
العدد العدد 63
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 17 صفر صفر عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 نوفمبر نوفمبر سنة  سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرســوم رئـاسي رقم 15-301 مـؤرخ في 16 صـفــر عـام 1437 اHـوافـق 28 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يــتـضــمـن اسـتــدعــاء الــهـيــئــة
...............................................................................YنتخبHاالنتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-292 مـؤرخ في 3 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 15 نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يـتـضــمن إحـداث أبـواب ونـقل
اعتماد في ميزانية الدولة.........................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-293 مـؤرخ في 3 صـفــر عـام 1437 اHـوافـق 15 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يـتــضـمـن نـــقــل اعــتـــمــاد في
ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة...................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  15-294 مـؤرخ في 3 صــفــر عــام 1437 اHـوافـــق 15 نـوفــمــبــر ســنـة r2015 يـتــضــمن نــقـل اعــتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة التجارة..................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-295 مـــؤرخ في 3 صــفـــر عــام 1437 اHـــوافــق 15 نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 يــعـــــدل تــوزيــــع نــفــقــــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2015 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتــوبـر ســنـة r2015 يــتـضــمّن  إنــهـاء مــهـام مــكـلّف �ــهـمــة لـدى
رئيس احلكومة - سابقا...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكــتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضــمّن  إنـهـاء مـهــام مـكـلّـفــY �ـهـمـة لـدى
مصالح رئيس احلكومة - سابقا................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكــتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  إنــهـاء مـهـام مــديـر دراسـات لـدى
مصالح رئيس احلكومة - سابقا................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتـوبر سنة r2015 يتـضمّن  إنهـاء مهـام مدير دراسـات �صالح
الوزير األوّل..........................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافـق 25  أكـتــوبـر ســنـة r2015 يـتــضـمّــنـان  إنـهــاء مـهــام رئـيـسي
دراسات �صالح الوزير األوّل..................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتــوبـر ســنـة r2015 يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام بــاHـديــريــة الـعــامـة
للوظيفة العمومية - سابقا......................................................................................................................
مــراسـيم رئـاســيـة مـؤرّخـة في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكــتـوبـر سـنـة r2015 تـتــضـمّن  إنـهـاء مــهـام بـوزارة الـشـؤون
اخلارجية - سابقا....................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 اHوافـق 25  أكتوبر سنة r2015 يتضمّنان  إنهاء مهام  سفيرين فوق
العادة ومفوضY للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية........................................................................
مـــراســيم رئـــاســيـــة مــؤرّخــة في 11 مــحـــرّم عــام 1437 اHـــوافق 25  أكـــتــوبـــر ســنــة r2015 تـــتــضـــمّن  إنــهـــاء مــهـــام رؤســـاء أمن
الواليات................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـــوافق 25  أكــتــوبــر ســنــة r2015 يــتــضــمّن  إنــهــاء مـــهــام مــديــر الــســيــاحــة
والصناعة التقليدية في والية البليدة........................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتوبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY مكلّف �همة برئاسة اجلمهورية...
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتوبر سنة r2015 تتضمّن  التّعيY �صالح الوزير األوّل....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25  أكـتـوبر سـنة r2015 يتـضمّن  تعـيY مـفتشـY باHـفتشـية الـعامة
للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري..................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّـنـان  تـعيـY نـوّاب مـديـرين
باHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري...................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـوافق 25  أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمّن  تــعــيــY سـفــيــرين فــوق الــعـادة
ومفوضY للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّن  تـعـيـY القـنـصل الـعـامّ لـلـجـمـهـورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بالدار البيضاء (اHملكة اHغربية)....................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتـوبر سنة r2015 يتضـمّن  تعيـY قنصل للـجمهوريـة اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية بوجدة (اHملكة اHغربية)...............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـوافق 25  أكــتــوبــر ســنـة r2015 يـتــضــمّن  تــعـيــY اHــديــرة الـعــامّــة لــلـمــعــهـد
الدبلوماسي والعالقات الدولية...................................................................................................................

Yمـديـر الــتـكــوين وحتـسـ Yيـتــضـمّن  تــعـيــ r2015 ـوافق 25  أكــتــوبــر ســنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 ا
اHستوى باHعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتـوبـر سنـة r2015 يتضمّن  تعيY رؤســاء أمن الواليـات.........

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة السكن والعمران وا:دينةوزارة السكن والعمران وا:دينة

قرار مؤرخ في 12 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافق 26  سبتـمبر سنة r2015  يحدّد شـروط معاجلـة طلبـات شراء السـكن الترقوي
العمومي وكيفيات ذلك..............................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 8 رمضـان عام 1436 اHـوافق 25 يـونـيو سـنة r2015 يتـعـلّق بـتـصنـيف بـعض الـطرق الـبـلـدية
ضمن صنف الطرق الوالئية في والية بجاية...................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة r2015  يــتـضــمن وضع بـعض األسالك
التقنية اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام باخلدمة لدى الديوان الوطني لإلشارة البحرية..

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  ســبــتـمــبــر ســنـة r2015  يـتــضــمن وضع ســلك األطــبـاء
الـبيـطـريY في حـالة الـقيـام باخلـدمة لـدى اHـؤسسـات العـمومـية ذات الـطابع الـعلـمي والـتكـنولـوجي التـابعـة لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي..................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة r2015  يــتـضــمن وضع بـعض األسالك
اخلــاصـة بـوزارة الـصـحـة والـســكـان وإصالح اHـسـتـشـفــيـات في حـالـة الـقــيـام بـاخلـدمـة لـدى اHـؤســسـات الـعـمـومـيـة ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي...................................................

Qوزارة التكوين والتعليم ا:هنيQوزارة التكوين والتعليم ا:هني
YـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدد عـدد ا r2015 وافق 9 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 شـوّال عـام 1436 ا
وسائقي السيارات واحلجابr بعنوان مديريات التكوين والتعليم اHهنيY للواليات.............................................

YـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدد عـدد ا r2015 وافق 9 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 شـوّال عـام 1436 ا
..............................................................YهنيHبعنوان معاهد التكوين والتعليم ا rوسائقي السيارات واحلجاب

YـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدد عـدد ا r2015 وافق 9 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 شـوّال عـام 1436 ا
................................................................Yهني والتمهHبعنوان مراكز التكوين ا rوسائقي السيارات واحلجاب

YـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدد عـدد ا r2015 وافق 9 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 شـوّال عـام 1436 ا
وسائقي السيارات واحلجابr بعنوان معاهد التعليم اHهني...............................................................................

YـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدد عـدد ا r2015 وافق 9 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 شـوّال عـام 1436 ا
وسائقي السيارات واحلجاب بعنـوان اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني............................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-219 اHؤرخ
في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1436 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2015
واHتـضـمن تـوزيع االعـتـمادات اخملـصـصـة لـوزير الـتـهـيـئة
الـعمـرانيـة والسـياحـة والصـناعـة التـقلـيديـة من ميـزانية

r2015 الية التكميلي لسنةHالتسيير �وجب قانون ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-221 اHؤرخ
في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1436 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2015
واHـتــضـمـن تـوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر اHـوارد
اHـائــيـة والـبــيـئــة من مـيــزانـيــة الـتــسـيــيـر �ـوجـب قـانـون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتــدث فـي جــدول مــيــزانــيـــة تــســيــيــر
وزارة اHوارد اHائيـة والبيئة األبواب اHبينة في اجلدول

" ب " اHلحق بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 2 : : يلغى من مـيزانيـة سنة 2015 اعتـماد قدره
مـلـياران وخـمـسة وتـسـعون مـلـيونـا وأربعـة وسـتون ألف
ديــنــار (2.095.064.000 دج) مـــقــيــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر
وزارة الــــتـــهـــيـــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة والـــســـيــــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة
الـتـقـلـيــديـة وفي األبـواب اHـبـيّــنـة في اجلـدول " أ " اHـلـحق

بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 3 : : يـخصص Hـيزانـية سـنة 2015 اعتـمـاد قدره
مـلـياران وخـمـسة وتـسـعون مـلـيونـا وأربعـة وسـتون ألف
ديــنــار (2.095.064.000 دج) يــقـــيــد في مـــيــزانـــيــة تــســـيــيــر
وزارة اHـوارد اHـائــيـة والـبـيـئـة وفـي األبـواب اHـبـيّـنـة في

اجلدول " ب " اHلحق بهذا اHرسوم. 
اHــــادة اHــــادة 4 :  : يـــكــــلف وزيـــر اHــــالـــيــــة ووزيـــر الــــتـــهــــيـــئـــة
العمرانية والـسياحة والصناعة التقليدية ووزير اHوارد
اHائية والبيـئةr كل فيـما يخصـهr بتنفيــذ هـذا اHرسـوم
الذي ينشر في اجلريـدة الرّسميّة  للجـمهوريّة اجلزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15

نوفمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-301 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 16 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
يـــتـــضـــمـن  rيـــتـــضـــمـن r2015 ــــوافـق 28 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافـق  اH1437 ا

اسـتدعـاء الهيـئـة االنتخـابية لتجـديد نصف أعضاءاسـتدعـاء الهيـئـة االنتخـابية لتجـديد نصف أعضاء
.YنتخبHمجلس األمة ا.YنتخبHمجلس األمة ا

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهورية

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 77 - 8
rو102 (الفقرة 3) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اHـواد 104 و105

rو106 منه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــســتــدعى الــهــيـــئــة االنــتــخــابــيــة يــوم
الـثالثـاء 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2015 لــتـجــديــد نـصف أعــضـاء

.YنتخبHمجلس األمة ا
اHـادةاHـادة  2 :  : تـتــكــون الـهــيـئــة االنـتــخــابـيــة من مـجــمـوع
أعضاء اجمللس الشعبي الوالئي وأعضاء اجملالس الشعبية

البلدية للوالية.
اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 28

نوفمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوممرسوم تنفيذي رقم  تنفيذي رقم 15-292  مؤرخ في  مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1437
اHــوافق اHــوافق 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن إحــداثr يـــتـــضـــمن إحــداث

أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة.أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ـــــقــــــتــــضـى اHــــرســــوم الـــــتــــشــــريـــــعي رقم 04-92
اHـؤرخ في 14 ربـيع الـثـانـي عام 1413 اHـوافق 11 أكـتـوبر
ســنــة 1992 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

rادة 81 منهHال سيما ا r1992
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اجلدول اHلحق " أ "اجلدول اHلحق " أ "

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية.................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة...........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

129.500.000

120.330.000

19.700.000

269.530.000

200.000

200.000

1.800.000

15.000

62.500.000

5.520.000

69.835.000

41.995.400

3.787.800

11.362.800

22.498.000

437.000

3.100.000

3.000.000

15.000

86.196.000
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01 - 35

05 - 36

06 - 36

07 - 36

01 - 37

07 - 37

01 - 43

06 - 44

08 - 44

09 - 44

10 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHـــــركــــزيــــة - إعــــانــــة لــــلـــــمــــركــــز الــــوطــــنـي لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــوارد
البيولوجية........................................................................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل.....................
اإلدارة اHركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيّرات اHناخية..........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اHعيّنة..............

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اHساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات......................................
اHساهمة في اHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة...............
اHساهمة في اHركز الوطني للتكوين في البيئة..........................
اHساهمة في اHركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء..................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

9.900.000

9.900.000

80.000.000

74.000.000

5.000.000

159.000.000

55.861.000

5.000.000

60.861.000

655.522.000

12.500.000

12.500.000

19.000.000

19.000.000

40.000.000

19.000.000

97.000.000

109.500.000

765.022.000
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21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

93 - 34

94 - 34

99 - 34

21 - 35

23 - 37

الفرع  اجلزئي الثالثالفرع  اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
rالـرواتب rـتـعاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح العائلية..................................

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح االختيارية..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثاث..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اHلحقة............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................
اHصـالح الالمـركـزية لـلـبيـئـة - الـنفـقـات القـضـائيـةr نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.......
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHؤتمرات واHلتقيات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.........................................................

401.000.000
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120.000.000
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15.000.000

237.066.000
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16.830.000
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24.160.000
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4.960.000

2.023.000

10.000

98.452.000
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8.500.000

15.024.000

15.024.000

1.330.042.000
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2.095.064.000
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اجلدول اHلحق " ب "اجلدول اHلحق " ب "

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

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

وزارة اHوارد اHائية والبيئةوزارة اHوارد اHائية والبيئة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية.................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية.............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة...........................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اHــــركـــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضـــــائــــيــــة - نــــفـــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

129.500.000

120.330.000

19.700.000

269.530.000

200.000

200.000

1.800.000

15.000

62.500.000

5.520.000

69.835.000

41.995.400

3.787.800

11.362.800

22.498.000

437.000

3.100.000

3.000.000

15.000

86.196.000
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اجلدول اHلحق " ب " (تابع)اجلدول اHلحق " ب " (تابع)

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

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

03 - 37

07 - 37

01 - 43

01 - 44

03 - 44

07 - 44

08 - 44

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHـــــركــــزيــــة - إعــــانــــة لــــلـــــمــــركــــز الــــوطــــنـي لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــوارد
البيولوجية........................................................................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل.....................
اإلدارة اHركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية..........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات......................................
اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية اHعينة..............

مجموع  القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح - تـعويضات التـدريب - الرواتب اHسبقة -
نفقات التكوين....................................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اHساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات......................................
اHساهمة في اHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة...............
اHساهمة في اHركز الوطني للتكوين في البيئة..........................
اHساهمة في اHركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء..................

مجموع  القسم الرابع

مجموع  العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

9.900.000
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5.000.000
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5.000.000
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655.522.000
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12.500.000
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19.000.000
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19.000.000
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109.500.000
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اجلدول اHلحق "ب " (تابع)اجلدول اHلحق "ب " (تابع)

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

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

94 - 34

95 - 34

99 - 34

21 - 35

23 - 37

الفرع  اجلزئي الثالثالفرع  اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
rالـرواتب rـتـعاقـدونHـسـتـخـدمـون اHـصـالح الالمـركـزيـة لـلـبـيـئـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح العائلية..................................

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح االختيارية..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات...............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األدوات واألثاث..............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اللوازم..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - التكاليف اHلحقة............................
اHصالح الالمركزية للبيئة - األلبسة..........................................
اHصالح الالمركزية للبيئة - حظيرة السيارات...........................
اHصالح الالمركزية للبيئة - اإليجار..........................................
اHصـالح الالمـركـزية لـلـبيـئـة - الـنفـقـات القـضـائيـةr نـفقـات اخلـبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للبيئة - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.......
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHؤتمرات واHلتقيات......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................
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مرسـوم تنفيذي رقممرسـوم تنفيذي رقم  15-293 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1437
15 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمــن نـــقــلr يـــتـــضــمــن نـــقــل اHــوافـق اHــوافـق 

اعـتـمـاد في ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة.اعـتـمـاد في ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

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

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 27
اHــــــؤرخ فـي 11 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1436 اHـــــــوافـق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات

اخملصـصة لـوزير اHـاليـة من مـيزانـية الـتسـييـــر �وجــب
r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيـــــة ســنـة 2015
اعـتــمـــــاد قــــدره ســبــعـة مـاليـY وخــمــســمــائــة ألف ديــنـار
(7.500.000 دج) مـــــقــــــيّــــــــد فـي مــــيـــزانـــــيــــــة تـــســـيـــيــــــر
وزارة اHـــالـــيـــــةr الــفـــــــرع الـــثــــامــن : اHـــديــريـــة الـــعـــامــــة
لالستشــــراف وفـــي الـبابY اHبيّـنY في اجلدول اHلحق

بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعــتـــمـــاد قــــدره ســبــعــة ماليــY وخــمــســمــائــة ألف ديــنــار
(7.500.000 دج) يــقــــيّــــد فــي مـــيــزانــــيــــة تــســـيــيـــر وزارة
اHـاليةr الفـرع الثامن : اHديـرية العامـة لالستشراف وفي

الباب رقم 37-02 "اHؤتمرات واHلتقيات".
اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكـــلـــف وزيـــــر اHــالـــيـــــة بــتـــنـــفــيـــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15

نوفمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

01 - 35

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع الثامنالفرع الثامن

اHديرية العامة لالستشرافاHديرية العامة لالستشراف
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHديرية العامة لالستشراف - التكاليف اHلحقة..........................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة لالستشراف - صيانة اHباني...............................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثامن
مجموع االعتمادات اHلغـاة........................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة........................................................
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مرسـوم تنفيذي رقممرسـوم تنفيذي رقم  15-294 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1437
اHــــوافـــق اHــــوافـــق 15 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضــــمن نـــقلr يـــتـــضــــمن نـــقل

اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقــــتــــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 15 -218
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق  17 غــــشت
ســـنــة 2015 واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر �وجـــب قانــون

r2015 اليــة التكميلي لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـتــمـاد قـــدره ثالثـة وأربــعـون مــلـيــونـا وخــمـسـمــائـة ألف
ديـــنــار (43.500.000 دج)  مـــقـــيّـــــد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر
وزارة الـــــتـــــجـــــارة وفي الـــــبـــــاب رقم 31-12 "اHـــــديـــــريـــــات

الوالئية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانيـة سنة 2015 اعتـماد قدره
ثالثـــــة وأربـــــعــــون مـــــلـــــيــــونـــــا وخــــمـــــســـــمــــائـــــة ألف ديـــــنــــار
(43.500.000 دج)   يـــقـــيّـــــد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر وزارة
الــتـــجـــارة وفي الـــبــاب رقم 31-13 "اHـــديــريـــات الــوالئـــيــة
للتـجارة - اHـستـخدمـون اHتـعاقدونr الـرواتبr منح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي".

rالـيـــة  ووزيــر التـجارةHـادّة ة 3 : : يكـلـــف وزيـــر اHـاداHا
كل فـيــمـا يـخـــصّهr بـتـنفـيـذ هــــذا اHـرســـوم الـذي يـنــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15-295 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صـفر عام  صـفر عام 1437
اHــوافــق اHــوافــق 15 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 يــعـــــدل تــوزيـــعr يــعـــــدل تــوزيـــع
r2015 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  تـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2015
رخــصــة بـرنــامـج قـدرهــا خــمــســمــائــة وثــمــانــيــة وثــمــانـون
مـلـيــون ديـنـار (588.000.000 دج) مـقـيّـــدة في الـنــفــــقــــات
ذات الــطــابــع الـنــهـــائـي (اHــنـصـــــوص عــلـيــهــــا فــي األمـر
رقـم 15-01 اHــــــــؤرخ في 7 شــــــــوال عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 23
يــولـيــو ســنـة 2015 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة 2015) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :   :  تــــخــــصـــــص Hــــيــــزانــــيـــــــة ســــنــــــــة 2015
رخصـــــــة بـرنـامـــج قـــدرهـــــا خـمـسـمـائـــــــة وثـمـانـيـــــة
وثـمــانـــــــون مــلـيـــــون ديــنــــار (588.000.000 دج)  تــقــيّــــد
فـــي النـفــقـــــات ذات الطـابـــع الـنهــائـــي (اHنـصــــــوص
عــلـــيــهـــــــا فـــي األمـــــر رقـم 15-01  اHــؤرخ فـــي 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة 2015)  طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.

3 :  :  يــنــشـــــر هـــــذا اHــرســــوم فـــي اجلــريـــــدة اHــاداHــادّة ة 
الــرّســمــيّـــــة لــلــجــمــهــوريّـــــة اجلــزائــريّـــــة الــدّ�ــقــراطــيّـــــة

الشّعبيّـــــة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15
نوفمبر سنة 2015. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

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

القطاعالقطاع

- احـتــيـاطي لــنـفــقـات غــيـر
متوقعة

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

اHلحقاHلحق

رخصة البرنامج اHلغاةرخصة البرنامج اHلغاة

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

588.000

588.000

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع

- التربية والتكوين

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

رخصة البرنامج اخملصصةرخصة البرنامج اخملصصة

588.000

588.000

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن  إنــهــاء مــهــام مــديـرن  إنــهــاء مــهــام مــديـر

دراسات لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.دراسات لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة 2015 تنـهىr ابتداء من أوّل

يــولــيــو ســنـة r2015 مــهــام الــسّــيــد خلــضــر جـغــودr بــصــفــته
rمـديـرا للـدراسـات لـدى مـصـالح رئيـس احلكـومـة - سـابـقا

إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن  إنــهــاء مــهــام مــديـرن  إنــهــاء مــهــام مــديـر

دراسات �صالح الوزير األودراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـــــب مــــرســــــــوم رئــــاســـــيّ مــــــــؤرّخ فـــــي 11
مـــحـــــــرّم عــــــــام 1437 اHــــوافـــــق 25 أكـــتـــوبــــــــر ســـنــــــــة
rتــــــنــــــهــــى مــــــهــــــــــام الــــــسّــــــيــــــــــد رزقـــــي جـــــــــوزي r2015

rبصفتــــه مـديــــرا للدراســـات �صالــــح الوزيـــر األوّل
لتكليفـــه بوظيفـــة أخــــرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـتــضـمr يـتــضـمّن  إنــهـاء مـهــام مـكـلن  إنــهـاء مـهــام مـكـلّف

�همة لدى رئيس احلكومة - سابقا.�همة لدى رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

حـــمـــزة بن أقـــزوحr بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا �ـــهــمـــة لـــدى رئـــيس
احلكومة - سابقاr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
YـفYيـتـضمّن  إنـهـاء مـهـام مـكـلن  إنـهـاء مـهـام مـكـلّـف rيـتـضم r2015 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 

�همة لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.�همة لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة 2015 تنـهىr ابتداء من أوّل

يــــولــــيـــو ســــنـــة r2015 مــــهـــام الــــسّــــيـــديـن اآلتي اســــمـــاهــــمـــا
بـصفـتـهـمـا مـكلّـفـY �ـهـمـة لدى مـصـالح رئـيس احلـكـومة -

سابقاr إلحالتهما على التّقـاعد :
rسي مقران أعراب -
- محمد رضا رحال.
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�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة 2015 تنـهىr ابتداء من أوّل

فـبـرايــر سـنـة r2015 مـهــام الـسّـيــد عـلي طالورارr بــصـفـته
مـديـرا لـلوثـائق واألرشـيف في اHـديـريـة العـامـة لالتـصال
rواإلعالم والـتـوثـيق بـوزارة الــشـؤون اخلـارجـيـة - سـابـقـا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة 2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيـد

مـحنـد أمـقـران جـمـعـةr بـصـفـتـه نــائب مـديــر للـمـيـزانــية
في اHـديرية العـامة للـموارد بوزارة الشـؤون اخلارجية -

سابقاr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء
مـهام  سفيـرين فوق العادة ومـفوضY للـجمهوريةمـهام  سفيـرين فوق العادة ومـفوضY للـجمهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة 2015  تنـهىr ابـتداء من 15

يــنـــايــر ســـنــة r2015 مــهـــام الــسّـــيــد جـــلــول ثـــابتr بــصـــفــته
ســـفــيــرا فــوق الــعــادة ومـــفــوضــا لــلــجــمـــهــوريــة اجلــزائــريــة
الد�ـقـراطيـة الـشـعبـيـة بـدار السالم (اجلـمـهـورية اHـتـحدة

لتنزانيا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة 2015 تـنـهىr ابـتـداء من 15

rمــهــام الــسّــيــد عــبــد الــكــر� بن شــيــاح r2015 يــنــايــر ســنـة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلـزائـرية الـد�ـقـراطـية الـشـعـبيـة بـواقـادوقو (جـمـهـورية

بوركينا فـاسو).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
25  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة   أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 تـــتـــضــــمr تـــتـــضــــمّن  إنـــهــــاء مـــهـــامن  إنـــهــــاء مـــهـــام

رؤسـاء أمن الواليات.رؤسـاء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

rاآلتـيــة أسـمــاؤهم بــصـفــتـهم رؤســاء أمن الــواليـات اآلتــيـة
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

مهام رئيسي دراسات �صالح الوزير األومهام رئيسي دراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـــحــمـــد بــوعـــكــازr بـــصـــفــتـه رئــيـــســا لـــلــدراســـات �ـــصــالح
الوزير األوّلr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

وردية أوكسالr بصـفتها رئيسة دراسات �صالح الوزير
األوّلr إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015 يتضمr يتضمّن  إنـهاء مهام باHديريةن  إنـهاء مهام باHديرية

العامة للوظيفة العمومية - سابقا.العامة للوظيفة العمومية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـية -
سابقاr لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- مـــــصــــــطـــــفـى بن خـــــلــــــــوفr بـــــصـــــفــــــتــه مــــــفـــــتـــــشـــــــا
rفتشــية العامـةHبا

- ياسY بوفطةr بصفته مديرا للدراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
25  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة   أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 تـــتـــضــــمr تـــتـــضــــمّن  إنـــهــــاء مـــهـــامن  إنـــهــــاء مـــهـــام

بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا.بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تنهـى مهام السّيدين

rاآلتي اســـمــاهـــمـــا بــوزارة الـــشـــؤون اخلــارجـــيـــة - ســابـــقــا
لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- ســـاعــد بـن الــعـــابـــدr بــصـــفـــته مـــكــلّـــفـــا بــالـــدراســات
r2015 ابتداء من أوّل فبراير سنة rوالتلخيص

rبــصــفــته ســفــيــرا مــســتــشـارا rمــحــمــد عـنــتــر داود -
ابتداء من أوّل مارس سنة 2015.
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مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
25  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة r2015 تـتضـمr تـتضـمّن  التن  التّـعيـY �صالحـعيـY �صالح

الوزير األوالوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بدر الدين أمقرانr مكلّفا �همة �صالح الوزير األوّل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــــوافق 25 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2015 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والـــسّـــيـــد اآلتي اســـمــــاهـــمــــا مـــكـــلّـــفــــY �ـــهـــمــــة �ـــصـــــالح
الــوزيـر األوّل :

rلطيفة محرزي -
- رزقي جوزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

غولr مديرا للدراسات �صالح الوزير األوّل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم �صالح الوزير األوّل :
rمديرا للدراسات rمحمد رضا حمرور -

rمكلّفا بالدراسات والتلخيص rفؤاد بلقسام -
- فيصـل زروڤةr رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بوعكازr مديرا �صالح الوزير األوّل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
Yمــفــتــشـ Yن  تــعــيــYمــفــتــشـ Yيــتــضــمّن  تــعــيــ rيــتــضــم r2015 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة 
بــاHــفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــمــديــريـة الــعــامــة لـلــوظــيــفـةبــاHــفــتــشـيــة الــعــامـة لــلــمــديــريـة الــعــامــة لـلــوظــيــفـة

العمومية واإلصالح اإلداري.العمومية واإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسـمـاهـمـا مـفـتـشـY بـاHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـديـريـة الـعـامـة
للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري :

rمصطفى بن خلوف -
- ياسY بوفطـة.

rفي والية سكيكدة rمجيد أكنوش -
r في والية مستغا rعبد السالم بوصوف -

rفي والية برج بوعريريج rأمحمد بورالية -
- صالح مخلوفr في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

rاآلتـيــة أسـمــاؤهم بــصـفــتـهم رؤســاء أمن الــواليـات اآلتــيـة
إلعادة إدماجهم في رتبتهم األصلية :

rفي والية أم البواقي rاحلاج كرازدي -
rفي والية بشار rكمال لعور -

rفي والية تبسة rYكمال طويج -
rفي والية اجللفة rكر� حدادو -

rديةHفي والية ا rعبد العزيز رمضاني -
rسيلةHفي والية ا rمحمد بوباطة -

rفي والية تيسمسيلت rجمال الدين بسلطان -
- يوسف خمليش r في والية عY تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 تـنـهى مــهـام الــسّــيـد

مـحـمد زمـورr بـصـفـته رئـيـس أمن واليـة تـلـمـسـانr إلعادة
إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن  إنــهــاء مــهــام مــديـرن  إنــهــاء مــهــام مــديـر

السياحة والصناعة التقليدية في والية البليدة.السياحة والصناعة التقليدية في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

محمد غولr بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية
في والية البليدةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r2015 يتـضمr يتـضمّن  تـعيـY مكـلن  تـعيـY مكـلّف �ـهمةف �ـهمة

برئاسة اجلمهورية.برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيـد جـمـال

بوزرتينيr مكلّفا �همة برئاسة اجلمهورية.



17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1663
29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

- ساعد بن العابدr بدار السالم (اجلمهورية اHتحدة
r2015 ابتداء من أوّل فبراير سنة r(لتنزانيا

- مـــحــــمـــد عــــنـــتـــر داودr بــــلـــيــــبـــروفــــيل (جـــمــــهـــوريـــة
الغابون)r ابتداء من أوّل مارس سنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة r2015 يتضمr يتضمّن  تعيY القنصل العامن  تعيY القنصل العامّ
لــلــجـمــهــوريــة اجلـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبــيـةلــلــجـمــهــوريــة اجلـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبــيـة

بالدار البيضاء (اHملكة اHغربية).بالدار البيضاء (اHملكة اHغربية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــعــيّن الــسّــيــد عــلي

طـالورارr قـــــنــــــصال عــــــامـــــا لــــــلـــــجــــــمـــــهــــــوريـــــة اجلــــــزائـــــريـــــة
r(غربيةHملكة اHا) الد�قراطية الشـعبية بالدار البيضاء

ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن  تـــعـــيـــY قـــنـــصلن  تـــعـــيـــY قـــنـــصل
لــلــجـمــهــوريــة اجلـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبــيـةلــلــجـمــهــوريــة اجلـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبــيـة

بوجدة (اHملكة اHغربية).بوجدة (اHملكة اHغربية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيـد هـشـام

كـيـمــوشr قـنـصال  لـلــجـمـهـوريــة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطـيـة
الــشــعــبـــيــة بــوجــدة (اHــمــلــكـــة اHــغــربــيــة)r ابــتــداء من أوّل

فبراير سنـة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن  تـــعـــيـــY اHـــديــرةن  تـــعـــيـــY اHـــديــرة

العامالعامّة للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.ة للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة r2015 تـعيّن الـسّيـدة أميـنة

زرهـونـيr مـديـرة عـامـة لـلـمـعـهــد الـدبـلـومـاسي والـعالقـات
الدولية.

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
Yنان  تـعيYيتضـمّنان  تـعي rيتضـم r2015 وافـق 25  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنةHوافـق اHا
نـــونـــوّاب مــــديــــرين بــــاHــــديـــريــــة الــــعـــامــــة لــــلـــوظــــيــــفـــةاب مــــديــــرين بــــاHــــديـــريــــة الــــعـــامــــة لــــلـــوظــــيــــفـــة

العمومية واإلصالح اإلداري.العمومية واإلصالح اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـــب مــــــــرســــــــــــوم رئــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ في 11
r2015 ــوافــــق 25 أكــتـــوبــر ســـنـــــةHمــحـــــرّم عــــــام 1437 ا
تــعــيّن الـسّــيــــــدة والــسّـيـــــدان اآلتــيــــة أســمــاؤهـــم نـوّاب
مـــديـــريــــن بـــاHـــديـــريـــــة الــعـــامـــة لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

واإلصالح اإلداري :

rعلوماتيةHنائبة مدير للشبكات ا rسيهام عزوڤ -

- سـمـاعـيل كـزعيr نـائب مديـر لـلـقـوانـY األسـاسـية
rYللوظائف العمومية واألعوان العمومي

- لـــزهــر عـــبــد الـــرحــمـــان بن عـــبــد الـــرحــمـــانr نــائب
مدير للمسابقات واالمتحانات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــــوافق 25 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2015 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والـسّـيـد اآلتي اسـمــاهـمــا نـائـبـي مـديـر بـاHـديـريـة الـعـامة
للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري :

- رزقــيــة لــوزr نــائـــبــة مــديــر لــلــمــرتــبــات والــنــظــام
rاالجتماعي

- عــــمــــر جنــــيب عــــادل عــــبــــد الــــعــــزيـــزr نــــائـب مــــديـــر
لتسيير اإلطارات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة r2015 يتضمr يتضمّن  تعيY سفيرين فوقن  تعيY سفيرين فوق
الــــعـــــادة ومــــفـــــوضــــY لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريــــة اجلـــــزائــــريــــةالــــعـــــادة ومــــفـــــوضــــY لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريــــة اجلـــــزائــــريــــة

الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسـمـاهــمـا سـفـيـريـن فـوق الـعـادة ومــفـوضـY لـلــجـمـهـوريـة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـــتـــوبـــر ســنـــة  أكـــتـــوبـــر ســنـــة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّـن  تــعــيــY رؤســـاءـن  تــعــيــY رؤســـاء

أمن الواليـات.أمن الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم رؤساء أمن الواليات اآلتـية :
rفي والية أم البواقي rعبد السالم بوصوف -

rفي والية تبسة rمجيد أكنوش -
rفي والية تلمسان rصالح مخلوف -

- أمحمد بوراليةr في والية تيسمسيلت.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2015 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّن  تــــعــــيـــY مــــديـــرن  تــــعــــيـــY مــــديـــر
الــتـكـوين وحتـسـY اHـسـتـوى بــاHـعـهـد الـدبـلـومـاسيالــتـكـوين وحتـسـY اHـسـتـوى بــاHـعـهـد الـدبـلـومـاسي

والعالقات الدولية.والعالقات الدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــــوجــــب مــــــرســـــــــوم رئـــــاســـــيّ مــــــــؤرّخ فــــي 11
r2015 ــوافـــــق 25 أكــتــوبـــــر ســنــــةHمــحــرّم عـــــام 1437 ا
يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــــــد مـــحــــنــــــد أمــــقــــــــران جـــمــــعـــــــةr مــــديـــرا
لــلــتـــكــويــــن وحتــســـــY اHــســتــوى بـــاHــعــهــد الــدبــلــومــاسي

والعالقات الدولية.

وزارة السكن والعمران وا:دينةوزارة السكن والعمران وا:دينة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 12 ذي احلـــــــج ذي احلـــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 26
سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة r r2015 يـحديـحدّد شـروط معـاجلة طـلباتد شـروط معـاجلة طـلبات

شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك.شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
سنـة 2008 الـذي يحدّد صالحـيات وزيـر السكن والـعمران

rتمّمHعدّل واHا rدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-203 اHؤرّخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الــذي يــحــدّد شـــروط وكــيــفــيــات شــراء الـــســكـن الــتــرقــوي

rالعمـومي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 11 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 14-203 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHوافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات
شــراء الــسـكـن الــتــرقــوي الـعــمــوميr يــهـدف هــذا الـقــرار
إلى حتديد شـروط معـاجلة طـلبـات شراء الـسكن الـترقوي

العمومي وكيفيات ذلك.

2 :  : يــتم إيــداع طــلب الــشــراء اHـنــصــوص عــلـيه اHـاداHـادّة ة 
في اHــــادّة األولى أعـالهr بـــعــــد إعالن فــــتح االكــــتـــتــــاب لـــدى

اHرقي العقـاري اHعني.
يتم إيداع الـطلب عـلى مسـتوى الشـبابـيك اHفـتوحة
لـهـذا الـغـرض من طـرف اHـرقي اHــعـنيr ويـرفق بـالـوثـائق

الواردة في اHطبوع النموذجي.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : ال �ـــكن قـــبــول الــطـــلــبـــات الــتي تـــنــقـــصــهــا

معلومات والتي لم ترفق بالوثائق اHطلوبة.
اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــســــجل طــــلــــبـــــات الــــشـــــراء وفق تــــرتــــيب
زمـــنيr فــــور اســـتالمـــهـــاr فـي ســـجـل ¥ـــضـي ومـــرقّم لـــدى

اHرقي اHعـني.
5 : : تــعــالج الــطــلــبــات من طــرف جلــنــة يــرأســهـا اHـاداHـادّة ة 

¥ثـل اHرقي اHعني اHوكـل قانونا.
تتكـون اللّجنـة من :

rأو من يعادله rسؤول التجاريHا -
rأو من يعادله rمسؤول اإلدارة العامة -

- مسؤول القضايا القانونيةr أو من يعادله.
وزيــادة عــلى ذلكr �ــكن تــوســيع هــذه الــلـجــنــةr عــنـد
الـضـرورةr لتـشـمـل أعضـاء آخـريـن مخـتـصـY في هـيـاكـل

إدارة اHرقي اHعني.
اHاداHادّة ة 6 : : يتـعيّن عـلى اHرقي اHـعني تسـجيل طـلبات
اHـــســـتـــفـــيـــدين الـــذين § قـــبـــولـــهمr فـي بـــطـــاقـــيـــة وطـــنـــيــة

مفتوحة على مستوى مصاحله.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء



17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1863
29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80-99 اHؤرخ في 20 جمادى األولى عام 1400 اHوافق
6 أبــــريـل ســــنــــة r1980 اHــــعـــــدّل واHــــتـــــممr واHـــــذكــــور أعاله
تـــصـــنف الـــطـــرق الــــبـــلـــديـــة اHـــذكـــورة في اHـــادة r2 ضــمن
صـــنـف " الــطـــرق الـــوالئـــيــة " وتـــعـــY  بــالـــتـــرقـــيم اجلـــديــد

اHبيّن أدناه.

2 : : تـــصـــنـف ضـــمن صــــنف الـــطــــرق الـــوالئـــيـــة اHــادة اHــادة 
الطرق البلدية اآلتية :

Y1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــطــريق الــوطــني رقم 26 (ن.ك 32 + 150 أغــزر أمــقـران)
وحــدود واليــة بـجــايـة مـع واليـة تــيـزي وزو والــبــالغ طـوله

15 كلمr كـ "طريق والئي رقم 56 ".

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 26 ونقـطة نهايته
الـــكـــيــلـــومــتـــريــة (ن.ك 15+000) بـــحــدود واليـــة بــجـــايــة مع

والية تيزي وزو.

Y2 - يــصــنـف ويــرقـم الــطـريق الـبـلـدي الـرابط ب
الــطـريق الــوالئي رقم 05 (ن.ك 3+600 أقــبــيـو) والــطــريق
الـوالئي رقم 22 (ن.ك 9+600 أطــمـــوس) والــبــالــغ طـولــه

7 كلم و200 مr كـ "طريق والئي رقم 04 ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنــد نـقــطـة تــقـاطـعـه مع الـطــريق الـوالئي رقم 05 ونــقـطـة
نهايـته الكيلـومترية (ن.ك 7+200) عند نـقطة تـقاطعه مع

الطريق الوالئي رقم 22.

Y3 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـطـريق الـوطـني رقم 09 (ن.ك 9+200 جـبـيـرة) والـطـريق
الـــــــوالئـي رقم 158 (ن.ك 18+000 تـــــــادارث تــــــــامـــــــقـــــــرانت)
والبالغ طوله 23 كلم  و500 مr كـ "طريق والئي رقم 02 ".

تقع نـقطـة بدايـته الكـيلـومتـرية (ن.ك 0 + 000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقـطة نهايته
الــكـــيــلــومــتــريــة (ن.ك 23 + 500) عـــنــد نــقــطــة تـــقــاطــعه مع

الطريق الوالئي رقم 158.

Y4 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــطــريق الـــوالئي رقم 15 أ (ن.ك 11 + 500) وحــدود واليــة
rوالـبـالغ طوله 16 كـلم و200 م rبـجــايــة مع واليـة سطـيف
كـ "طـريق والئي رقم 15 أ " امـتـدادا للـطـريق الوالئي رقم

15 أ اHوجود.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــعـلم مــصـالـح اHـرقي اHــعـنـي اHـســتـفــيـدين
الــذين قـبـلــتـهم الـلّـجــنـة اHـذكـورة أعـالهr عن طـريق رسـالـة

موصى عليهاr بقبول طلبهم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : : يـــــجب إعـالم الــــطـــــالـــــبـــــY الـــــذين § رفض
طـــلـــبـــهم عــن طــــريق رســـالــــة مــــوصـى عـــلـــيـــهــــا بـــالــــرفض

اHبـرر لطلبهم.
(30) Yلـــــدى الــــطـــــالب أجـل ثالثــــ rوفـي هــــذه احلـــــالــــة
rابــــتـــداء مـن تـــــاريخ اســــتالمــه تـــبــــلــــيـغ الــــرفض rيــــومــــا
إليـــداع طــــعن مع تــــقـــد� عـــنــــاصـــر إعالمــــيـــة أو تـــبــــريـــريـــة
جـــديـــدة لـــدى اHــرقي اHــعــــنيr تــتـم دراســـتــه مـن جـــديـــد
مـن طــرف جلـنــة مـعــاجلـــة الـطـلـبـــات اHـنـصـــوص عـلـيـهــا

في اHادّة 5 أعالهr في أجـل ستY (60) يـوما.
اHــاداHــادّة ة 9 : : �ــكـن الــطــالب اHـــســتــأجـــر لــســكـن عــمــومي
إيـجـاري الـذي § رفض طـلـبهr أن يـودع طعـنـا يـرتـكـز على

التزامه اHسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة اHؤجرة.
يــجب أن يــتم فـسـخ عـقــد اإليــجـار واإلرجــاع الــفــعـلي
لـلـسـكن الــعـمـومي اإليـجـاري قـبل تـســلـيم مـفـاتـيح الـسـكن

الترقوي العمومي.
اHـاداHـادّة ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي احلــجّـة عـام 1436 اHـوافـق

26 سبتمبر سنة 2015.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 8 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436
اHــوافق اHــوافق 25 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة r2015 يــتــعـــلr يــتــعـــلّق بــتـــصــنــيفق بــتـــصــنــيف
بعض الـطرق الـبلـدية ضمـن صنف الـطرق الـوالئيةبعض الـطرق الـبلـدية ضمـن صنف الـطرق الـوالئية

في والية بجاية.في والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية
rووزير األشغال العمومية

- بـــمـــقــــتـــضـى الـــمـــرســـوم رقـم 80-99 اHــؤرخ في
20 جـــمـــادى األولى عــام 1400 اHــوافق 6 أبـــريل ســـنــة 1980

rتممHعدّل واHا rتعلّق بتصنيف الطرقHوا
- وبـــــمـــــقـــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
rعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـ
29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

تـــقع نـــقــــطـــة بـــدايـــته الــــكـــيـــلـــومـــتـــريـــة (ن.ك 000+0)
بــالــقــصــر ونــقــطــة نــهــايــته الــكــيــلــومــتــريــة (ن.ك 000+17)

بالطريق الوالئي رقم 43.
Y10 - يــصــنـف ويــرقم الــطــريـق الــبــلــدي الــرابط بــ

الـــــطــــريـق الـــــوالئي رقم 158 (ن.ك 21 + 000 آيت ســـــيــــدي
عـــلي) والـــطــريق الـــوالئي رقم 23أ (ن.ك 36 + 000 ســفــاح)

والبالغ طوله 6 كلمr كـ "طريق والئي رقم 62 ".
تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نـــقـــطــــة تـــقـــاطـــعـه مع الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 158 ونـــقـــطـــة
نهايـته الكيلـومترية (ن.ك 6+000) عند نـقطة تـقاطعه مع

الطريق الوالئي رقم 23أ.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشــر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 8 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25

يونيو سنة 2015.

تــقع نــقـــطــة الــبــدايــة الــكـــيــلــومــتــريــة (ن.ك 0 + 000)
جملـمل الــطـريـق الـوالئي رقم 15 أ عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع
الـطـريق الـوطـني رقم 09 (ن.ك 26 + 500) ونـقـطـة نـهايـته
الــكــيــلــومــتــريـة (ن.ك 27 + 700) بــحــدود واليــة بــجــايــة مع

والية سطيف.
Y5 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــــطـــــريق الـــــوالئـي رقم 09 أ (ن.ك 3 + 500 أوالد نـــــصــــار)
وحــدود واليـة بـجــايـة مع واليـة ســطـيف والــبـالـــغ طـولـــه

14 كلم و800 مr كـ "طريق والئي رقم 75 ".

تقع نـقطـة بدايـته الكـيلـومتـرية (ن.ك 0 + 000) عـند
نــقـــطـــة تــقـــاطـــعه مع الـــطــريـق الــوطـــني رقم 09 أ ونـــقـــطــة
نهايـته الكيلـومترية (ن.ك 14 + 800) بحـدود والية بجاية

مع والية سطيف.
Y6 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الطـريق الوطني رقم 09 (ن.ك 68 + 100 مـرواحة) وحدود
واليــــة بـــجــــايــة مـع واليـــة ســطـــيفr والـــبـــالغ طـــوله 7 كــلم

و600 مr كـ "طريق والئي رقم 19 ".
تقع نـقطـة بدايـته الكـيلـومتـرية (ن.ك 0 + 000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقـطة نهايته
الــكـــيــلــومـــتــريــة (ن.ك 7 + 600) بـــحــدود واليـــة بــجـــايــة مع

والية سطيف.
Y7 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
(Yن.ك 0+700 تــــيــــخــــريــــبــــ) الـــــطــــــريق الـــــوطـــــنـي رقم 43
والـطــريق الــوطـني رقم 43 (ن.ك 11+100) والــبـالـغ طـوله

15 كلم و300 مr كـ "طريق والئي رقم 18".

تـــقع نــقـــطــة بـــدايـــته الــكـــيــلـــومــتـــريــة (ن.ك 0 + 000)
بـالـطـريق الـوطـني رقم 43 (ن.ك 0 + 700) ونـقـطـة نـهايـته
الــكـــيــلــومــتــريــة (ن.ك 15 + 300) عـــنــد نــقــطــة تـــقــاطــعه مع

الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 11 + 100).
Y8 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــطــريق الــوطــني رقم 09 (ن.ك 23+100 تــاقــوبــة) وحــدود
واليـــة بــجــــايــة مع واليــة ســطــيـفr والــبــالغ طــوله 22 كــلم

و200 مr كـ "طريق والئي رقم 20 ".
تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقـطة نهايته
الــكــيــلــومــتــريـة (ن.ك 22 + 200) بــحــدود واليــة بــجــايــة مع

والية سطيف.
Y9 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــقــصــر والــطـــريق الــوالئي رقم 43 (ن.ك 12+000 تــوجــة)

والبالغ طوله 17 كلمr كـ "طريق والئي رقم 30 ".

 وزير الداخلية  وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر واليعبد القادر والي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436
اHاHــــوافق وافق 8  س  ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2015  يr  يــــــتــــضــــــمن وضعمن وضع
بــــعـض األسالك الض األسالك الــــتــــقــــــنــــيــــة اخلة اخلــــاصاصــــة بة بــــــاإلدارة اHاإلدارة اHــــكــــلــــفــــة
بـالالــــسـكن والكن والـعــــمـران في حران في حـالالــــة الة الـقـيـام بام بــــاخلاخلـدمدمـة لة لـدىدى

الديوان الوطني لإلشارة البحرية.الديوان الوطني لإلشارة البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
rووزير األشغال العمومية

 rدينةHووزير السكن والعمران وا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15 - 125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
YــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2009  وا

اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
rبالسكن والعمران

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري



17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2063
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وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436
اHاHــــوافق وافق 8  س  ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2015  يr  يــــــتــــضــــــمن وضعمن وضع
سلك األطسلك األطـبـاء الباء البـيطيطـريريـY في حالY في حالـة القة القـيـام باخلام باخلـدمةدمة
لــــدى اHدى اHــــؤسؤســــسـات الات الــــعــــمــــومومــــيــــة ذات الة ذات الــــطــــابع الابع الــــعــــلــــميمي
والوالــــتــــكـنــــولولــــوجي الوجي الــــتــــابابــــعــــة لة لــــوزارة الوزارة الــــتــــعـلــــيـم الم الـعــــاليالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
rالبحري

 rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15 - 125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 124
اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل
YوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
YــــفــــتــــشـــHوا Yألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ YــــنــــتــــمـــHا
البـيـطريـY واألطـباء الـبـيـطريـY اHـتخـصـصrY ال سـيـما

rادة 2 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1431 اHــوافق 28 أبــريل ســنــة 2010 واHــتــضــمـن الــقــانــون

األســاسـي اخلــاص بـــاHــوظـــفــY اHـــنــتـــمــY ألسالك األطـــبــاء
Yواألطـبـاء البـيطـري Yالـبـيطـري YـفتـشHوا Yالـبيـطريـ
اHـــتـــخـــصـــصـــrY يـــوضع في حـــالـــة الـــقـــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى
اHؤسسـات العمـوميـة ذات الطابع الـعلـمي والتكـنولوجي
الـتـابــعـة لـوزارة الـتـعـلــيم الـعـالي والـبــحث الـعـلـميr وفي
rــــنـــصــــوص عـــلـــيـه �ـــوجب هــــذا الـــقـــرارHحـــدود الــــتـــعـــداد ا

اHوظفون اHنتمون للسلك اآلتي :

يقرريقررّون ما يأتي :ون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHتضمن القانون األساسي
اخلــاص بــاHــوظــفــY اHــنــتــمــY لألسـالك الــتــقــنــيــة اخلــاصـة
بـــاإلدارة اHـــكـــلــفـــة بـــالـــســكـن والــعـــمـــرانr يــوضـع في حـــالــة
الــقـيــام بـاخلــدمــة لـدى مــصـالح الــديــوان الـوطــني لإلشـارة
البحـرية وفي حـدود التـعداد اHـنصـوص عليـه �وجب هذا

القرارr اHوظفون اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

5

1

5

اHهندسون في السكن والعمران

اHهندسون اHعماريون

التقنيون في السكن والعمران

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـادة اHا
rـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـــصــــالح الـــديــــوان الـــوطـــنـي لإلشـــارة الــــبـــحـــريــــةr طـــبـــقـــا
لألحـكـام القـانونـية األسـاسـية احملـددة باHـرسـوم التـنفـيذي
رقم 09-241 اHــــــؤرخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22

يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3  :  : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةr طـبـقــا ألحـكـام اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكورأعاله.
اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةr مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 24  ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق

8 سبتمبر سنة 2015.

عن  الوزير األول عن  الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

وزير السكن وزير السكن 
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر واليبد القادر والي
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التعدادالتعدادالسلكالسلك

8 األطباء البيطريون

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15 - 125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمY ألسالك اHـمارسY الطبيY العامY في الصحة
rادة 2 منهHال سيما ا rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
YوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا
rلـلصـحـــة الـعـمومـيــة Yألســـالك شبـــه الطـبيـ YـنـتمـHا

rادة 3 منهHال سيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-393 اHـؤرخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2009 واHــادة 3 من اHـــرســـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11-121 اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام
rــــذكـــــورين أعالهHــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011 واH1432 ا

يوضع في حالة القـيام باخلدمة لدى اHؤسسات العمومية
ذات الـــطـــابع الــعـــلــمـي والــتـــكــنـــولــوجـي الــتـــابــعـــة لــوزارة
التـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـميr وفي حـدود الـتـعدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارr اHـوظفون اHـنتمون

ألحد األسالك اآلتية :

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـادة اHا
اHنـتـمـY للـسـلك اHـذكور في اHـادة األولى أعالهr مـؤسـسة
الــبـــحــث الــتي يـــوضــعـــــون فـي حــالــــة الــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة
لــديــهــاr طــبــقــا لألحــكــام الــقــانــونــيــة األسـاســيــة احملــددة في
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-124 اHــؤرخ في 13 جـــمــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة 2010 واHـــذكــور

أعاله.
اHـادة اHـادة 3  :  : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةr طـبـقــا ألحـكـام اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام

1431 اHوافق 28 أبريل سنة 2010 واHذكورأعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةr مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 24  ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق

8 سبتمبر سنة 2015.

عن  الوزير األول عن  الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436
اHاHــــوافق وافق 8  س  ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2015  يr  يــــــتــــضــــــمن وضعمن وضع
بــــعض األسالك اخلعض األسالك اخلــــاصاصــــة بة بــــوزارة الوزارة الــــصــــحــــة والة والــــســــكـانان
وإصالح اHستشفوإصالح اHستشفـيات في حالة القيات في حالة القـيام باخلدمة لدىيام باخلدمة لدى
اHاHــــــــؤسؤســــــــســــــــات الات الــــــــــعــــــــمــــــــومومــــــــيــــــــــة ذات الة ذات الــــــــطــــــــابع الابع الــــــــــعــــــــلــــــــميمي
والوالــــتــــكـنــــولولــــوجي الوجي الــــتــــابابــــعــــة لة لــــوزارة الوزارة الــــتــــعـلــــيـم الم الـعــــاليالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

 rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

25

25

20

األطباء العامون في الصحة العمومية

جـراحــو األســنـان الــعــامـون فـي الـصــحـة
العمومية

¥رضو الصحة العمومية
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العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس مخزن

مـــــــســـــــؤول اHــــــصـــــــلـــــــحــــــة
الداخلية

مـــــــــــنـــــــــــصـب واحــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مديرية والئية
مـــــــــــنـــــــــــصـب واحــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مديرية والئية
مـــــــــــنـــــــــــصـب واحــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مديرية والئية

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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

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

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

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

rفي الوالية وسيرها YهنيHا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHنـاصب العلـيا ذات الطـابع الوظيـفيr بعنـوان مديريات
الــتـكــويـن والــتــعـلــيم اHـهــنـيـY لــلـواليــاتr طـبــقـا لــلـجـدول

اآلتي :

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـادة اHا
rـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـؤسسـة البـحث التي يـوضعـون في حالـة القـيام بـاخلدمة
لــديــهــاr طــبــقــا لألحــكــام الــقــانــونــيــة األسـاســيــة احملــددة في
اHـــرســـومـــY الــتـــنـــفـــيــذيـــY رقم 09-393 اHــــؤرخ في 7 ذي
احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 24 نــوفــمـــبــر ســنــة 2009 ورقــم
11-121 اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثـاني عـام 1432 اHـوافق 20

مارس سنة 2011 واHذكورين أعاله.
اHـادة اHـادة 3  :  : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
YرسومHطبقا ألحـكام ا rالـقيام باخلدمـة من حق الترقيـة
التـنفيذيY رقم 09-393 اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430
اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة 2009 ورقم 11-121 اHـؤرخ في
15 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اHـوافق 20 مــارس ســنـة 2011

واHذكورين أعاله.
اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةr مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 24  ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق

8 سبتمبر سنة 2015.

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

Qوزارة التكوين والتعليم ا:هنيQوزارة التكوين والتعليم ا:هني
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 24 شــــو شــــوّال عـــــام ال عـــــام 1436
9 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصبr يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصب اHــوافق اHــوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـجــابr بــعــنــوان مــديـريــات الــتــكــوين والــتــعـلــيمواحلـجــابr بــعــنــوان مــديـريــات الــتــكــوين والــتــعـلــيم

اHهنيY للواليات.اHهنيY للواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
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YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

 اHـادة  اHـادة 2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 24 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 9
غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اHـؤرخ
في 2 ربـــيع الــــثـــانــي عـــام 1431 اHــوافق 18 مـــارس ســـنـــة
2010 الــذي يــحــدد الــقــانــون األســاسـي الــنــمــوذجي Hــعــاهــد

rYهنيHالتكوين والتعليم ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHـنــاصب الـعـلــيـا ذات الـطــابع الـوظـيــفيr بـعـنــوان مـعـاهـد

التكويـن والـتعليم اHهنيrY طبقا للجدول اآلتي :
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 24 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1436
9 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصبr يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصب اHــوافق اHــوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــجـــابr بـــعـــنـــوان مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيمواحلـــجـــابr بـــعـــنـــوان مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم

.YهنيHا.YهنيHا
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم 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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

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

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

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مـــــــســــــــؤول اHــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
الداخلية

رئيس مطعم

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

 اHـادة  اHـادة 2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 24 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 9
غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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



17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2463
29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 24 شــــو شــــوّال عـــــام ال عـــــام 1436
9 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصبr يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصب اHــوافق اHــوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــــجــــابr بـــــعـــــنـــــوان مـــــراكـــــز الـــــتـــــكـــــوين واحلـــــجــــابr بـــــعـــــنـــــوان مـــــراكـــــز الـــــتـــــكـــــوين اHـــــهـــــنياHـــــهـــــني

.YوالتمهYوالتمه
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم 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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
الــــذي يــــحـــــدد صـالحـــــيـــــات وزيــــر الــــتــــكــــوين والــــتــــعــــلــــيم

rYهنيHا

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

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

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

rYهني والتمهHالتكوين ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHــنـاصب الـعــلـيــا ذات الـطـابع الــوظـيــفيr بـعـنــوان مـراكـز

التكويـن اHهني والتمهrY طبقا للجدول اآلتي :

 اHـادة  اHـادة 2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 24 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 9
غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مـــــــســــــــؤول اHــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
الداخلية

رئيس مطعم

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مركز

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مركز

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مركز

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مركز

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل مركز

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 24 شــــو شــــوّال عـــــام ال عـــــام 1436
9 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصبr يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصب اHــوافق اHــوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات

واحلجاب بعنوان معاهد التعليم اHهني.واحلجاب بعنوان معاهد التعليم اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم 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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 17 صفر عام  صفر عام  1437 هـ هـ
29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

 اHـادة  اHـادة 2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 24 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 9
غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 24 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1436
9 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصبr يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصب اHــوافق اHــوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلجـابr بعنـوان اHعاهـد الوطنـية اHتخـصصة فيواحلجـابr بعنـوان اHعاهـد الوطنـية اHتخـصصة في

التكوين اHهني.التكوين اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم 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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مـــــــســــــــؤول اHــــــــصـــــــلــــــــحـــــــة
الداخلية

رئيس مطعم

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

مــــــــــــنــــــــــــصـب واحـــــــــــد (1) عـــــــــــلـى
مستوى كل معهد

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسي رقـم 125-15
الـــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الـــمـــوافـق 14 مــــايــــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rعدلHا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
الــــذي يــــحـــــدد صـالحـــــيـــــات وزيــــر الــــتــــكــــوين والــــتــــعــــلــــيم

rYهنيHا

- و�ــــقـــتـــضـى الــــمــــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05-08
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاص بـــالــــعـــمـــال

اHهــنـيــيـن وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـابr ال سـيـمـا اHادة
r38 منه

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

rهنيHا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 38 مـن
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ في 11 مـحـرم عام
1429 اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr يـحـدد

عـــدد اHــنــاصـب الــعــلـــيــا ذات الــطــابـع الــوظــيــفـيr بــعــنــوان
معاهد التعليم اHهنيr طبقا للجدول اآلتي :



- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-05 اHـؤرخ في 11 مـحـرم عام 1429 اHـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب YهنيHالقانون األساسي اخلاص بالعمال ا

- و�ــقـتــضى اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 12-125 اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 19 مــارس سـنـة 2012
rهنيHتخصصة في التكوين اHالذي يحدد القانون األساسي النموذجي للمعاهد الوطنية ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 08-05 اHؤرخ في 11 مـحرم عام 1429 اHوافق 19
ينـاير سنة 2008 واHذكـور أعالهr يحـدد عدد اHنـاصب العـليا ذات الـطابع الـوظيفـيr بعنـوان اHعـاهد الوطـنيـة اHتخـصصة

في التكوين اHهنيr طبقا للجدول اآلتي :

 اHادة  اHادة 2 : : ينشر هذ القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 24 شوّال عام 1436 اHوافق 9 غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

رئيس مطعم

منصب واحد (1) على مستوى كل معهد

منصب واحد (1) على مستوى كل معهد

منصب واحد (1) على مستوى كل معهد

منصب واحد (1) على مستوى كل معهد

منصب واحد (1) على مستوى كل معهد
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