــر ســنــة 2008 إلـى غــايـــة إنــهـــاء مــهـــامــهم في

اHنصب العالي اHشغول.
يـســتـفـيــد اHـوظــفـون اHــعـيــنـون بــصـفــة قـانـونــيـة في
اHنصب الـعالي " مدير " اHـذكور في اجلدول أعالهt الذين
يسـتوفـون شروط الـتـعيـY اHنـصوص عـليـها �ـوجب هذا
الـقرارt مـن الزيـادة االسـتـداللـيـة احملـددة أعالهt ابـتداء من

أول يناير سنة 2008.
  اHادة اHادة 5 :  : يجب أن ينتمي اHوظفون الذين يعينون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.
اHـادةاHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق 2 فبراير سنة 2015.
وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب
عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 12 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة t2015 يـحـدد تـصـنـيفt يـحـدد تـصـنـيف

اHـؤسسات اHتـخصصة وهـياكل استقـبال األشخاصاHـؤسسات اHتـخصصة وهـياكل استقـبال األشخاص
اHـــســـنــــY وشــــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنــــاصب الـــعـــلـــيـــااHـــســـنــــY وشــــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنــــاصب الـــعـــلـــيـــا

التابعة لها.التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةHووزير ا

tرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

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

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
tؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

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

tرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

tواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
21 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 2013

الـذي يـحــدد الـتـنـظـيـم الـداخـلي لـلــمـؤسـسـات اHــتـخـصـصـة
tYسنHوهياكل استقبال األشخاص ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
الـــقـــرار إلى حتــديـــد تـــصــنـــيف اHـــؤســســـات اHــتـــخــصـــصــة
وهـيـاكل اسـتقـبـال األشـخـاص اHـسنـY وشـروط االلـتـحاق

باHناصب العليا التابعة لها.
اHـادة اHـادة 2 : : تــصـنف اHــؤســسـات اHــتـخــصــصـة وهــيـاكل
استقبال األشخاص اHسنY في الصنف " ب " القسم 3.
3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHناصب الـعليا الـتابعـة للمـؤسسات اHـتخصـصة وهياكل
استقـبال األشـخاص اHـسنY وكـذا شروط االلـتحـاق بهذه

اHناصبt طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسةاHؤسسة

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب باHناصب 

- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
(2) Yيثـبت سـنـت tعـلى األقل أو رتـبـة معـادلـة

tمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـتـصرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبة مـعـادلة -
يـثـبت ســنـتـY (2) من اخلــدمــة الـفــعــلـيــة بــهـذه

tالصفة
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعــادلــةt يــثـبـت سـبع (7) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبـــة مــعـــادلـــةt يـــثــبـت ســبع (7) ســـنــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يثـبت عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنطق والتعـبير اللـغوي) من الدرجة الـثانية
عـــلى األقل t مـــرسـم أو رتــبـــة مـــعـــادلـــةt يــثـــبت

t(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- نــفـــســاني (عــيــادي أو تــربـــوي أو في تــصــحــيح
الـنـطق والتـعـبيـر الـلغـوي) من الـدرجة األولى
أو مــسـاعــد اجــتــمــاعي (رئــيس أو رئــيـسي) أو
وسيط اجتـماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة
مــعـادلــةt يــثــبت ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
tمـــربّ مـــتــــخـــصـص رئـــيس أو رتــــبـــة مــــعـــادلـــة -
يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية

بهذه الصفة.
- متـصـرف رئيـسي عـلى األقل t مـرسم أو رتـبة
معادلـةt يثبت سـنتY (2) من األقدمـية بصفة

tموظف
- مـقــتـصــد رئـيــسي أو مــقـتــصـد أو مــتـصـرف أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار
من

الوزير 

مقرر
من مدير
اHؤسسة

مقرر
من مدير
اHؤسسة

422

152

152

م

م-1

م-1

3

3

3

ب

ب

ب

اHناصباHناصب
العلياالعليا

مدير

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية

اHؤسسات
اHتخصصة
وهياكل
استقبال
األشخاص
YسنHا
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YوظفHثلو ا¤YوظفHثلو ا¤ ¤ثلو اإلدارة¤ثلو اإلدارة

- محمود سفير
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)

األسالكاألسالك

(بدون تغيير)

- فاروق خليف
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

(بدون تغيير)(بدون تغيير)

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 16
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة t2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرخ في t يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرخ في 21
شــــــــوال عـــــــام شــــــــوال عـــــــام 1435 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 18 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2014
واHــتـضــمن جتــديــد تــشــكـيــلــة جلــنـة الــطــعن اخملــتــصـةواHــتـضــمن جتــديــد تــشــكـيــلــة جلــنـة الــطــعن اخملــتــصـة

بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHان.بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1436
اHـوافــق 16 فـبـرايـر ســنة t2015 يـعـدل اجلدول اHـنـصوص
عــلـــيه في الــقــرار اHــؤرخ في 21 شــوال عــام 1435 اHــوافق
18 غــشت ســنــة 2014 واHـــتــضــمـن جتــديـــد تــشــكـــيــلـــة جلــنــة

الـــطـــعن اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة الـــعالقـــات مع
البرHانt كما يأتي :

¤ثلو اHوظفY¤ثلو اHوظفY¤ثلو اإلدارة¤ثلو اإلدارة

- محمود سفير

- فاروق خليف

- (بدون تغيير)

(بدون تغيير)

الـمــادة الـمــادة 4 :  : يـســـتــفــــيــد اHوظــفـــون اHــعــيــنــون
بـــــصـــــفـــــة قــــانـــونــــيــــة فــي الـــمــــنــــصــب الــــعــــالــــي
"مـــــــــديـــــــــر" الـــــــــمـــــــــــذكـــــــــور فـــي الـــــــــــجــــــــــدول أعـــــــاله
الــــــذيـــن ال يــــــســـــتـــــوفــــــون شـــــروط الــــــتــــــعـــــيــــيــن
الــــــــجــــــــــديـــــــــدةt مــــن الـــــــــزيــــــــــادة االســـــــــتـــــــــداللـــــــــيــــــــة
الــــــمــــحـــــددة بــــمــــوجـــب هـــــذا الــــقـــــرارt ابــــتــــداء من
أول يـــــــــنــــــــايـــــــــر ســـــــــنــــــــة 2008 إلــى غـــــــــايـــــــــة إنـــــــــهــــــــاء

مــهــامــهم في اHــنــصــب العالي اHشغول.

يــــســــــتــــفـــــيــــد الــــمـــــوظــــفــــــون الــــمـــــعـــــيــــنــــون
بـــصــــفــة قــــانـــونــــيــة فـــي الــــمـــنـــصــب الـــعـــالــي
tمـــــــــــديــــــــر " الـــــــــمـــــــــذكــــــــــور فــــي الـــــــــجـــــــــدول أعـــاله "
الـــــــــذيــن يـــــــســــــــتــــوفـــــــون شــــــــروط الــــــــتـــــــعــــــــيـــــــيـــن
اHــــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا بــمــوجــب هـــذا الــقـــرارt مـن
الـــزيـــادة االســــتــــداللـــيـــة الـــمـــحـــددة أعــالهt ابـــتـــداء

مــن أول يــنــايــر ســنــة 2008.

5 : : يـــجـــب أن يـــنــــتـــمــي الـــمــوظــــفـــون الـــمـــادة الـــمـــادة 
الـــذيـن يـــعـــيـــنـــون فــي الـــمــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا إلــى
رتــب تـــــكـــــون مـــــهــــامـــــهـــا مـــــوافــــقـــــة لـــــصــالحـــــيــــات

الــهــيــاكل الــمـعــنـيـة.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب
عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 26 رب ربــــــــــيع اليع الــــــــــثــــــــــانانـي عـي عـــــــــام ام 1436 اH اHــــــــــوافق وافق 16
فـبـرايرايـر سر سـنة نة t2015 يt يـعـدل الدل الـقـرار اHؤرخ في رار اHؤرخ في 2 ش شـعـبانبان
واHــــتــــضــــمنمن  Hــــوافق أول يوافق أول يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة 2014 واHاHعــــام ام 1435  ا
جتـديديــــد تد تـشـكــــيـلـة الة الــــلـجـنــــة اHة اHـتـســــاوياويـة األعة األعـضــــاء اخملاء اخملـتـصـة

ـــــــــــــــــــــــــبأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHان.بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHان.
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1436
اHـوافــق 16 فـبـرايـر ســنة t2015 يـعـدل اجلدول اHـنـصوص
عــلـيـه في الــقـرار اHــؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1435 اHـوافق
أول يونـيو سـنة 2014 واHـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلجـنة
اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتــــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة

العالقات مع البرHانt كما يأتي :

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 2 فبراير سنة 2015.
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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 26 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اHوافق  اHوافق 20 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة t2014 يتضـمن جتديد تـشكـيلة الـلt يتضـمن جتديد تـشكـيلة الـلّجـان اإلدارية اHتـساويةجـان اإلدارية اHتـساوية

األعضاء اخملتصة �وظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.األعضاء اخملتصة �وظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 26  ذي احلـجـة عام 1435 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنـة t2014 جتـدّد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة �وظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئةt حسب اجلدول اآلتي :

اللجاناللجان

¤ثلو ¤ثلو اإلدارةاإلدارة

tستشارونHتصرفون اHا -
tالتراجمة - YترجمHرؤساء ا -

tأمناء احملفوظات Yرؤساء الوثائقي -
tفي اإلعالم اآللي YهندسHرؤساء ا -

tفي اإلحصاء YهندسHرؤساء ا -
tتصرفون الرئيسيونHا -

tهندسون الرئيسيون في اإلعالم اآلليHا -
tهندسون الرئيسيون في اإلحصاءHا -
tترجمون - التراجمة الرئيسيونHا -

tالوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون -
tتصرفونHا -

tترجمون - التراجمةHا -
tمهندسو الدولة في اإلعالم اآللي -

tمهندسو الدولة في اإلحصاء -
tالوثائقيون أمناء احملفوظات -
tلحقون الرئيسيون لإلدارةHا -

tأمناء احملفوظات Yمساعدو الوثائقي -
tاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -

tديرية الرئيسيونHكتاب ا -
tملحقو اإلدارة -

tاحملاسبون اإلداريون -
tأعوان اإلدارة الرئيسيون -

tديريةHكتاب ا -
tأعوان اإلدارة -

tالكتاب -
tYاإلداري Yمساعدو احملاسب -

tالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -
tالتقنيون السامون في اإلحصاء -

tأعوان حفظ البيانات -
tالتقنيون في اإلعالم اآللي -

tالتقنيون في اإلحصاء -

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

- إبــــرســــيـــان
زهية

- قـــــــــــويـــــــــــنـي
ليلية

- حـــــــــــفـــــــــــيـص
محمد

- إراتــــــــــــــــــــنــي
�ينة

- عــــــــــــــــــــــــــروس
أمال

- عــــــــــــــــــــــــــزوز
عبد النور

- قــــــــــــــــــــــــــــــادري
كر�ة

- رحـــــــــمـــــــــاني
ياسمينة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األسالك أو الرتباألسالك أو الرتب

اللجنة اللجنة 1

YستخدمHاYستخدمHثلو ¤ثلو ا¤

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

- ونـــــــــــــــــــــوفــي
نضيرة

- ســـيـــد عـــلي
غانية

- بـــولـــعــراس
يزيد

- إبـــلـــعـــيـــدان
كمال

- شــــــمـــــــيـــــــشم
مر©

- بــــراهــــيــــمي
عبد القادر

- غـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاط
خضراء

- مـــــــــعـــــــــطــــــــار
بدرية

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون



tفي البيئة YهندسHرؤساء ا -
tمفتشو األقسام الرؤساء في البيئة -
tفي تهيئة اإلقليم YهندسHرؤساء ا -
tهندسون الرئيسيون في البيئةHا -

tمفتشو األقسام في البيئة -
tهندسون الرئيسيون في تهيئة اإلقليمHا -

tمهندسو الدولة في البيئة -
tفتشون الرئيسيون في البيئةHا -

tعماريونHهندسون اHا -
tمهندسو الدولة في تهيئة اإلقليم -

tفتشون في البيئةHا -
- اHـــهـــنـــدســـون الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــون في الـــســـكن

tوالعمران
- اHـــهــنـــدســون الـــتــطـــبــيــقـــيــون فـي األشــغــال

tالعمومية
tالتقنيون السامون في البيئة -

tالتقنيون في البيئة -
tالتقنيون السامون في السكن والعمران -

tهنيون خارج الصنفHالعمال ا -
tهنيون من الصنف األولHالعمال ا -

tهنيون من الصنف الثانيHالعمال ا -
tهنيون من الصنف الثالثHالعمال ا -
tسائقو السيارات من الصنف األول -

tسائقو السيارات من الصنف الثاني -
tاحلجاب الرئيسيون -

- احلجاب.

- يـــــــــــــــــويـــــــــــــــــو
لــــــــــــعــــــــــــربـي

رضا

- ســـــراجـــــيـــــة
نعاس

-  ز و ا و ي
وهيبة

- دحـــــــــــــــــــــــــــــــيـــم
سهيلة

- أوســــــــــــــــــــالــم
سليمة

- بـــوجـــدا�ي
اعمر

- طــــــــــــــــــــــويـل
عبد الكامل

- عـــــــــــــجــــــــــــالـي
أمال

- جــــــــمــــــــعـــــــات
عبد الباقي

- حـــــــــــــــــــــــــــواس
عمر

- بـن خــــنـــوف
لطيفة

- بــــــــــــــوعــــــــــــــلـي
مر© أمال

- مـــــــــــــــــــــــــــزالــي
محمد

- عـــــــــــــمـــــــــــــرون
سمية

اللجنة اللجنة 2

اللجنة اللجنة 3

- زيــــــــــــنـــــــــــات
أمال

- تــــــــــــيـــــــــــــلــــــــــــو
سليمان

- مــــخـــــلــــوفي
سميرة

- حــــــــــــنـــــــــــوس
نسيمة

- بــــوســــعــــدي
مــــــــــحــــــــــمـــــــــد

توفيق
- دافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قاسي

- بـــــــــــــــوعــــــــــــــدة
رضــــــــــــــــــــــوان

- بـــــوخـــــالـــــفــــة
سعاد

- شــــــطـــــــيــــــبي
ابتسام

- مـــــــــــقــــــــــرانـي
لياس

- ســـــــــــــالمـــــــــــــي
خلضر

- بـــلـــفـــوضـــيل
رضوان

- لـــــــــعـــــــــمــــــــارة
عزيز

- خــــــــلــــــــفـــــــاوي
فريد

اللجاناللجان

¤ثلو ¤ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األسالك أو الرتباألسالك أو الرتب
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األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون
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