
العدد العدد 65
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 9 محر محرّم عام عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرسـوم رئـاسي رقم 14-300 مـؤرخ في 3 مـحـرم  عـام 1436  اIـوافق 27 أكـتـوبـر سـنة q2014 يـعـدل اIـرسـوم الـرئـاســـي رقـــم
97-125 اIـؤرخ في 19 ذي احلــجــة عــام 1417 اIـوافق 26 أبــريـل ســنـة 1997 واIــتــضــمـن إنــشــاء وتــنــظــيم وســيــر الــلــجــنــة

الـوزارية اIـشـتركـة اIـكلـفة بـتـطبـيق اتـفاقـيـة حظـر اسـتحـداث األسلـحـة الكـيـميـائـيةq وإنـتاجـهـاq وخزنـهـاq واستـعـمالـها
وتدمير تلك األسلحة....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 14-301 مـؤرخ في 3 مـحـرم  عـام 1436  اIـوافق 27 أكـتـوبـر سـنة q2014 يـعـدل اIـرسـوم الـرئـاســـي رقـــم
03-211 اIـــؤرخ في 6 ربـــيـع األول عــام 1424 اIـــوافق 8 مــايـــو ســـنــة 2003 واIــتـــضـــمن إحـــداث جلـــنـــة وزاريــة مـــشـــتـــركــة

وتشكيلها وسيرها وحتديد مهامها Iـتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام اIضادة لألفراد
وتدميرها...................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم  14-306 مـــؤرّخ في 4 مــحـــرّم عــام 1436 اIـــوافق 28 أكـــتــوبـــر ســنــة q2014 يـــتــضــمـن حتــويل اعـــتــمــاد إلى
ميزانية التكاليف اIشتركــة........................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  14-307 مـؤرّخ في 4 مــحــرّم  عــام 1436 اIـوافق 28 أكــتــوبــر ســنــة q2014 يــتــضــمـن حتــويل اعـــتــمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الشؤون اخلارجية.......................................................................................................

وحتـويل مــرســوم رئــاسي رقم  14-308 مـؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1436 اIـوافق 28 أكــتــوبــر ســنــة q2014 يــتــضــمن إحــداث بــاب 
اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة الثقافة...................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  14-302 مؤرّخ في 3 محـرّم عام 1436 اIوافق 27 أكتـوبر سنة q2014 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2014 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  14-303 مـؤرّخ في 3 مــحــرّم  عــام 1436 اIـوافق 27 أكــتــوبــر ســنـة q2014 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  14-304 مؤرّخ في 3 محـرّم عام 1436 اIوافق 27 أكـتـوبر سـنة q2014 يتـضمن نـقل اعتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة اIالية....................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  14-305 مؤرّخ في 3 مـحرّم عام 1436 اIوافق 27 أكـتـوبر سـنة q2014 يـتضـمن نـقل اعتـماد في مـيزانـية
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 6 مــحــرم عــام 1436 اIـوافق 30 أكــتــوبــر ســنـــــة q2014 يــتــضــــــمن تــعــيــX مــســتــشــار لـدى رئــيس
اجلمهورية..................................................................................................................................................

مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 6 مــحــرّم عــام 1436 اIـوافق 30 أكــتــوبــر ســنـة q2014 يــتــضـمّــنــان إنــهــاء مــهـام رؤســاء أمن
الواليات...................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1436 اIوافق 30 أكتوبر سنة q2014 يتضمّنان تعيX رؤساء أمن الواليات....

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قرار مؤرّخ في 8 ذي احلجّة عام 1435 اIوافق 2 أكتوبر سنة q2014 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اIدير العام ألوروبا......

قرار مؤرّخ في 8 ذي احلجّة عام 1435 اIوافق 2 أكتوبر سنة q2014 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اIدير العام ألمريكا..........

قرار مؤرّخ في 8 ذي احلجّة عام 1435 اIوافق 2 أكتوبر سنة q2014 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اIدير العام إلفريقيا........
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قــرار مـؤرّخ في 8 ذي احلـجّــة عـام 1435 اIـوافق 2 أكـتــوبـر ســنـة q2014 يـتــضـمـن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اIـديــر الـعــام لـلــشـؤون
القانونية والقنصلية...................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 8 ذي احلـجّــة عـام 1435 اIـوافق 2 أكـتــوبـر ســنـة q2014 يــتـضــمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى اIــديـر الــعـام لالتــصـال
واإلعالم والتوثيق.......................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4 رجب عـام 1435 اIوافق 4 مايـو سنة q2014 يـحدد كيـفيات تـنظيم الـتكوين الـتكمـيلي قبل
الترقية إلى بعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اIكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه...................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 28 ذي القـعدة عام 1433 اIوافق 14 أكتـوبر سنة q2012 يـحدد تصنيف اIـعهد التقـني لتربية
احليوانات وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له..............................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 28 ذي القـعدة عام 1433 اIوافق 14 أكتـوبر سنة q2012 يـحدد تصنـيف اIعهد الـتقني لزراعة
أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له...........................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 28 ذي القـعدة عام 1433 اIوافق 14 أكتـوبر سنة q2012 يـحدد تصنـيف اIعهد الـتقني لزراعة
البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له...................................................
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للزراعات الواسعة وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له..................................................................
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-300 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 3 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام
1436  اIوافق   اIوافق 27 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2014 يعـدل اIرسومq يعـدل اIرسوم

الـرئـاسي رقم الـرئـاسي رقم 97-125 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 19 ذي احلــجـة عـام ذي احلــجـة عـام
1417 اIوافق  اIوافق 26 أبـريل سنة  أبـريل سنة 1997 واIتـضمن إنـشاء واIتـضمن إنـشاء

وتـنـظـيم وسيـر الـلـجـنة الـوزاريـة اIـشـتركـة اIـكـلـفةوتـنـظـيم وسيـر الـلـجـنة الـوزاريـة اIـشـتركـة اIـكـلـفة
بــــتـــطـــبــــيق اتـــفــــاقـــيــــة حـــظـــر اســــتـــحـــداث األســــلـــحـــةبــــتـــطـــبــــيق اتـــفــــاقـــيــــة حـــظـــر اســــتـــحـــداث األســــلـــحـــة
الــكــيـــمــيــائــيـــةq وإنــتــاجــهــاq وخـــزنــهــاq واســتـــعــمــالــهــاالــكــيـــمــيــائــيـــةq وإنــتــاجــهــاq وخـــزنــهــاq واســتـــعــمــالــهــا

وتدمير تلك األسلحة.وتدمير تلك األسلحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنــــاء عـلى الــدسـتــــــورq السـيــمـــــا اIـادتـــان 77
q(1 و2 و8) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-125 اIـؤرخ
في 19 ذي احلــجــة عـام 1417 اIــوافق 26 أبــريل ســنــة 1997
واIـــتـــضــمـن إنــشـــاء وتـــنــظـــيم وســـيـــر الــلـــجـــنــة الـــوزاريــة
اIــشــتــركــة اIــكــلــفـة بــتــطــبــيق اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحـداث
األســلـحـة الـكـيـمـيـائـيـةq وإنـتــاجـهـاq وخـزنـهـاq واسـتـعـمـالـهـا

qعدلIا qوتدمير تلك األسلحة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدّل هــــذا اIـــــرســــوم بــــعض أحــــكــــام
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 97-125 اIــؤرخ في 19 ذي احلــجــة
عـام 1417 اIـوافق 26 أبــريل سـنـة q1997 اIـعــدلq واIـذكـور

أعاله.

اIــادة اIــادة 2 : : تــعـــدل أحـــكــام اIـــواد األولى و3 و4 و10 من
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 97-125 اIــؤرخ في 19 ذي احلــجــة
عـام 1417 اIـوافق 26 أبــريل سـنـة q1997 اIـعــدلq واIـذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIادة األولى : عمال بـأحكام الفقرة 4 من اIادة 7 من
qوإنـتاجها qاتفاقيـة حظر اسـتحداث األسـلحة الكـيميـائية

وخزنـهـاq واسـتعـمـالـها وتـدمـيـر تـلك األسلـحـةq حتـدث لدى
وزيـــر الـــدفـــاع الــوطـــنـي جلــنـــة وزاريـــة مــشـــتـــركـــة تــكـــلف
بــتــطــبــيق االتــفــاقــيــة اIــذكــورةq وتـــدعى في صــلب الــنص

"اللجنة".

 اIـادة 3 : تــتــشــكل الــلــجــنــة اIــوضــوعــة حتت ســلــطــة
qإضــافـــة إلى �ــثل الــوزيــر األول qوزيــر الـــدفــاع الــوطــني

من �ثلي الوزارات اIكلفة :
qبالدفاع الوطني - 

qبالشؤون اخلارجية -
qبالداخلية -

qبالعدل -
q(ديرية العامة للجماركIا) اليةIبا -

qبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
qبالطاقة -

qبالصناعة -
qبالفالحة -

 qبالتجارة -
qبالتعليم العالي -
qبتهيئة اإلقليم -

- بالصحة.

اIـــــادة  4 : يـــــعـــــX وزيـــــر الـــــدفــــاع الـــــوطـــــني رئـــــيس
اللجنة.

qــــادة 10 : تــــزود الــــلــــجـــــنـــة بـــــأمـــــانــــة تـــنـــــفـــــيــــذيـــةIا
يـديـرهـا أمـيـن تـنفـيذي.

يعــX األمـX التـنـفـيذي �ــرســوم رئاسي بـنـاء على
اقــتــراح وزيــر الـــدفــاع الــوطــني. وتــنـــهى مــهـــامه حـــسـب

األشكـال نفـسها".

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-301 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 3 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام
1436  اIوافق   اIوافق 27 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2014 يعـدل اIرسومq يعـدل اIرسوم

الـرئـاسي رقم الـرئـاسي رقم 03-211 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 6 ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام
1424 اIـوافق  اIـوافق 8 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة 2003 واIـتــضـمن إحـداث واIـتــضـمن إحـداث

جلـنة وزاريـة مـشتـركـة وتـشكـيـلهـا وسـيرهـا وحتـديدجلـنة وزاريـة مـشتـركـة وتـشكـيـلهـا وسـيرهـا وحتـديد
مــهــامــهـا Iــتــابــعــة تــنـفــيــذ اتــفــاقــيـة حــظــر اســتــعــمـالمــهــامــهـا Iــتــابــعــة تــنـفــيــذ اتــفــاقــيـة حــظــر اســتــعــمـال
وتــــخـــزيـن وإنـــتــــاج ونــــقل األلــــغـــام اIــــضـــادة لـألفـــرادوتــــخـــزيـن وإنـــتــــاج ونــــقل األلــــغـــام اIــــضـــادة لـألفـــراد

وتدميرها. وتدميرها. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنــــاء عـلـــى الــدسـتـــورq السـيــمــــا اIـادتــــان 77
q(1 و2 و8) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-211 اIـؤرخ
في 6 ربـــيع األول عـــام 1424 اIــــوافق 8 مـــايــــو ســـنـــة 2003
واIــتــضــمـن إحــداث جلــنــة وزاريـــة مــشــتــركــة وتـــشــكــيــلــهــا
وســيـرهـا وحتـديــد مـهـامـهــا Iـتـابــعـة تـنـفــيـذ اتـفـاقــيـة حـظـر
اسـتـعـمال وتـخـزين وإنـتـاج ونـقل األلـغـام اIـضـادة لألفراد

qعدّلIا  qوتدميرها

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدّل هــــذا اIـــــرســــوم بــــعض أحــــكــــام
اIـرســوم الــرئـاسي رقم 03-211 اIـؤرخ في 6 ربـيع األول
عــام 1424 اIــوافق 8 مــايـــو ســنــة q2003 اIــعـــدلq واIــذكــور

أعاله.

اIـادة اIـادة 2 : : تـعـدل أحـكـام اIواد األولى و2 و3 و5 و8 من
اIـرســوم الــرئـاسي رقم 03-211 اIـؤرخ في 6 ربـيع األول
عــام 1424 اIــوافق 8 مــايـــو ســنــة q2003 اIــعـــدلq واIــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIــادة األولى : حتـــدث لــدى وزيـــر الـــدفـــاع الــوطـــني
جلــنــة وزاريــة مــشــتــركــة Iــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة حــظـر
اسـتـعـمال وتـخـزين وإنـتـاج ونـقل األلـغـام اIـضـادة لألفراد

وتدميرهاq وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اIادة 2 : تكلف اللجنة �ا يأتي : 
- .................... (بدون تغيير) ......................... 

- رفـع كـل االقـــــــتـــــــراحــــــــات فـي مـــــــجـــــــال الــــــــتـــــــعـــــــاون
واIـسـاعـدة عـلى الـصـعـيديـن الـدولي واجلـهوي فـي ميـادين

نزع األلغام ومساعدة ضحايا األلغام.

اIـادة 3 : تــوضع الــلـجــنــة حتت ســلــطـة وزيــر الــدفـاع
الوطني. وتشمل �ثلي الوزارات اIكلفة: 

qرئيسا qبالدفاع الوطني -

qبالشؤون اخلارجية -

qبالداخلية -

qباجملاهدين -

qبالصحة -

qباالتصال -

- بالتضامن الوطني.

اIادة 5 : ................... (بدون تغيير) .................

يــقـــدم رئــيس الــلــجــنــةq في خــتــام كل دورةq تــقــريــرا
إلى وزير الدفاع الوطني.

Xادة 8 : تـوضع األمانة الـتنفـيذية حتت سـلطة أمIا
يــعــX �ــرســوم رئــاسي بـــنــاء عــلى اقــتــراح وزيــر الــدفــاع

الوطني. وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

تزود األمانة التنـفيذية بالوسـائل البشرية واIادية
الالزمة ألداء مهامها".

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوممــــرســــوم رئــــاسي رقم رئــــاسي رقم  14-306 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 4 مــــحــــر مــــحــــرّم عـــامم عـــام
1436 ا اIوافق Iوافق 28 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يتـضمن حتويلq يتـضمن حتويل

اعتماد إلى ميزانية التكاليف اIشتركــة.اعتماد إلى ميزانية التكاليف اIشتركــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -



 9 محر محرّم عام م عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 665
2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

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

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

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

q2014 لسنة

- و�قـتـضى اIرســوم الـتنـفـيذي رقم 14-42 اIـؤرخ
فـي 6 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اIــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنــة
2014 واIــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اجملـاهـدين من مـيــزانـيـة الـتــسـيـيـر �ـوجب قــانـون اIـالـيـة
q2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2014
اعــــتـــمــــاد قــــدره أربـــعــــمــــائـــة وخــــمــــســـون مــــلــــيـــون ديــــنــــار
(450.000.000 دج) مـــقــيّـــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
اجملــــاهـــديـن وفي الــــبـــاب رقم 37-08  "اإلدارة اIـــركـــزيـــة -
الـنــفـقـات اIـتـعـلــقـة بـتـحـضـيــر وتـنـظـيم الـذكـرى 60 حلـرب

التحرير الوطني".

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قـــــــــدره أربـــــعــــمــــائـــــــة وخــــمــــســــــــون مــــلــــيـــــــون ديــــنـــــــار
(450.000.000  دج) يـــــقـــــيّــــــد فـي مــــيـــزانــــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركــة وفــي الــبـاب رقم 37-91 " نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـكلف وزيـر اIالـيـة ووزير اجملـاهدينq كل
فــيــمـا يــخــصّهq بــتـنــفــيـذ هـــــذا اIــرســــوم الـذي يــنــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 28
أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-307 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 4 مــــحــــر مــــحــــرّم عـــامم عـــام
1436 ا اIوافق Iوافق 28 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يتـضمن حتويل يتـضمن حتويل

اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشــؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

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

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

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

q2014 لسنة

- و�ـــــقـــــتـــــضــى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقــم 14 -33
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الثاني عــام 1435 اIوافــق 6  فبرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

q2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــتــمــــاد قـــــدره أربـعــــة ماليـيـــر ومــائـتــا مـلــيـون ديــنــار
(4.200.000.000 دج)  مـــقــــيّــــــد في مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعــتـــمــــاد قــــدره أربــعـــة ماليــيــر ومــائــتــا مــلــيــون ديــنــار
(4.200.000.000 دج)  يـــقـيّــد فـي مـيزانـيـة تسـيير وزارة
الـــشــؤون اخلـــارجــيـــة وفــي الـــبــاب رقـم 42-03 "الـــتـــعــاون

الدولي".
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اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكــلـف وزيـــر اIـالـيـــة ووزيـــر الـشـــؤون
اخلـارجــيــةq كل فــيـمـــا يـخــصّـهq بـتــنــفــيــذ هـــــذا اIـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 28
أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-308 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 4 مــــحــــر مــــحــــرّم عـــامم عـــام
1436 اIوافق  اIوافق 28 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يتضمن إحداثيتضمن إحداث

بابباب وحتـويل اعـتمــاد إلى ميزانـيــة تسـييـر وزارةوحتـويل اعـتمــاد إلى ميزانـيــة تسـييـر وزارة
الثقافة.الثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

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

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

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

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-51 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـرة الـثقـافة
q2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــثــقــافـــةq بــاب رقــمه 44-31 وعــنــوانه "مـــســاهــمــة
للـديـوان الـوطـني لإلعالم والـثقـافـة لـتـنظـيم حـفل افـتـتاح

إحياء الذكرى 60  حلرب التحرير الوطني".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قـــــدره أربـــعـــمـــائـــة وخـــمـــســـون مـــلـــيـــون ديـــنــار
(450.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــتــــمـــــاد قــــــدره أربـــعــمــائـــة وخــمــســـون مــلــيـــون ديــنــار
(450.000.000 دج)   يـقـــيّـــد فــي مـيـزانيـة تـسيـير وزارة
الـــثـــقــــافـــة وفي الــــبـــاب رقم 44-31 "مـــســــاهـــمـــة لــــلـــديـــوان
الـوطــني لإلعـالم والـثــقــافـة لــتــنـظــيم حــفل افــتـتــاح إحــيـاء

الذكرى 60  حلرب التحرير الوطني".

اIــاداIــادّة ة 4 : : يـكـلف وزير اIـالـيــة ووزيـرة الـثـقـافةq كل
فــيـمــا يـخــصّهq بـتــنـفــيـذ هـــــذا اIـرســــوم الـذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 28

أكتوبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  14-302 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1436 اIوافق  اIوافق 27 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يعـــدل توزيـــعيعـــدل توزيـــع

q2014 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اIــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا



 9 محر محرّم عام م عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 865
2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  14-303 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 27 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة q2014 يـتــضــمـن نـقليـتــضــمـن نـقل

اعـــتـــمـــــاد في مــيــزانــيــــة تــســيــيــر مـــصــالح الــوزيــراعـــتـــمـــــاد في مــيــزانــيــــة تــســيــيــر مـــصــالح الــوزيــر
األول.األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-32 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية

q2014 لسنة

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-90 اIـؤرخ
في 2 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 4 مارس سنة 2014
واIـتــضـمـن إحـداث أبـواب وحتــويل اعــتـمـاد فـي مـيــزانـيـة

qالدولة

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اIـعـدّل

   qتممIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  يــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
اعتـمـاد دفــع قــدره ثـمـانيـة وتـسـعون مـلـيونـا وسـبعـمـائة
ألف ديـنـار (98.700.000 دج)  ورخـــصــة بــرنـامـج قــــدرهـا
ثـــمــانــيـــة وتــســـعــــون مــلـــيــونــــا وســبــعـــمــائـــة ألــف ديــنـــار
(98.700.000 دج) مـــقـيّــــدان فـي الـنــفـــقــــات ذات الـطـابـع
الــنـهــائـي  (اIــنـصـــــوص عـلــيـهــا فــي الـقــانـون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIتضمن قانون اIالية لسنة q(2014 طبقا للجدول

"أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Iـيـــزانـيـة سـنــة 2014  اعــتـمــاد
دفع قـــدره ثــمــانــيــة وتــســعــون مــلــيــونــا وســبــعــمــائــة ألف
ديــــــنـــــار (98.700.000 دج)  ورخــــــــصـــــة بـــــرنـــــامــج قـــــــدرهـــــا
ثـــمــانــيـــة وتــســـعــــون مــلـــيــونــــا وســبــعـــمــائـــة ألــف ديــنـــار
(98.700.000 دج)  يــــــقــــــــيّـــــــــدان فـــي الـــــنــــــــفـــــــــقـــــــات ذات
الطـابــع الـنهــائـي ( اIـنصـــوص عـليـهـا فـــي القـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة q(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــقاIلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

 

98.700

 98.700

 

98.700

 98.700

 - احــتـيــاطي لــنــفــقــات غــيـر
متوقعة

اجملموعاجملموع

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

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

98.700

 98.700

 98.700

 98.700

 - دعم احلصول على السكن
اجملموعاجملموع
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-37 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتضمن توزيع االعـتمادات اخملصصة لوزير اIالية من

q2014 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعـــتـــــمــــــاد قـــــــدره مـــائــــتـــان وســــتـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــونـــا
وثما�ـائة وأربعـون ألف دينار (226.840.000 دج) مـقــيّـد
في مـــيــــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــــر وزارة اIــــالـــيــــة وفـي األبــــواب

اIبينـة في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــــصـــص Iـــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــــنـــــة 2014
اعـــتـــــمــــــاد قـــــــدره مـــائــــتـــان وســــتـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــونـــا
وثـــــمــــــا�ــــــائـــــة وأربــــــعــــــون ألف ديــــــنـــــار (226.840.000 دج)
يـــــقــــيّــــــد فــي مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــــر وزارة اIـــالــــيـــة وفي

األبـواب اIبينـة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يــكـلــــف وزيــــــر اIــالـيــــةq بـتــنــفـيـــذ هـــذا
اIــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-34 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصـصة للوزير األول من

q2014 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعـــتـــــمــــــاد قـــــــدره مـــلــــيـــــون وخـــمــــســـمــــائــــة ألـف ديـــنــــار
(1.500.000 دج) مـــقــــيّــــد في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيــر مـــصــالح
الــوزيــر األولq الــفــرع الــثـانـي : الــوزارة اIــكـلــفــة بــإصالح
اخلدمة العمومـيةq الفرع اجلزئي الثاني : اIديرية العامة
لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمــــومـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 37-01 "اإلدارة

اIركزية - تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـــص Iــــيـــــزانــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعــتــــمـــــاد قـــــــدره مــلــــيــــون وخــمــســـمــائــــة ألف ديــنــــار
(1.500.000 دج)  يــقـــيّـــد فـــي مـيــزانـيــة تــسـيــيــر مــصـالح
الــوزيــر األولq الــفــرع الــثـانـي : الــوزارة اIــكـلــفــة بــإصالح
اخلدمة العمومـيةq الفرع اجلزئي الثاني : اIديرية العامة
لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمــــومـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 35-01 "اإلدارة

اIركزية - صيانة اIباني".

اIاداIادّة ة 3 : : ينشر هـذا اIرسـوم فـي اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  14-304 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
نـقل 1436 اIـوافق  اIـوافق 27 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2014 يـتــضــمن نـقليـتــضــمن 

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اIالية.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه
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اجلدول اIلحق - أ -اجلدول اIلحق - أ -

03 -  37

01 -  31

02 -  31

03 -  31

01 -  32

وزارة اIاليةوزارة اIالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

 النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - الدراسات.........................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

الفرع الثامنالفرع الثامن
اIديرية العامة لالستشرافاIديرية العامة لالستشراف

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

اIديرية العامة لالستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط..................
اIديرية العامة لالستشراف - التعويضات واIنح اخملتلفة.................
qالـرواتب qــتـعــاقـدونIـسـتــخـدمـون اIـديــريـة الــعـامـة لالســتـشــراف - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون ــ اIعاشات واIنحاIوظفون ــ اIعاشات واIنح

اIديرية العامة لالستشراف - ريوع حوادث العمل..........................

مجموع القسم الثاني

34.400.000

34.400.000

34.400.000

34.400.000

34.400.000

51.000.000

93.700.000

4.435.000

149.135.000

395.000

395.000

االعتمادات االعتمادات اIلغاة اIلغاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب
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اجلدول اIلحق - أ - (تابع)اجلدول اIلحق - أ - (تابع)

01 -  33

03 -  33

04 -  33

01 -  34

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ  التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ  التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة لالستشراف - اIنح العائلية...................................

اIديرية العامة لالستشراف - الضمان االجتماعي...........................
اIديرية العامة لالستشراف - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.......
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة لالستشراف - تسديد النفقـات................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثامن
مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة ...........................................................

660.000

35.050.000

1.200.000

36.910.000

6.000.000

6.000.000

192.440.000

192.440.000

192.440.000

226.840.000

االعتمادات االعتمادات اIلغاة اIلغاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

اجلدول اIلحق - ب -اجلدول اIلحق - ب -

01 -  31

02 -  31

03 -  31

وزارة اIاليةوزارة اIالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط...................................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..................................
اإلدارة اIركـزيـة - اIسـتـخدمـون اIتـعـاقدونq الـرواتبq مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................................

مجموع القسم األول

51.000.000

93.700.000

4.435.000

149.135.000

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب
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اجلدول اIلحق - ب - (تابع)اجلدول اIلحق - ب - (تابع)

01 -  32

01 -  33

03 -  33

04 -  33

01 -  34

02 -  34

04 -  34

90 -  34

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون ــ  اIعاشات واIنحاIوظفون ــ  اIعاشات واIنح

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ  التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ  التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية....................................................

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي............................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية........................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات.................................................

اإلدارة اIركزية - األدوات واألثـاث................................................

اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقـة..............................................

اإلدارة اIركزية - حظـيرة السيارات.............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

395.000

395.000

660.000

35.050.000

1.200.000

36.910.000

6.000.000

3.900.000

23.000.000

7.500.000

40.400.000

226.840.000

226.840.000

226.840.000

226.840.000

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  14-305 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
نـقل 1436 اIـوافق  اIـوافق 27 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2014 يـتــضــمن نـقليـتــضــمن 

اعـــــتــــمـــــاد في مـــــيــــزانـــــيــــةاعـــــتــــمـــــاد في مـــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيـــــر وزارة الــــعـــــملتــــســـــيــــيـــــر وزارة الــــعـــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-56 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير

q2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعــــتـــــمــــــــاد قـــــــدره خــــمــــســــة مـاليــــX وثالثـــــمــــائــــة وثالثــــة
وثالثـون ألف دينار (5.333.000 دج) مـقــيّــد في مـيزانـيـة
تـــــســـــيـــــيـــــــر وزارة الـــــعـــــمـــل والـــــتـــــشـــــغـــــيــل والـــــضـــــمــــــان
االجـتمـاعـي وفـي الـبابX اIـبيّنـX في اجلدول "أ" اIلحق

بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــــصـــص Iـــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــــنـــــة 2014
اعــــتـــــمــــــــاد قـــــــدره خــــمــــســــة مـاليــــX وثالثـــــمــــائــــة وثالثــــة
وثـالثــــــــون ألـف ديـــــــــنــــــــار (5.333.000 دج) يــــــــــقـــــــــيّـــــــــــد فــي
ميـزانـيــة تـسيـيــر وزارة الـعـمـل والـتشـغـيــل والـضـمــان
االجتماعـي وفي الـبابX اIبيّنX في اجلدول "ب" اIلحق

بهذا اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــــكـــــلـف وزيـــــر اIــــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الــــــعـــــمل
qكلّ فــيــــمــا يــخــصّــه qوالـتــشــغــيل والــضــمـان االجــتــمــاعي
بتنفيذ هـذا اIرسـوم الذي ينــشـر فـي اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1436 اIــوافق 27
أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول - أ -اجلدول - أ -

22 -  31

21 -  34

وزارة العمـل والتشغـيل والضمان االجتماعيوزارة العمـل والتشغـيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية للتشغـيلاIصالح الالمركزية للتشغـيل
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واIنح اخملتلفة...............
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات...............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اIلغـاةمجموع االعتمادات اIلغـاة...........................................................

5.000.000

5.000.000

333.000

333.000

5.333.000

5.333.000

5.333.000

5.333.000

االعتمادات االعتمادات اIلغاة اIلغاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب
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مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة

اجلدول  - ب -اجلدول  - ب -

21 -  31

24 -  34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية للتشغيلاIصالح الالمركزية للتشغيل
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط.................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اIلحقة............................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

5.000.000

5.000.000

333.000

333.000

5.333.000

5.333.000

5.333.000

5.333.000

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 6 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1436 اIـوافق  اIـوافق 30
أكــتـوبــرأكــتـوبــر ســنــــة  ســنــــة q2014 يــتـضــــــمن تـعــيـX مــسـتــشـارq يــتـضــــــمن تـعــيـX مــسـتــشـار

لدى رئيس اجلمهورية.لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77
qو78-2 منـه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اIـؤرّخ
في 17 رجــب عـــام 1420 اIــــوافـق 27 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1999
واIــتـعــلّق بـالـتــعــيــX في الـوظـائـف اIـدنـيّـــة والـعـســكـريّـة

qللدولـة

- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 197-01
اIـــــؤرّخ في أول جـــــمـــــادى األولـى عــــــــام 1422 اIـــــوافـق 22
يـولـيـو سـنــة 2001 الـذي يـحـدد صالحـيـات مـصـالح رئـاسـة

qاجلمهورية وتنظيمها
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يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :
اIاIـادة األولى : ادة األولى : يــعــX الـســيــد كـر¡ جــوديq مــسـتــشـارا

لدى رئيس اجلمهورية.
اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة

للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 30

أكتوبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 6 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1436
30 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2014 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اIـوافق اIـوافق 

مهام رؤساء أمن الواليات.مهام رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1436 اIـوافق 30 أكـتـوبـر سـنـة 2014 تـنـهى مـهـام الـسّــــادة

اآلتــــيـــة أســــمـــاؤهـم بـــصــــفـــتــــهم رؤســــاء أمن في الــــواليـــات
اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية بجاية qاحلاج كرازدي -
qفي والية تيسمسيلت qمحمد شاقور -

qفي والية الوادي qمراد زناتي -
- عبد الكر¡ وابريq في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1436 اIـوافق 30 أكـتـوبـر سـنـة 2014 تـنـهى مـهـام الـسّــــادة

اآلتــــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهـم رؤســــاء أمن في الـــواليـــات
اآلتـية :

qفي والية أم البواقي qرشيد بوطيرة -
qفي والية البليدة qباديس نويوة -

qفي والية تبسة qمحند الشريف داود -
qفي والية تيارت qمحمد وهراني -

- مصطفى بن عينيq في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 6 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1436
Xـنـان تــعـيـXـوافق 30 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة 2014 يــتـضــم يــتـضــمّـنـان تــعـيـIـوافق اIا

رؤساء أمن الواليات.رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــــرّم
عـــام 1436 اIــوافق 30 أكـــتــوبــر ســنــة 2014 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء أمن في الواليات اآلتية :
qفي والية أم البواقي qاحلاج كرازدي -
qفي والية بجاية qعبد الله بن ناصر -

qفي والية البليدة qمحمد شاقور -
qفي والية تبسة qXكمال طويج -

qفي والية تيارت qنور الدين براشدي -
qفي والية قسنطينة qعبد الكر¡ وابري -

qفي والية تيسمسيلت qجمال الدين بسلطان -
qفي والية الوادي qعبد احلكيم عاللي -

- مراد زناتيq في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــــرّم
عــام 1436 اIـوافق 30 أكـتـوبـر سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان

: Xاآلتيت Xاآلتي أسماهما رئيسي أمن في الواليت
qفي والية تامنغست qعكاش مكيد -

- يحي بوصالحq في والية غرداية.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
q2014 يq يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام ألوروبا.العام ألوروبا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قتـضـى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 02 - 403 اIؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

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

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

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
18 رمـــــضـــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 16 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

واIـتضـمن تعـيX الـسيـد نور الـدين بغـداد الدايجq مـديرا
qعاما ألوروبا بوزارة الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّــد نـور الـدين بـغـداد
الــــــدايـجq اIــــــديـــــــر الــــــعــــــام ألوروبـــــــاq اإلمــــــضـــــــاء في حــــــدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع
الـــوثـــائـق واIــقـــرراتq �ـــا فـــيـــهـــا الـــقـــرارات ذات الـــطـــابع

الفردي والتنظيمي.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 8 ذي احلــجّـة عـام 1435 اIـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
q2014 يq يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام ألمريكا.العام ألمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
18 رمـــــضـــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 16 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

واIـتــضـمن تــعـيــX الــسـيــد أحـسن بــوخـالــفـةq مــديـرا عــامـا
qألمريكا بوزارة الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيّــد أحـسن بــوخـالــفـةIـادة األولى : اIا
اIديـر العـام ألمريكـاq اإلمضـاء في حدود صالحـياتهq باسم
qقرراتIعلى جمـيع الوثائق وا qوزير الشؤون اخلـارجية

�ا فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 8 ذي احلــجّـة عـام 1435 اIـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
q2014 يq يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام إلفريقيا.العام إلفريقيا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

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

qاخلارجية
- و�قتـضى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 08 -162 اIؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
18 رمـــــضـــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 16 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

واIـــتــضـــمن تـــعـــيـــX الــســـيـــد أحـــسن كـــرمــةq مـــديـــرا عـــامــا
qإلفريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــــادة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد أحــــسن كــــرمـــةIــــادة األولى : اIا
qاإلمــضـــاء في حــدود صالحـــيــاته qـــديــر الـــعــام إلفـــريــقــيـــاIا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق
واIـــقــــرراتq �ـــا فـــيــــهـــا الـــقــــرارات ذات الـــطـــابـع الـــفـــردي

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

حـرر بــاجلـزائـر في 8 ذي احلــجّـة عـام 1435 اIـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
q2014 يq يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام للشؤون القانونية والقنصلية.العام للشؤون القانونية والقنصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
18 رمـــــضـــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 16 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

واIتـضمن تـعـيX الـسيـد جمـال الـدين قرينq مـديرا عـاما
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة بـــوزارة الـــشـــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــيّــــد جـــــمــــال الــــدين
qـديــر الــعــام لــلــشـؤون الــقــانــونــيــة والـقــنــصــلــيـةIا qقـريـن
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلـــارجـــيـــةq عــلـى جـــمــيـع الــوثـــائـق واIــقـــرراتq �ـــا فـــيـــهــا

القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 8 ذي احلــجّـة عـام 1435 اIـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
q2014 يq يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمـضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديـر سـنـة ة 

العام لالتصال واإلعالم والتوثيق.العام لالتصال واإلعالم والتوثيق.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qاخلارجية

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

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
18 رمـــــضـــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 16 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

qالـسـيـد عبـد الـعزيـز بن عـلي الـشريف Xـتضـمن تـعـيIوا
مديرا عاما لالتصال واإلعالم والتوثيق بوزارة الشؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد عــبــد الـعــزيــز بن
qـدير العـام لالتصال واإلعالم والـتوثيقIا qعـلي الشريف
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلـــارجـــيـــةq عــلـى جـــمــيـع الــوثـــائـق واIــقـــرراتq �ـــا فـــيـــهــا

القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 8 ذي احلــجّـة عـام 1435 اIـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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وزارة النقلوزارة النقل
قـــــــرار وزاري مــــــشـــــــتــــــرك مـــــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مــــــشـــــــتــــــرك مـــــــؤرخ في 4 رجب عـــــــام  رجب عـــــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 4 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2014 يـحــدد كـيــفـيــات تـنــظـيمq يـحــدد كـيــفـيــات تـنــظـيم
التـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتبالتـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتب
اIـنـتــمـيـة لـألسالك اخلـاصـة بــاإلدارة اIـكــلـفـة بــالـنـقلاIـنـتــمـيـة لـألسالك اخلـاصـة بــاإلدارة اIـكــلـفـة بــالـنـقل

ومدته وكذا محتوى برامجه.ومدته وكذا محتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيـــــرq لـــــدى الــــوزيـــــر األول اIــــكـــــلف بـــــإصالح
qاخلدمة العمومية

qووزير النقل
- �ـقــتــضى األمـر رقم 70-52 اIـؤرخ في 17 جـمـادى
األولى عـام 1390 اIـوافق 20 يـولـيـو سـنة 1970 واIـتـضمن

qإنشاء معهد رصد مياه األمطار للتكوين واألبحاث
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 66-145 اIــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممIعدل واIا qXوظفIأو الفردي التي تهّم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 80-154 اIــــؤرّخ في 10
رجب عــام 1400 اIــوافق 24 مــايـــو ســنــة 1980 واIــتــضــمن
qدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البريIإنشاء ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-275 اIؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اIـــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واIــتــضـمـن حتــويل اIــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

qتممIعدل واIا qخارج اجلامعة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اIــوافق 15 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالنقلIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحـدد صالحـيـات الــوزيـر لـدى الـوزيـر األول اIـكـلف

qبإصالح اخلدمة العمومية

يقريقرّران مايأتي :ران مايأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIـــواد 37 و64 و74
احلــــــــالـــــــة (2 و3) و91 و128 احلــــــــالـــــــة (1 و2) مـن اIــــــــرســـــــوم

الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-328 اIــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1432
اIوافق 15 سبتمبر سنة 2011 واIذكور أعالهq يهدف هذا
الـقـرار إلى حتــديـد كـيـفـيــات تـنـظـيم الــتـكـوين الـتــكـمـيـلي
قبل الـترقيـة إلى بعض الـرتب اIنـتميـة لألسالك اخلاصة
باإلدارة اIـكـلـفـة بـالـنـقلq مـدته ومـحـتـوى بـرامجـــه حسب

ما يأتي :

 * ســـلك الــتــقـــنــيــX في الــطـــيــران اIــدني واألرصــاد ســـلك الــتــقـــنــيــX في الــطـــيــران اIــدني واألرصــاد
اجلوية :اجلوية :

- رتــبــة تــقــني ســام في الــطــيــران اIــدني واألرصــاد
اجلوية.

* سلك التقنيX في النقل البري : سلك التقنيX في النقل البري :
- رتبة تقني سام في النقل البري.

* سلك مفتشي النقل البري : سلك مفتشي النقل البري :
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري.

* سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق : سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق :
- رتبة مفـتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في

الطرق.

* سلك مراقبي اIالحة والعمل البحري : سلك مراقبي اIالحة والعمل البحري :
- رتبة مراقب رئيسي للمالحة والعمل البحري.

2 : : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي في اIـادة اIـادة 
الـرتب اIــذكـورة في اIــادة األولى أعالهq بـعــد الـنــجـاح في
االمتـحان اIـهـني أو على سـبيل االخـتـيارq بـعد الـتسـجيل

في قائمة التأهيلq وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 3 : : يتم فتح دورة التـكوين التكـميلي في الرتب
اIـذكورة أعالهq �وجب قـرار أو مقرر من الـسلطـة التي لها

صالحية التعيX يحدد فيه على اخلصوص ما يأتي :
qعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اIنـاصب اIاليـة اIفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اIتعـدد السنوات
لـلـتـكـوينq اIـصـادق عـليـه بعـنـوان الـسـنـة اIـعـتـبـرةq طـبـقا

qعمول بهاIلإلجراءات ا
qمدة التكوين التكميلي -

qتاريخ بداية التكوين التكميلي -
 qعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قـائــمـة اIـوظــفـX اIــعـنــيـX بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب �ط الترقية.
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4 : : يجب أن تـبـلّغ نسـخـة من القـرار أو اIـقرر اIادة اIادة 
اIذكور أعالهq إلى مصـالح الوظيفة الـعموميةq خالل أجل

عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
ابداء رأي اIطـابقـة خالل أجل عشرة (10) أيـامq ابتداء من

تاريخ استالم القرار أو اIقرر.

 اIــادة  اIــادة 6 : : يــلـــزم اIــوظــفــون الـــنــاجــحــون نـــهــائــيــا في
االمــتـــحــان اIـــهــني أو اIـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
لاللــتــحــاق بــإحــدى الــرتب اIــذكــورة أعالهq �ــتــابــعـة دورة

تكوين تكميلي.
تعـلم اإلدارة اIـستـخدمـة اIـوظفـX اIعـنـيX بـتاريخ
بـــدايــة الـــتــكـــوين �ـــوجب اســـتــدعـــاء فــردي وبـــأي وســيـــلــة

مالئمة أخرىq عند االقتضاء.

اIــادة اIــادة 7 : : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اIــؤســســات
العمومية للتكوين اآلتية :

- مـــعــهــد رصـــد مــيــاه األمــطـــار لــلــتــكـــوين واألبــحــاث
بالنـسبـة لرتـبة تقـني سام في الـطيـران اIدني واألرصاد

qاجلوية
- اIدرسـة الوطـنيـة لتـطـبيق تـقنـيات الـنقل الـبري
بـــالــنــســبــة لــرتب تــقــني ســام فـي الــنــقل الــبــري ومــفــتش
رئـــيـــسـي في الـــنـــقل الـــبـــري ومـــفــتـش رئـــيـــسي لـــرخـــصــة

qالسياقة واألمن في الطرق
- اIـدرسة الوطنية الـعليا البـحرية بالنـسبة لرتبة

مراقب رئيسي للمالحة والعمل البحري.

اIـادة اIـادة 8 : : ينـظم الـتـكوين الـتـكمـيـلي بشـكل مـتواصل
أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اIـادة اIـادة 9 :  : حتــدد مـدة الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي في الـرتب
اIذكورة أعاله كما يأتي :

- ســتــة (6) أشــهــر بــالــنــســبــة لـــرتب تــقــني ســام في
الـطـيـران اIـدني واألرصـاد اجلـويـة وتـقـني سـام في الـنـقل

qالبري ومراقب رئيسي للمالحة والعمل البحري
- تسعة (9) أشهر بالنـسبة لرتبـتي مفتش رئيسي
في الــنـــقل الــبــري  ومــفـــتش رئــيــسي لــرخـــصــة الــســيــاقــة

واألمن في الطرق.

اIــــادة اIــــادة 10 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الـتـكمـيـليq ويتم تـفـصيل مـحـتواهـا من طـرف اIؤسـسات

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادة 7 أعاله.

اIـادة اIـادة 11 : : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اIـوظــفـX أثـنـاء
الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي سـلك أسـاتــذة الـتـعــلـيم لـلــمـؤسـسـات
العموميـة للتكوين اIذكورة أعاله و/أو اإلطارات اIؤهلة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اIاIــــــــادة ادة 12 :  : يـــــتــــابع اIـــــوظــــفـــــون خالل دورة الــــتـــــكــــوين
الــتــكــمــيـــلي تــربــصــا تــطــبــيــقــا لــدى اIــؤســســات والــهــيــئــات
التابعة للوزارة اIكلفة بالنقلq حتدد مدته بشهر (1) واحد.

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIــادة اIــادة 13 : : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
التكميلي قبل الترقية إلى رتب تقني سام في الطيران
اIــدنـي واألرصــاد اجلــويـــة وتــقــني ســـام في الــنـــقل الــبــري
ومراقب رئـيسي للـمالحة والعـمل البحـري بإعداد تـقرير
نـهايـة التـكوين حـول موضـوع له صلـة بالـوحدات اIـدّرسة

واIقررة في البرنامج.

اIــادة اIــادة 14 : : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
التـكـمـيـلي قـبل الـترقـيـة إلى رتـبـتي مـفـتش رئيـسي في
الـنـقل الـبـري ومـفـتـش رئـيـسي لـرخـصـة الـسـيـاقـة واألمن
في الطـرق بـإعداد ومـناقـشة مـذكرة نـهـاية الـتكـوين حول
مـــــوضــــوع لـه صــــلـــــة بــــالـــــوحــــدات اIـــــدّرســــة واIـــــقــــررة في

البرنامج.

اIادة اIادة 15 : : يتم اختـيار موضوع اIذكرة حتت إشراف
مـــؤطــــر من بـــX ســــلك أســـاتــــذة الـــتــــعـــلـــيـم لـــلـــمــــؤســـســـات
الــعــمــومـــيــة لــلـــتــكــوين اIـــذكــورة في اIــادة 7 أعاله والــذي

يضمن أيضا متابعة إعدادها.

اIـادة اIـادة 16 : : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجية اIستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اIـادة اIـادة 17 : : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كاآلتي :

- مــعــدل اIــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اIــســتــمــرة جملــمل
q1 عاملIا qدّرسةIالوحدات ا

q1 عاملIا qعالمة التربص التطبيقي -
qعالمـة منـاقـشـة مـذكـرة أو تـقريـر نـهـايـة الـتـكوين -

اIعامل 1.

اIـادة اIـادة 18 : : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
الـتكـميلي لـلمـوظفـX احلائـزين على مـعدل عـام يساوي أو
يــفــوق 10 من 20 في الــتــقـيــيم اIــذكــور في اIـادة 17 أعاله

من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهل قانوناIا
qعنية أو �ثلهIؤسسة العمومية للتكوين اIمدير ا -
- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة

العمومية للتكوين اIعنية.
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تــبــلــّغ نــســخــة من مــحــضــر الــنــجــاح الــنــهــائي الــذي
تــــعـــده الــــلـــجــــنـــة اIــــذكـــورة أعـاله إلى مــــصـــالح الــــوظـــيــــفـــة
الــعــمــومــيــة في أجـل ثــمــانــيـة (8) أيــامq ابــتــداء من تــاريخ

توقيعه.

qــادة 19 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليIــادة اIا
يـسـلم مديـر اIـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكوين اIـعـنيـة شـهادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اIادة اIادة 20 : : يرقى اIوظفـون اIعلن عن جناحـهم نهائيا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اIقصودة.

اIـادة اIـادة 21 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 4 رجب عـام 1435 اIوافق 4 مايو
سنة 2014.

وزير النقلوزير النقل

عمار غولعمار غول

عن الوزيرq لدى الوزير األولعن الوزيرq لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIلحق األولاIلحق األول

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطيران اIدني واألرصاد اجلويةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطيران اIدني واألرصاد اجلوية

1- التكوين النظري :- التكوين النظري :

 اIدة : خمسة (5) أشهر

الوحداتالوحدات

الرصد اجلوي على السطح

الرصد اجلوي العلوي

األجهزة

أرصاد جوية عامة

علم اIناخ

علم اخلرائط

علم اIناخ في ميدان الطيران

األرصاد اجلوية الزراعية

األرصاد اجلوية البحرية

اإلشارة

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 سا

4 سا

4 سا

4 سا

2 سا

2 سا

2 سا

2 سا

2 سا

2 سا

28 ساسا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2- التربص التطبيقي :- التربص التطبيقي : اIدة شهر (1) واحد.
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اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في النقل البريبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في النقل البري

1- التكوين النظري :- التكوين النظري :

 اIدة : خمسة (5) أشهر

الوحداتالوحدات

تخطيط النقل البري

تقنيات السيارات

اIنشآت القاعدية للطرق

قانون وتنظيم النقل البري

تقنيات االتصال

اIنهجية والتحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

4 سا 30

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

22 سا سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4

4

3

3

2

2

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

اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في النقل البريبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في النقل البري

1- التكوين النظري :- التكوين النظري :

 اIدة : ثمانية (8) أشهر

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

الوحداتالوحدات

تنظيم النقل احلضري

اإلمداد

تسيير شبكات الطرق

النقل والتنمية اIستدامة

مفاهيم في اإلجراءات اIدنية

مفاهيم في القانون اجلنائي

تقنيات االتصال

اIنهجية والتحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

4 سا 30

4 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

24 سا سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4

3

3

3

2

2

2

2
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اIلحق اIلحق 4
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرقبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرق

1- التكوين النظري :- التكوين النظري :

اIدة :  ثمانية (8) أشهر

الوحداتالوحدات

الوقاية واألمن في الطرق
قانون وتنظيم النقل البري

اIيكانيك في صناعة السيارات
النقل اجلماعي احلضري وشبه احلضري
القدرات الطبية للكفاءة في السياقة

تقنيات االتصال
نقل البضائع واإلمداد

اIنهجية والتحرير اإلداري
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

4 سا 30
4 سا 30
2 سا 30
2 سا 00
2 سا 30
2 سا 30
2 سا 00
2 سا 30

23 سا سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4

4

3

2

3

3

2

2

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

اIلحق اIلحق 5
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للمالحة والعمل البحريبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للمالحة والعمل البحري

1- التكوين النظري :- التكوين النظري :

اIدة : خمسة (5) أشهر

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

الوحداتالوحدات

األحكام التنظيمية اIتعلقة بالسالمة البحرية
السالمة من احلرائق

مغادرة السفينة
البحث واإلنقاذ البحري

اIعالم اIالحية ومساعدات اIالحة
األحكام التنظيمية اIتعلقة بالوقاية من التلوث البحري

البضائع اخلطرة واIلوثة والضارة
الوقاية من التلوث على مª السفن

األحكام التنظيمية اIتعلقة بالعمل البحري
الصحة البحرية

السالمة في العمل البحري
التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
3 سا
2 سا
3 سا
3 سا
2 سا
3 سا
2 سا
28 سا سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

2

2

2

1

1

2

2

2

3

3

3

1
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 28 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اIوافق اIوافق 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2012 يحدد تصنيف اIعهدq يحدد تصنيف اIعهد
الـتـقـني لـتـربــيـة احلـيـوانـات وكـذا شـروط االلـتـحـاقالـتـقـني لـتـربــيـة احلـيـوانـات وكـذا شـروط االلـتـحـاق

باIناصب العليا التابعة له.باIناصب العليا التابعة له.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليّةIووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qؤسـســـات واإلدارات الـعمـوميـــةIنـاصب العـليـا فــي اIا

qادة 13 منهIال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اIؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمIعدّل واIا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 99 - 42
اIــؤرخ في 27 شــوّال عــام 1419 اIــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة
1999 واIـتـضـمن جـمع اIـعـهـد الـتـقـني لـلـتـربـيـات اخلـفـيـفة

واIـعـهد الـتـقنـي لتـربـية الـغـنم والـبقـر في اIـعـهد الـتـقني
qلتربية احليوانات

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

qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIـؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429  اIـوافق 19  يــنـايــر ســنـة

XــوظــفــIــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاI2008  وا

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 124
اIـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اIـوافق 28 أبـريل
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2010 وا
XــــفــــتــــشـــIوا Xألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ XــــنــــتــــمـــIا

qXتخصصIا Xواألطباء البيطري Xالبيطري

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرّخ في 8
صـــفـــر عــام 1422 اIــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2001 واIـــتـــضــمن

qالتنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية احليوانات

- و�ـقتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرّخ في 8
ريـــبع الــــثـــاني عـــام 1422 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2001
واIــتــضــمن تــصـنــيف اIــنــاصب الــعــلـيــا لــلــمـعــهــد الــتــقـني

qتمّمIعدل واIا qلتربية احليوانات

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 307  اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد تــصـنـيف اIـعـهـد الــتـقـني لـتـربـيـة
احلــيـــوانـــات وكـــذا شـــروط االلــتـــحـــاق بـــاIــنـــاصب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـصـنف اIـعهـد الـتـقني لـتـربـية احلـيـوانات
في الصنف أq القسم 3.

اIاداIادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
التـابـعة لـلـمعـهـد التـقنـي لتـربـية احلـيـوانات وكـذا شروط

االلتحاق بهذه اIناصبq طبقا للجدول أدناه :
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

أ

أ

أ

3

3

3

م

مَ

م - 1

847

508

305

مدير عام

أمX عام

رئيس القسم
التقني

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

-

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقـلq يـثــبت ثالث (3) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــفــتش بــيــطــري عــلى األقلq يــثــبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
qطبـيب بـيـطـري رئـيسـي على األقل -
يـثبت ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
- متصـرف رئيسي على األقلq يثبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ثــــــمـــــاني (8) ســــــنـــــوات مـن اخلـــــدمـــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- طــبــيب بــيـــطــري يــثــبت ثــمــاني (8)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.
- مـتصـرف يـثبت ثـماني (8) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq مــــــــرسـم يــــــــثــــــــبـت خــــــــمس (5)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

qموظف
- مفتش بيطري على األقل.

- طبيب بيطري رئيسي على األقل.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
خــــــمس (5) ســــــنـــــــوات مـن اخلـــــــدمــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- طـــبـــيب بـــيــطـــري يـــثــبـت خــمس (5)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.

اIعهداIعهد
التقنيالتقني
لتربيةلتربية

احليواناتاحليوانات
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

أ

أ

أ

أ

3

3

3

3

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

305

305

183

183

رئيس قسم
اإلدارة العامة

مدير مزرعة
البرهنة
وإنتاج
البذور

رئيس
اIصلحة

التقنية لدى
القسم

أومزرعة
البرهنة
وإنتاج
البذور

رئيس
اIصلحة

اإلدارية لدى
القسم أو
مزرعة
البرهنة

وإنتاج البذور

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــرسمq  يـــثــبت خــمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مـتـصـرف يـثبـت خمس (5) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq مــــــــرسـم يــــــــثــــــــبـت خــــــــمس (5)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على األقل.

- مفتش بيطري على األقل.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
خــــــمس (5) ســــــنـــــــوات مـن اخلـــــــدمــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- طـــبـــيب بـــيــطـــري يـــثــبـت خــمس (5)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على األقل.

- مفتش بيطري على األقل.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- طــــبــــيـب بــــيــــطــــري يــــثــــبت أربع (4)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.

qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مـرسمq يثبت ثالث (3) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اIعهداIعهد
التقنيالتقني
لتربيةلتربية

احليواناتاحليوانات

(تابع)(تابع)
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وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية الريفية 

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــاداIــادّة ة 
قانـونـيـة في اIنـاصب الـعـليـــا اIـذكــــورة  أعــاله والذيــن
ال يـــســــتـــوفــــون شـــروط الـــتــــعـــيــــX اجلـــديـــدةq مـن الـــزيـــادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اIنصب اIشغول.
اIاداIادّة ة 5 :  : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1422 اIــوافق 30 يــونــيــو

سنة q2001 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق

14  أكتوبر سنة 2012.

سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

qادة 13 منهIال سيما ا qالعمومية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمIعدّل واIا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIـؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429  اIـوافق 19  يــنـايــر ســنـة
XــوظــفــIــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاI2008  وا

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 307  اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلـى حتـديـد تـصــنـيف اIـعــهـد الـتــقـني لـزراعـة
أشـــــجــــــار الـــــفـــــواكـه والـــــكـــــروم وكـــــذا شــــــروط االلـــــتـــــحـــــاق

باIناصب العليا التابعة له.
اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــصــنف اIـــعــهــد الـــتــقــني لـــزراعــة أشــجــار

الفواكه والكروم في الصنف أq القسم 4.
اIاداIادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابعـة للـمعهـد التـقني لـزراعة أشجـار الفـواكه والكروم
وكـــذا شـــروط االلـتــحــاق بــهـذه اIــنــاصبq طــبـقــا لــلــجـدول

أدناه :

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 28 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اIوافق اIوافق 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2012 يحدد تصنيف اIعهدq يحدد تصنيف اIعهد
الـــتــقـــنـي لــزراعـــة أشـــجـــار الـــفـــواكه والـــكـــروم وكــذاالـــتــقـــنـي لــزراعـــة أشـــجـــار الـــفـــواكه والـــكـــروم وكــذا

شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليّةIووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ــقـتــضى اIــرسـوم  رقم 87 - 240  اIـؤرخ في 11 
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIــتــضــمن جــمع أعــمـال مــعــهــد الــكـروم واخلــمــور ومــعــهـد
تـنـميـة زراعـة أشجـار الـفواكه في اIـعـهد الـتـقني لـزراعة

qأشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65  9 محر محرّم عام م عام 1436 هـ هـ
2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

4

4

4

4

4

4

4

م

مَ

م - 1

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

711

427

256

256

256

154

154

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

-
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq يثـبت سنتX (2) من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
- متصـرف رئيسي على األقلq يثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

الصفة.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ســــــــبع (7) ســــــــنــــــــوات مـن اخلــــــــدمــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف يــثـبـت سـبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقــل مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــزراعــةq يـثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــــرسمq  يــــثــــبت ثالث (3) ســـنـــوات

من اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مـتـصــرفq يـثـبت أربع (4) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــزراعــة  يـثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq مـرسم يـثـبت سـنـتX (2) من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــــــرسـمq يــــــثــــــبت ســــــنــــــتــــــX (2) مـن

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثـبت ثالث (3) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اIعهداIعهد
التقنيالتقني
لزراعةلزراعة
أشجارأشجار
الفواكهالفواكه
والكروموالكروم

مدير عام

أمX عام

رئيس القسم
التقني

رئيس قسم
اإلدارة
واIالية

مدير مزرعة
البرهنة
وإنتاج
البذور

رئيس
اIصلحة
العلمية
والتقنية

رئيس
اIصلحة
اإلدارية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اIؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمIعدّل واIا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

qالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIـؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429  اIـوافق 19  يــنـايــر ســنـة
XــوظــفــIــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاI2008  وا

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
13 جـمادى األولى عام 1418 اIوافق 15 أكتـوبر سـنة 1997

واIــتــضـمـن الـتــنــظـيم الــداخــلي لـلــمــعـهــد الــتـقــني لــزراعـة
qالبقول والزراعات الصناعية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 307  اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلـى حتـديـد تـصــنـيف اIـعــهـد الـتــقـني لـزراعـة
الــبــقـول والــزراعــات الــصـنــاعــيــة وكـذا شــروط االلــتــحـاق

باIناصب العليا التابعة له.
اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــصــنف اIــعــهــد الـــتــقــني لــزراعــة الــبــقــول

والزراعات الصناعية في الصنف أq القسم 4.
اIاداIادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــتــابــعــة لــلــمــعــهــد الــتــقــني لــزراعــة الــبــقــول والــزراعــات
الصـنـاعـيـة وكـذا شــروط االلـتـحـاق بـهذه اIـنـاصبq طـبـقا

للجدول أدناه :

4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
قـانـونــيـة في اIـنــصب الـعــالي رئـيس مــصـلـحــة لـدى قـسم
اإلدارة واIـــالـــيــــة اIـــذكـــور في اجلـــدول أعـالهq من الـــزيـــادة
االستـدالليـة احملدّدة بـ 75 اIـوافقـة للـمسـتوى 5 ابـتداء من

أول يناير سنة 2008 إلى غاية إمضاء هذا القرار.
5 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
قانـونيـة في اIناصـب العلـيا  اIـذكــورة أعــاله والذيــن ال
يـسـتـوفــون شـروط الـتـعـيـX اجلــديـدةq من الـزيـادة احملـدّدة
�ـوجب هـذا الــقـرار إلى غـايـة إنــهـاء مـهـامــهم في اIـنـصب

اIشغول.
اIادةاIادة 6 : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق

14  أكتوبر سنة 2012.

وزير الفالحة والتنمية الريفية وزير الفالحة والتنمية الريفية 
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 28 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اIوافق اIوافق 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2012 يحدد تصنيف اIعهدq يحدد تصنيف اIعهد
الـتقني لزراعـة البقول والـزراعات الصنـاعية وكذاالـتقني لزراعـة البقول والـزراعات الصنـاعية وكذا

شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةIووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 87 - 239  اIــؤرخ في 11 
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIتضمن جمع أعمـال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد
تـنـمـيـة الـزراعـات الـصـنـاعـيــة في اIـعـهـد الـتـقـني لـزراعـة
qالبقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

qادة 13 منهIال سيما ا qالعمومية
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام
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اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

-
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq يثـبت سنتX (2) من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
- متصـرف رئيسي على األقلq يثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

الصفة.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ســــــــبع (7) ســــــــنــــــــوات مـن اخلــــــــدمــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف يــثـبـت سـبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقــل مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــزراعــةq يـثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــــرسمq  يــــثــــبت ثالث (3) ســـنـــوات

من اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مـتـصــرفq يـثـبت أربع (4) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq مـرسم يـثـبت سـنـتX (2) من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــــــرسـمq يــــــثــــــبت ســــــنــــــتــــــX (2) مـن

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثـبت ثالث (3) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اIعهداIعهد
التقنيالتقني
لزراعةلزراعة
البقولالبقول

و
الزراعاتالزراعات
الصناعيةالصناعية

مدير عام

أمX عام

رئيس القسم
التقني

رئيس قسم
اإلدارة 
العامة

مدير مزرعة
البرهنة
وإنتاج
البذور

رئيس
اIصلحة
العلمية
والتقنية

رئيس
اIصلحة
اإلدارية
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4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
قانـونـيـة في اIنـاصب الـعـليـا  اIـذكــــورة أعـــاله والذيـــن
ال يـــســــتـــوفــــون شـــروط الـــتــــعـــيــــX اجلـــديـــدةq مـن الـــزيـــادة
االســتــداللـيــة احملــدّدة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اIنصب اIشغول.
اIادة اIادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق

14  أكتوبر سنة 2012.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية الريفية 

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 28 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اIوافق اIوافق 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2012 يحدد تصنيف اIعهدq يحدد تصنيف اIعهد
الـتـقـني لـلزراعـات الـواسـعـة وكذا شـروط االلـتـحاقالـتـقـني لـلزراعـات الـواسـعـة وكذا شـروط االلـتـحاق

باIناصب العليا التابعة له.باIناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةIووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 87 - 236  اIــؤرخ في 11 
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIـتـضمن تـغـيـيـر اسم مـعـهـد تـنمـيـة الـزراعـات الـواسـعة
إلى "اIـعـهد الـتـقـني للـزراعـات الواسـعـة" وتعـديل قـانونه

qاألساسي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

qادة 13 منهIال سيما ا qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اIؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمIعدّل واIا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIـؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429  اIـوافق 19  يــنـايــر ســنـة
XــوظــفــIــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاI2008  وا

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمIا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 8
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1424 اIــــــــوافق 10 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2003
واIـتضـمن الـتـنـظـيم الـداخلي لـلـمـعـهـد التـقـني لـلـزراعات

qالواسعة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 307  اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهq يــهـدف
هذا الـقرار إلى حتديـد تصنـيف اIعهـد التقـني للزراعات
الـــواســــعــــة وكــــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بــاIـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

اIاداIادّة ة 2 :  : يصـنف اIعـهد الـتقـني للـزراعات الـواسعة
في الصنف أq القسم 4.

اIاداIادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابعة للـمعهد التـقني للزراعات الـواسعة وكـذا شـروط

االلتحاق بهذه اIناصبq طبقا للجدول أدناه :
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اIعهداIعهد
التقنيالتقني

للزراعاتللزراعات
الواسعةالواسعة

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

أ

أ

أ

أ

أ

4

4

4

4

4

م

مَ

م - 1

م - 1

م - 1

711

427

256

256

256

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

-

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq يثـبت سنتX (2) من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
- متصـرف رئيسي على األقلq يثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

الصفة.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ســــــــبع (7) ســــــــنــــــــوات مـن اخلــــــــدمــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف يــثـبـت سـبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقـلq مــــــــــرسـمq يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- وثــائــقي أمـX مــحــفـوظــات رئــيـسي
عــلى األقلq مــرسمq يــثــبت ثالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- وثـــائـــقي أمـــX مـــحـــفـــوظــات يـــثـــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مـرسّمq يثبت ثالث (3) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مـتـصــرفq يـثـبت أربع (4) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقـلq مــــــــــرسـمq يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)
سـنوات من اخلـدمـة الـفـعلـيـة بـصـفة

موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
أربـع (4) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

مدير عام

أمX عام

رئيس القسم
التقني

رئيس قسم
اإلدارة العامة

مدير مزرعة
البرهنة
وإنتاج
البذور



طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اIنصبشروط التعيX في اIنصب

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

أ

أ

4

4

م - 2

م - 2

154

154

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

- مــهـنـدس رئــيـسي في الــزراعـة عـلى
األقلq مرسمq يـثبت سنتX (2) من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- وثــائــقي أمـX مــحــفـوظــات رئــيـسي
Xيــثـــبت ســـنــتــ qمـــرسم qعـــلى األقل
(2) من اخلــــدمــــة الـــفــــعــــلــــيـــة بــــصــــفـــة

موظف.
- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــة يــثــبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- وثـــائـــقي أمـــX مـــحـــفـــوظــات يـــثـــبت
ثـالث (3) ســــــــــنــــــــــوات مـن اخلــــــــــدمـــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

qمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مــــــرسـمq يــــــثــــــبت ســــــنــــــتــــــX (2) مـن

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.
- مـتـصـرفq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اIعهداIعهد
التقنيالتقني

للزراعاتللزراعات
الواسعةالواسعة
(تابع)(تابع)

رئيس
اIصلحة
العلمية
والتقنية

رئيس
اIصلحة
اإلدارية

4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
قـانـونــيـة في اIـنــصب الـعــالي رئـيس مــصـلـحــة لـدى قـسم
اإلدارة الــــعـــامــــةq اIـــذكــــور في اجلــــدول أعالهq من الــــزيـــادة
االستـدالليـة احملدّدة بـ 75 اIـوافقـة للـمسـتوى 5 ابـتداء من

أول يناير سنة 2008 إلى غاية إمضاء هذا القرار.
5 : : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
قانـونـيـة في اIنـاصــب الـعـليـــا اIـذكـــورة أعــاله والذيــن
ال يـــســــتـــوفــــون شـــروط الـــتــــعـــيــــX اجلـــديـــدةq مـن الـــزيـــادة
االســتــداللـيــة احملــدّدة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اIنصب اIشغول.
اIادة اIادة 6 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية الريفية 

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق
14  أكتوبر سنة 2012.
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