
العدد العدد 66

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 16 محر محرّم عام م عام 1436 هـهـ

اIوافق اIوافق 9 نوفمبر  نوفمبر سنة 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-309 مؤرّخ في 6 محـرم عام 1436 اIوافق 30 أكـتـوبر سـنة q2014 يـتضـمن نـقل اعـتـماد في مـيزانـية
تسيير وزارة التجارة.................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-310 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 اIوافق 30 أكتوبر سنة q2014 يتضمن إحـداث باب ونقـل اعـتـماد
.....................................................................................XهنيIفي ميزانيـة تسيير وزارة التكوين والتعليم ا 

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-311 مـؤرخ في 12 مـحـرم عـام 1436 اIـوافق 5 نـوفـمــبـر سـنـة q2014 يـعـــدل تـوزيع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2014 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 2 ذي الـقـعـدة عــام 1435 اIـوافق 28 غـشـت سـنة q2014 يــحـدد قـائـمــة الـتـخـصـصــات اIـطـلـوبـة
لاللتحاق ببعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اIدنية......................................................................

قرار مؤرخ في 4 ربـيع الـثـاني عام 1434 اIوافق 14 فـبـراير سـنة q2013 يتـضمن جتـديـد تشـكيـلة الـلـجان اIـتسـاوية األعـضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................

وزارة وزارة الصناعة وا@ناجمالصناعة وا@ناجم

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة باتنة".............................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة خنشلة"...........................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة البيض"............................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة ميلـة".............................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة أم البواقي".....................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة بسكـرة"..........................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة برج بوعريريج"...............................................................................................
قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة عنابة".............................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة سيدي بلعباس"................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة ورقلـة"...........................................................................................................
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قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة غردايـة"..........................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 7  أبـريـــل سـنـة q2013 يـتـضـمّـن تـعـيX أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Iـشـتـلـة
اIؤسسـات اIسـماة "محضنة أدرار".............................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 27  ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 22 سـبـتـمـبـر سـنة q2014 يـحـدد عـدد فـرق الـتـفـتـيش عـلى
مـسـتـوى اIـديـريـات الـوالئـيـة لـلـــتــجــارة والــمــفــتــشــيــات اإلقــلــيــمــيــة ومـفـــتـشـيـات مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش عـلى
مستوى احلدود البرية والبحرية واجلوية واIناطق واخملازن حتت اجلمركة............................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار مؤرخ في 28 شوال عـام 1435 اIوافق 24 غشت سنة q2014 يتضـمن تعيX أعضـاء اجمللس التوجـيهي للمـدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة لقسنطينة............................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 21 مـحـرم عـام 1435 اIـوافق 25 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشـروط اIتـعـلق بـاسـتغالل قـاعـات الـعرض
السينمائي (استدراك).................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح وزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفياتا@ستشفيات
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13 محـرّم عام 1435 اIوافق 17 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـحـدد تصـنيـف اIعـهـد الوطـني لـلصـحة
العمومية وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له....................................................................................

وزارة الصيد البحري وا@وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا@وارد الصيدية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6  ذي القعدة عام 1434 اIوافق 12  سبتمبر سنة q2013 يتضمن وضع بعض األسالك اخلاصة
التـابعـة لإلدارة اIكـلفـة بالـتكـوين والتـعلـيم اIهـنيX في حـالة الـقيـام باخلـدمة لـدى مؤسـسات الـتكـوين التـابعة لإلدارة
اIكلفة بالصيد البحري واIوارد الصيدية.......................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم  تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-309 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مـــحـــرم عــام مـــحـــرم عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 30 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2014 يـتــضــمن نـقلq يـتــضــمن نـقل

اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- 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
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-54 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن توزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـجارة
q2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــادة األولى :اIـــادة األولى :  يـــلـــــغـى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســــنــــة 2014
اعتـماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار (52.000.000 دج)
مـــقــــيّـــــد فــي مــيـــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الـــتــجـــارة وفـي

األبواب اIبينة في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

2 : :  يـــخـــصص Iــيــزانــيــة ســنــة 2014  اعــتــمـاد اIــادة اIــادة 
قــدره اثــنـان وخــمــســون مـلــيـــون ديــنـــار (52.000.000 دج)
يــــقــــيّــــد فـي مـــيـــزانـــيـــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــــتـــجـــارة وفـي

األبواب اIبينة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIاIــــادة ادة 3 : :  يـــكــلـف وزيــر اIـــالــيــة ووزيـــرالــتـــجــارةq كلّ
فيما يخصهq بـتنفيـذ هذا اIرسـوم الذي ينشر في اجلريدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائرية الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 30

أكتوبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

01 -  31

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
مجموع القسم األول
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اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة اIلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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03 -  33

12 -  31

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIديريات الوالئية للتجارةاIديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واIنح اخملتلفة................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................
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36.500.000
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52.000.000
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة اIلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

02 -  31

03 -  31

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة................................
اإلدارة اIــركــزيــة - اIــســـتــخــدمــون اIــتــعــاقــدون - الــرواتبq مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

12.000.000

3.500.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIديريات الوالئية للتجارةاIديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
qـتـعـاقـدون - الرواتبIـسـتـخدمـون اIـديريـات الـوالئـيـة لـلتـجـارة - اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

52.000.000

52.000.000

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-310 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مـــحـــرم عــام مـــحـــرم عــام
1436  اIوافق اIوافق 30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2014 يتضمن إحداثq يتضمن إحداث
بــاب ونــقـل اعــتـــمــاد  في مــيـزانــيـــة تـســيــيـر وزارةبــاب ونــقـل اعــتـــمــاد  في مــيـزانــيـــة تـســيــيـر وزارة

.XهنيIالتكوين والتعليم ا.XهنيIالتكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

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�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 14-52 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن توزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـكوين
والـتعـليم اIـهـنيـX من مـيزانـية الـتـسيـيـر �وجب قـانون

q2014 الية لسنةIا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـتــكــوين والــتـعــلــيم اIـهــنــيـX لــســنـة q2014 الــفــرع
اجلـزئي الــثـاني : اIـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعــة لـلـدولـة -
الــعــنــوان الـــثــالث : وســائـل اIـــصــالح - الــقـــسـم الــســابع :
نـفــقــات مـخــتــلـفـــة q بــاب رقـمه 37-14  وعــنـوانـه "نـفــقـات

."XهنيIحتضير دخول التكوين والتعليم ا

اIــادة اIــادة 2 :  :  يـلــغـى من مــيـزانـيـة ســنــة 2014  اعــتـمـاد
قـــدره مــائـــة وعــشــرون مـــلــيــونــا وأربـــعــمــائـــة ألف ديــنــار
(120.400.000 دج) مــقــــيّــــد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة
الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلــــيم اIـــهـــنـــيـــX وفي الـــبـــاب رقم 05-36
"إعـانــات لــلــمــعــاهـد الــوطــنــيــة اIـتــخــصــصــة في الــتــكـوين

اIهني".

اIــادة اIــادة 3 : :  يـــخــصص Iــيـزانــيـة ســـنـة 2014  اعــتــمـاد
قـــدره مــائــة وعــشــرون مــلــيــونــا وأربــعــمـائـــة ألـف ديــنــار
(120.400.000 دج)  يـــقـــيّــــد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الـتــكــوين والــتـعــلــيم اIــهـنــيــX وفي األبــواب اIـبــيــنـة فـي

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

4 : :  يـــكـــلـف وزيـــر اIــــالـــيـــة ووزيــــر الـــتــــكـــوين اIــادة اIــادة 
والتعليم اIهـنيqX كلّ فيما يخصهq بتنفيـذ هذا اIرسوم
الـــذي يــــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 30

أكتوبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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01 -  35

03 -  37

14 -  34
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XهنيIوزارة التكوين والتعليم اXهنيIوزارة التكوين والتعليم ا

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

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

اإلدارة اIركزية - حظيرة السيـارات............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اIركزية - احملاضرات واIلتقيات.......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة....................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
مجموع القسم الرابع
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14 -  37

القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اIـصالح الالمـركزيـة التـابـعة لـلدولـة - نفـقـات حتضـير دخـول التـكوين
.....................................................................XهنيIوالتعليم ا
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

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

5.000.000

5.000.000

15.700.000

15.700.000
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-311 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1436  اIـوافق اIـوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة q2014 يــعـــدل تـوزيعq يــعـــدل تـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2014 حسبq حسب
كـل  قطـاع.كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85

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

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقـم 98 -227
اIؤرخ في 19 ربيع األوّل عام 1419 اIوافق 13 يولـيو سنة

qتممIعدّل واIا qتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزI1998 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : تـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســــــنـــــة 2014
رخــصـــة بــرنــامــج  قـــدرهــا ســـتــة مـاليـــيـــر وأربـعــمـائـة
مـلـيــون ديـنار (6.400.000.000 دج)  مـقـيـدة فــي الـنـفـقـات
ذات الطـابع النـهـائي (اIـنصـوص عليـهـا في الـقانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

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

اIــادة اIــادة 2 :   :  تـخـــصص Iــيـــزانـيــة ســنــة 2014 رخـــصـة
برنـامـج قـدرهـا سـتـة مالييــر وأربـعـمـائة مـلـيــون ديـنــار
(6.400.000.000 دج) تــــقـــيــــد فــي الــــنــــفــــقــــات ذات الــــطـــابع
الـــنـــهـــائـي (اIــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي الـــقــانـــون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIتضمن قانون اIالية لسنة q(2014 طبقا للجدول

"ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

الـــمــــادة الـــمــــادة 3 :  : يـــنــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم في اجلــريــدة
الـــرّســـمــــيـّــة لــلـــجـــمـــهــــوريّـــة اجلــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــراطــيّـــة

الشـّـعـبـيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 5
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اIــلـحــقاIــلـحــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة
الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

6.400.000 

6.400.000 

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

6.400.000 

6.400.000 

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - الفالحة والري

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

6.400.000 

6.400.000 

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

6.400.000 

6.400.000 

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عــام  ذي الـقــعـدة عــام 1435
28 غــــــشـت ســـــــنــــــة  غــــــشـت ســـــــنــــــة q2014 يـــــــحــــــدد قـــــــائـــــــمــــــةq يـــــــحــــــدد قـــــــائـــــــمــــــة اIــــــوافق اIــــــوافق 
الــتــخــصــصــات اIــطــلــوبـة لـاللــتـحــاق بــبــعض الــرتبالــتــخــصــصــات اIــطــلــوبـة لـاللــتـحــاق بــبــعض الــرتب

اIنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اIدنية.اIنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اIدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qووزير الدولة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبــــمــــقـــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 106-11
الـــــــمـــــــؤرخ في أول ربـــــيـع الـــــثـــــاني عـــــام 1432 اIـــــوافق 6
مــارس ســنـة 2011 واIــتــضــمن الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص

qدنيةIلألسالك اخلاصة باحلماية ا XنتمIا XوظفIبا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اIؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفيات نتظيم اIسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اIـهـنـيــة في اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
qوإجرائها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIــديـــر الـــعـــام لـــلــوظـــيـــفـــة االــعـــمـــومـــيــة

qواإلصالح اإلداري

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــادة األولىاIــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادتـX 93 و94 من
اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-106 اIـــؤرخ في أول ربـــيع
الــثــاني عــام 1432 اIــوافق 6 مــارس ســنــة 2011 واIــذكــور
أعالهq يــهـدف هــذا الــقـرار إلى حتــديــد قـائــمــة تـخــصــصـات

الشهادات اIطلوبة لاللتحاق بالرتب اآلتية :

qدنيةIمالزم احلماية ا -

- مالزم أوّل للحماية اIدنية.

اIادة اIادة 2 : : حتدد قائمة تخصصات الشهادات اIطلوبة
لاللتحاق برتبة مالزم احلماية اIدنية كما يأتي :

I - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية : - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية :
1 - علم الطيران.

2 - الكيمياء.
3 - الكيمياء الصناعية.

4 - إيصال الكهرباء.
5 - اإللكترونيك.

6 - اإللكترو تقني.
7 - اإللكتروميكانيك وصيانة عتاد الري.

8 - اإلعالم اآللي.
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9 - الهندسة الكيميائية.
10 - الهندسة اIدنية.

11 - هندسة اIناخ.

12 - هندسة التكييف : التبريد.

13 - هندسة اIواد.

14 - هندسة الطرائق الصناعية.

15 - الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

16 - الهندسة البحرية.

17 - الهندسة اIيكانيكية.

18 - هندسة التقنيات احلضرية.

19 - الري.

20 - احملروقات والكيمياء.

21 - الهيدروجيولوجيا.

22 - النظافة واألمن.

23 - النظافة واألمن الصناعي.

24 - آليات القياس ومعايير الري.

25 - الصيانة في الهندسة الكهربائية.

26 - الصيانة واألمن الصناعي.

27 - التعدين.

28 - علم القياس.

29 - اIناجم.

30 - البصريات وميكانيك الضبط.

31 - معاجلة اIياه والسوائل الصناعية.

32 - معاجلة وتصفية اIياه.

33 - األشغال العمومية.

34 - البيولوجيا.

35 - العلوم البيطرية.

36 - علوم البحار.

37 - علوم األرض : اجلغرافيا وعلم اخلرائط.

38 - علوم األرض : اجليولوجيا.

39 - احملاسبة.

40 - قانون العالقات االقتصادية.

41 - اإلعالم اآللي للتسيير.

42 - اIالية.

43 - احملاسبة والتسيير اIالي.

44 - البناءات اIيكانيكية.

45 - األرصاد اجلوية.

46- اIواصالت واالتصال.

47 - التخطيط واإلحصاء.

48 - العمران والبناء.

II - شهادة تقني سام : - شهادة تقني سام :

1 - حفظ الصحة واألمن الصناعي.
2 - البيطرة.

3 - الصناعة اIيكانيكية.
4 - اجليولوجيا البترولية.

5 - اجليولوجيا اIنجمية واIقالع.
6 - الهيدرو جيولوجيا.

7 - الكيمياء.
8 - القياسات الفيزيائية والكيميائية.

9 - الكهرباء الصناعية.
10 - إليكترونيك صناعية.

11 - إلكترو تقني.

12 - صيانة جتهيزات السمعي البصري.

13 - صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

14 - صيانة جتهيزات اIعلوماتية واIكتبية.

15 - صيانة العتاد البيوطبي.

16 - الصيانة الصناعية.

17 - دراسة البنايات احلديدية.

18 - الـدراسة والـتصور في جنـارة األIنـيوم واIواد

البالستيكية.
19 - التلحيم الصناعي.

20 - صيانة األنظمة اIيكانيكية واآللية.

21 - مسير أشغال البناء.

22 - مسير األشغال العمومية.

23 - رسام مسقط في الهندسة اIعمارية.

24 - رسام مسقط في اخلرسانة اIسلحة.
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25 - مساح طوبوغرافي.

26 - جيو تقني.

27 - تـــــركــــــيب األجــــــهـــــزة الــــــصـــــحــــــيـــــة والــــــتـــــدفــــــئـــــة

والتكييف.
28 - مصمم محقق في البناء واألشغال العمومية.

29 - متار محقق ودراسة األسعار.

30 - إعادة تأهيل وإصالح السكن.

31 - األشغال العمومية واIنشآت الفنية.

32 - التعمير.

33 - شبكة الصرف الصحي والطرقات.

34 - احملاسبة واIالية.

35 - اإلعالم اآللي.

36 - صيانة أجهزة اإلعالم اآللي.

37 - اإلعالم اآللي للتسيير.

III - شهادة ليسانس : - شهادة ليسانس :

1 - علم الطيران.
2 - الهندسة اIعمارية.

3 - الهندسة اIعمارية والعمران.
4 - اآللية.

5 - الكهرباء واإللكترونيك واآللية.
6 - اإللكتروميكانيك.

7 - اإللكترونيك.
8 - اإللكترونيك والكهرباء.

9 - اإللكترونيك والهندسة الكهربائية.
10 - اإللكتروتقني.

11 - الطاقوية واحلرارية.

12 - الهندسة الطاقوية واحمليط.

13 - الهندسة البيوطبية.

14 - الهندسة اIدنية.

15 - هندسة اIناخ.

16 - هندسة الصيانة.

17 - هندسة احمليط.

18 - هندسة اIواد.

19 - هندسة الطرائق.

20 - هندسة الطرائق الصناعية.

21 - الهندسة الكهربائية.

22 - الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي الصناعي.

23 - الهندسة الصناعية.

24 - الهندسة الصناعية والصيانة.

25 - هندسة السوقيات والنقل.

26 - الهندسة البحرية.

27 - الهندسة اIيكانيكية.

28 - هندسة اIناجم.

29 - الهندسة البترولية.

30 - اجليوفيزياء.

31 - الري.

32 - احملروقات.

33 - احملروقات والكيمياء.

34 - النظافة واألمن.

35 - الصناعة والتصنيع.

36 - الصناعة البتروكيميائية.

37 - صيانة اآلليات.

38 - الصيانة الصناعية.

39 - اIيكانيك.

40 - القياسات الفيزيائية.

41 - اIناجم واحمليط.

42 - اIناجم والتعدين.

43 - البصريات وميكانيك الضبط.

44 - الفيزياء.

45 - علم اIياه واحمليط.

46 - علوم تقنيات السكك احلديدية.

47 - األمن الصناعي.

48 - التكنولوجيا.

49 - اإلعالم اآللي.

50 - الكيمياء.

51 - البيوكيمياء واIيكروبيولوجيا.
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52 - البيولوجيا.

53 - البيولوجيا العيادية.

54 - البيوتكنولوجيا.

55 - علم البيئة.

56 - البيئة واحمليط.

57 - علم الغابات.

58 - الهندسة البيوكيميائية.

59 - الهندسة البيولوجية.

60 - اIيكروبيولوجيا.

61 - هندسة الصحة والغذاء والدواء.

62 - موارد التربة واIاء واحمليط.

63 - علوم البحار.

64 - علوم اIياه.

65 - علوم التمريض.

66 - علوم البيطرة.

67 - التهيئة.

68 - تهيئة اإلقليم.

69 - الهندسة اIعمارية.

70 - اIياه واحمليط.

71 - اجلغرافيا وتهيئة اإلقليم.

72 - اجليولوجيا.

73 - اجليولوجيا - اجليوفيزياء.

74 - تسيير التقنيات احلضرية.

75 - تسيير اIدن والتعمير.

76 - الهيدروجيولوجيا.

77 - علم الري.

78 - علوم األرض والكون.

79 - العلوم االقتصادية.

80 - التكييف.

81 - علوم التسيير.

82 - علوم الطبيعة واحلياة.

83 - اIيكانيكية العددية.

84 - تهيئة اIدن.

85 - الرياضيات.

86 - اIالية واحملاسبة.

87 - التربية البدنية والرياضية.

88 - إدارة األعمال الرياضية.

89 - التسيير الرياضي.

90 - علوم وتقنيات النشاطات البدنية

والرياضية.

IV - شهادة الدراسات العليا : - شهادة الدراسات العليا :

1 - البيولوجيا.
2 - الكيمياء.
3 - الفيزياء.

4 - الرياضيات.

اIادة اIادة 3 : : حتدد قائمة تخصصات الشهادات اIطلوبة
لاللتحاق برتبة مالزم أول للحماية اIدنية كما يأتي :

I - شهادة مهندس دولة : - شهادة مهندس دولة :
1 - التوصيل الكهربائي.

2 - اآللية.
3 - البيولوجيا.

4 - الكيمياء الصناعية.
5 - اقتصاد احملروقات.
6 - اإللكتروميكانيك.

7 - اإللكتروتقني.
8 - االستغالل.

9 - الهندسة اآللية.
10 - الهندسة الكيميائية.

11 - الهندسة اIدنية.

12 - هندسة احمليط.

13 - هندسة اIواد.

14 - هندسة اIناجم.

15 - هندسة الطرائق.

16 - هندسة الطرائق الصناعية.

17 - الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

18 - هندسة الري.
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19 - الهندسة الصناعية.

20 - الهندسة اIيكانيكية.

21 - هندسة التعدين.

22 - الهندسة البحرية. 

23 - اجليولوجيا.

24 - اجليوفيزياء.

25 - مهندس فيزيائي.

26 - اIناجم.

27 - اإلحصاء والتخطيط.

28 - معاجلة اIياه والسوائل الصناعية.

29 - الصيانة في الهندسة الكهربائية.

30 - بصريات وميكانيك الدقة.

31 - النظافة واألمن الصناعي.

32 - تسيير التقنيات احلضرية.

33 - اجلغرافيا وعلم اخلرائط.

34 - الصيانة واألمن الصناعي.

35 - اIواصالت واالتصاالت.

36 - البناء اIيكانيكي.

37 - علوم البحر.

38 - محروقات وكيمياء.

39 - األشغال العمومية.

40 - األرصاد اجلوية.

41 - اإلعالم اآللي.

42 - الكيمياء الصناعية.

43 - التهيئة العمرانية.

44 - علم اIقاييس.

45 - علم الطيران.

46 - هيدروجيولوجيا.

47 - اإللكترونيك.

48 - اإللكتروتقني.

49 - البيوكيمياء.

50 - الري.

51 - اIيكانيك.

52 - التعدين.

53 - الكيمياء.

54 - البحوث العلمية.

II - شهادة اIاستر : - شهادة اIاستر :

1 - الهندسة الكهربائية.
2 - علم الطيران.

3 - الهندسة اIعمارية.
4 - الهندسة اIعمارية والعمران.

5 - اآللية.
6 - اآللية واإلعالم الصناعي.

7 - الكيمياء.
8 - الكيمياء والتطبيق : احمليط.

9 - الكيمياء الصناعية.
10 - اإللكترونيك.

11 - اإللكترونيك واالتصاالت.

12 - اإللكتروميكانيك.

13 - اإللكتروتقني.

14 - الطاقوية.

15 - الطاقوية واحلرارية.

16 - الهندسة البيوطبية.

17 - الهندسة اIدنية.

18 - هندسة اIناخ.

19 - هندسة الصيانة.

20 - هندسة احمليط.

21 - هندسة الطرائق.

22 - هندسة اIواد.

23 - هندسة األنظمة الصناعية.

24 - هندسة الطاقة واحمليط.

25 - الهندسة الصناعية.

26 - الهندسة البحرية.

27 - الهندسة اIيكانيكية.
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28 - الهندسة البترولية.

29 - احملروقات.

30 - الري.

31 - النظافة واألمن.

32 - النظافة واألمن الصناعي.

33 - الصيانة واآللية.

34 - الصيانة الصناعية.

35 - اIيكانيك.

36 - اIيكانيك وهندسة األنظمة.

37 - القياسات الفيزيائية.

38 - التعدين.

39 - اIناجم.

40 - اIناجم وصناعة اIعادن.

41 - البصريات وميكانيك الضبط.

42 - البحث اإللكتروني.

43 - علوم اIهندس.

44 - علوم وتقنيات السكك احلديدية.

45 - علوم اخملاطر.

46 - األمن الصناعي.

47 - األنظمة الكهربائية واآللية.

48 - اIواصالت السلكية والالسلكية.

49 - الهندسة الفيزيائية.

50 - الفيزياء.

51 - الفيزياء النظرية.

52 - الفيزياء التطبيقية.

53 - الفيزياء : علوم نووية وتفاعل إشعاع اIادة.

54 - علوم اIواد.

55 - اإلعالم اآللي.

56 - الرياضيات.

57 - الرياضيات األساسية.

58 - البحث العملياتي.

59 - البيوكيمياء.

60 - البيولوجيا.

61 - البيوتيكنولوجيا.

62 - علم البيئة واحمليط.

63 - علوم الغابات.

64 - اIيكروبيولوجيا.

65 - علم األعصاب.

66 - علم احمليطات الساحلية والبيئة البحرية.

67 - علوم الصيدلية األساسية والتطبيقية.

68 - موارد التربةq اIياه واحمليط.

69 - علوم البحر.

70 - علوم اIياه.

71 - علوم احمليط.

72 - العلوم البيطرية.

73 - علم التسممات األساسية والتطبيقية.

74 - التهيئة.

75 - تهيئة اإلقليم.

76 - التهيئة احلضرية.

77 - احمليط واIياه.

78 - اجليولوجيا.

79 - اجليولوجيا - اجليوفيزياء.

80 - تسيير التقنيات احلضرية.

81 - تسيير اIدن والتعمير.

82 - علوم األرض والكون.

اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 2 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 28
غشت سنة 2014.

وزير الدولةq وزيروزير الدولةq وزير
الداخلية واجلماعاتالداخلية واجلماعات

احملليةاحمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

XستخدمIلو اXستخدمIث¦ثّلو ا¦ ¦ث¦ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اIتصرفون اIستشارون
- اIتصرفون الرئيسيون

- اIتصرفون
- رؤساء اIهندسX في اإلعالم اآللي

- مهندسو دولة في اإلعالم اآللي
- اIترجمون - التراجمة

- الوثائقيون - أمناء احملفوظات الرئيسيون
- اIهندسون اIعماريون

- احملللون االقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في اإلحصاء

- مهندسو الدولة 
- مهندسو التطبيق في اإلحصاء

- وثائقيون أمناء احملفوظات

- ملحقو اإلدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في اخملبر والصيانة

- كتاب اIديرية الرئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

- التقنيون السامون في اإلعالم اآللي
- التقنيون السامون في األشغال العمومية

- التقنيون السامون "متار محقق"
- ملحقو اإلدارة

- التقنيون في اخملبر والصيانة
- كتاب اIديرية

- احملاسبون اإلداريون
- أعوان اإلدارة الرئيسيون
- التقنيون في اإلعالم اآللي

- تقنيو اإلدارة اإلقليمية
- اIعاونون التقنيون في اخملبر والصيانة
- اIساعدون الوثائقيون أمناء احملفوظات

- اIساعدون الوثائقيون
- الكتاب

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

حمدي سليمان

حدار رشيد

بــــــــــــولـــــــــــقـــــــــــرون
عبد الباقي

شهيتلمة فريد

شرفة عبد اخلالق

عــــبـــــدالـــــرحــــمـــــاني
سفيان

قسيور محمد

أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
مصطفى

جـــودي تـــوفـــيق
احلكيم

بوصورة علي

بـن عـــــــــيـــــــــجـــــــــة
نور الدين

حـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــريــط
فتيحة

بدران محمد

أوقنون مليكة

بومولة مليكة

فراري محمد

غربية نور الدين

بــــــــونـــــــازف ســـــــيـــــــد
أحمد

رباحي عبد القادر

عالوشيش سميرة

تونسي حميد

بوزيد يونس

مهادة بلقاسم

شياط مسعود

بـــــــــــــــــــــــــــــــوزرقـــي
السعيد

شبالل كر�ة

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــالوي
لعياشي

بكور سمير

األســـالكاألســـالك

قـرارقـرار مـؤرخ في مـؤرخ في 4 ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2013 يــتــضـمـن جتـديــد تــشـكــيــلــة الـلــجــان اIـتــســاويـةq يــتــضـمـن جتـديــد تــشـكــيــلــة الـلــجــان اIـتــســاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مـؤرخ في 4 ربـيع الـثـانـي عام 1434 اIـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة q2013 جتـدد تــشـكـيـلـة الـلــجـان اIـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احملليةq وفقا للجدول اآلتي :
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

XستخدمIلو اXستخدمIث¦ثّلو ا¦ ¦ث¦ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- األعوان اإلداريون
- أعوان اIكتب

- اIساعدون احملاسبون اإلداريون
- اIعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
- األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

- أعوان حفظ البيانات

- العمال اIهنيون خارج الصنف
- الــــــعــــــمــــــال اIــــــهــــــنــــــيــــــون من الــــــصــــــنف األول

والصنف الثاني والصنف الثالث
- ســــــائــــــقـــــو الــــــســــــيــــــارات من الــــــصــــــنف األول

والصنف الثاني
- احلجاب الرئيسيون

- احلجاب

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

علواش صالح

حميدات صالح

ظــاهـــر الــطــيب
توفيق

درامــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــي
Xمحمد أم
عظيمي وافية

عوIي هارون

فوضيل أحمد

ســــــــــــلــــــــــــيـج نـــــــــــور
الدين

مــحـــمــد بـــوزيــان
شريف

عمران قاسي

أوقنون مليكة

بــــــــــــــــــــــــورحــــــــــــــــــــــــال
نورالدين

قسيور محمد

عــــــــصــــــــام عــــــــمــــــــر

أوكالي فريد

شكاي سفيان

مـــــزيـــــان فـــــاطـــــمـــــة
الزهراء

دندون عبد القادر

شكاي مولود

مولوجي محمد

قماط عدالن

شعالل جمال

ورز الـــــــــديـــــــــني
جنمة

خليفة تبرة

أيت ديب كمال
مــــوســــاوي بـــدر

الدين
أولــخـــيـار عـبد

العزيز
باحميد سمير

األســـالكاألســـالك

وزارة وزارة الصناعة وا@ناجمالصناعة وا@ناجم
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة باتنة"."محضنة باتنة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة باتنة" :
- بـوعزيـز سـاسيq ¦ثل وزيـر الـصنـاعـة واIؤسـسـات

qرئيسا qتوسطــة وترقــية االستثمــارIالصغـيرة وا
- رحــمـاني ســيـد عــليq ¦ـثـل عن الـغــرفـة اجلــزائـريـة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بـزاز مبروكq ¦ـثل عن غرفة الـتجارة والـصناعة

لوالية باتنةq عضوا.
�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة خنشلة"."محضنة خنشلة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة خنشلة" :
- رحماني لطيـفةq ¦ثلة وزير الصناعة واIؤسسـات

qرئيسة qتوسطــة وتـرقــية االستثمــارIالصغيرة وا
- زيـــتــــوني أحــــمــــدq ¦ــــثل عن الــــغــــرفـــة اجلــــزائــــريـــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بـــــوزيـــــدي صـــــبـــــريq ¦ــــــثل عـن غـــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــارة

والصناعة لوالية خنشلةq عضوا.
�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
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قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  ج  جــــــــــــمــــــــــــادى األولادى األولـى عى عــــــــــام ام 1434 اI اIــــــــــــوافق وافق 7
أبأبــــريــل سريــل سـنـنــة ة q2013 يq يـتـضــــمّـن تـن تـعــــيـX أعX أعـضــضــــــاء ماء مـجـلسلس
اإلدارة Iشتلـة اIؤسسـات اIسـماة "محضنة البيض".اإلدارة Iشتلـة اIؤسسـات اIسـماة "محضنة البيض".

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة البيض" :
- خشيبة مـصطفىq ¦ثل وزير الصـناعة واIؤسسـات

qرئيسا qتوسطــة وترقــية االستثمــارIالصغـيرة وا
- فــكـــيـــار مــصـــطــفـىq ¦ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- عـــــمـــــيــــــري حـــــســـــqX ¦ــــــثل عـن غـــــرفـــــة الــــــتـــــجـــــارة

والصناعة لوالية البيضq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة ميلـة"."محضنة ميلـة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة ميلة" :
- الــــعـــــمـــــاري عــــز الـــــديـنq ¦ــــثـل وزيـــــر الــــصـــــنـــــاعــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقـــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمــار
- حــمــيــتـي بــوخــالــفــةq ¦ــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- طــيـــبـــة عــبـــد الـــوهــابq ¦ـــثل عن غـــرفـــة الــتـــجــارة

والصناعة لوالية ميلـةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة أم البواقي"."محضنة أم البواقي".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة أم البواقي" :
- قــواح يــزيــدq ¦ــثل وزيــر الـصــنــاعــة واIــؤســســات

qرئيسا qتوسطة وترقية االستثمارIالصغـيرة وا
- شـــايب مـــصـــطـــفىq ¦ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- هــــامل نــــصــــر الــــدينq ¦ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجـــارة

والصناعة لوالية أم البواقيq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة بسكـرة"."محضنة بسكـرة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة بسكـرة" :
- دوسـن إبــــــــراهـــــــــيـمq ¦ـــــــــثـل وزيـــــــــر الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعــــــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصــــغـــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- مـــــغــــازي فـــــريــــدq ¦ـــــثل عـن الــــغـــــرفـــــة اجلــــزائـــــريــــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- خــــبـــزي عــــبــــد اجملـــيــــدq ¦ـــثـل عن غــــرفــــة الـــتــــجـــارة

والصناعة لوالية بسكـرةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
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قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة برج بوعريريج"."محضنة برج بوعريريج".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة برج بوعريريج" :
- عـــمـــامـــرة عـــبــــد الـــوهـــابq ¦ـــثل وزيـــر الـــصـــنـــاعـــة
واIــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- ساي رشـيدq ¦ثـل عن الغـرفة اجلـزائريـة للـتجارة

qعضوا qوالصناعة
- بـن عــــريس صــــغـــــيــــرq ¦ــــثل عـن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة

والصناعة لوالية برج بوعريريجq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة عنابة"."محضنة عنابة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة عنابة" :
- فـــــارح نــــــصــــــر الــــــديـنq ¦ــــــثل وزيــــــر الــــــصــــــنــــــاعـــــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- ساي رشـيدq ¦ثـل عن الغـرفة اجلـزائريـة للـتجارة

qعضوا qوالصناعة
- حـداد خــالـدq ¦ــثل عن غــرفـة الــتــجـارة والــصـنــاعـة

لوالية عنابةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة سيدي بلعباس"."محضنة سيدي بلعباس".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة سيدي بلعباس" :
- صافـة امـحـمدq ¦ـثل وزيـر الصـنـاعة واIـؤسـسـات

qرئيسا qتوسطة وترقية االستثمارIالصغـيرة وا
- بـــهـــلـــول وهـــيـــبـــةq ¦ـــثـــلــة عـن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوة qللتجارة والصناعة
- صـــــبـــــري بــــــلـــــقـــــاسمq ¦ــــــثل عـن غـــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــارة

والصناعة لوالية سيدي بلعباسq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة ورقلـة"."محضنة ورقلـة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة ورقلة" :
- حـــــروز عــــبـــــد الــــعـــــزيــــزq ¦ـــــثل وزيـــــر الــــصـــــنــــاعــــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- حــمــيــتـي بــوخــالــفــةq ¦ــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بن عــون عـــبــد احلــمــيــدq ¦ــثـل عن غــرفــة الــتــجــارة

والصناعة لوالية ورقلةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
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قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة غردايـة"."محضنة غردايـة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة غردايـة" :
- مـــيــــلــــودي عــــبـــد الــــكــــر©q ¦ــــثل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- شـــايب مـــصـــطـــفىq ¦ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دادي واعــــمــــر صــــالحq ¦ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة

والصناعة لوالية غردايةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة أدرار"."محضنة أدرار".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة أدرار" :
- عــــايش عــــبـــد الــــرحــــمـــانq ¦ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- رحــمـاني ســيـد عــليq ¦ـثـل عن الـغــرفـة اجلــزائـريـة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بلـعـالم أحمـدq ¦ـثل عن غرفـة الـتجـارة والـصنـاعة

لوالية أدرارq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــقــــــرار وزاري مـرار وزاري مـــــــشـشـــــتـتـــــــرك مـرك مـــــؤرؤرّخ في خ في 27  ذي ال  ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــامام
1435 اI اIــــوافق وافق 22 س ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة q2014 يq يــــــحــــــدد عدد عــــدددد

فـرق الرق الــــتــــفــــتــــيش عيش عــــلى ملى مــــســــتــــوى اIوى اIـديديــــريريــــات الات الــــوالئوالئــــيـة
لــــــــــلـلـــــــــــتـتـــــــــــجـجـــــــــارة والـارة والـــــــــــمـمـــــــــــفـفـــــــــــتـتـــــــــشـشـــــــــــيـيـــــــــــات اإلقـات اإلقـــــــــــلـلـــــــــيـيـــــــــــمـمـــــــــــيـيـــــــــة
ومومــــــــفـفـــــــتــــــــشــــــيــــــــات مات مــــــراقراقــــــــبــــــة اجلة اجلــــــــودة وقودة وقــــــمـع الع الــــــغـش عش عــــــلىلى
مسمسـتوى احلدود التوى احلدود الـبريبريـة والبحة والبحـرية واجلويرية واجلويـة واIناطقة واIناطق

واخملازن حتت اجلمركة.واخملازن حتت اجلمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qاليةIووزير ا

ووزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الـالـــــــــمـمـــــــــادة األولـى :ادة األولـى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحــــكــــام اIــــادة 7 من
الــــمـــــرســــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 11-09 الــــمــــؤرخ في 15
صـــــــفـــــــر عـــــــام 1432 الــــــــمـــــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2011
والــمـذكــور أعـالهq يــحـدد هـذا القـرار عدد فرق الـتفتيش
على مستوى اIديـريات الوالئية للتجارة والـمـفـتـشـيـات
اإلقــلــيـــمــيــة ومــفـــتـــشــيــات مـراقـبــة اجلـودة وقـمع الـغش
عــلـى مـــســتـــوى احلـــدود الـــبــريـــة والــــبــــحـــريــــة والــــجــــويـــة

والـمـنـاطـق والـمـخـازن تـحـت اجلمركة.
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وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 28 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 غــــشت غــــشت
ســــــنــــــة ســــــنــــــة q2014 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلسq يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
الــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــةالــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة

لقسنطينة.لقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عـــــــــام 1435
الــــمـــوافــق 24 غــــشــت ســـــنـــة q2014 يــــعــــيـن األعـــضـــاء
اآلتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اIــادة 9 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98-242 اIــؤرخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1419 اIـوافق أول غــشت ســنـة 1998 واIــتــضــمن الــقــانـون

األساسـي للـمـدارس اجلـهـويـة للـفـنـون اجلـمـيـلة فـي اجمللس
الـــــتـــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة اجلــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون اجلــــمـــيــــلـــة

لقسنطينة.

1 - األعضاء الدائمون : - األعضاء الدائمون :
- الـــســيـــد تــلــيـــلي فــوغـــاليq اIــديـــر الــوالئي اIـــكــلف

qرئيسا qبالثقافة
- الــســيـــد مــحــمـــد بــوهــالـيq اIــديــر الــوالئـي اIــكــلف

qبالتربية الوطنية

- الـــــســــيـــــد عــــلـي بــــشـــــوعq اIــــديـــــر الــــوالئـي اIــــكـــــلف
qبالشباب

- الـــــســـــيـــــد صــــالـح بن قـــــدوارq مـــــفـــــتـش الـــــوظـــــيـــــفــــة
qالعمومية بالوالية

- الـسـيــد عـبـد احلـفـيظ بـالرةq ¦ـثل الـسـلــطـة اIـكـلـفـة
qالية على مستوى الواليةIبا

- السيد محمد بودربالةq ¦ثل قطاع التعمير.

2 - األعضاء اIنتخبون : - األعضاء اIنتخبون :

- الـــســيــد مـــحــمــد بــســـيــلــةq ¦ــثـل يــنــتــخـــبه أســاتــذة
qدرسةIا

- الـســيـد عــز الـديـن شـاوش طــيـارةq ¦ــثل يــنـتــخـبه
qدرسةIأساتذة ا

qثل ينتخبه التالميذ¦ qالسيد عزيز قنيدة -

- الــــســــيــــدة نــــضـــيــــرة بــــوداودq ¦ــــثــــلــــة يـــنــــتــــخــــبــــهـــا
اIستخدمون اإلداريون والتقنيون.

3 - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـوالية اIـكلف - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـوالية اIـكلف
بالثقافة :بالثقافة :

qفنانة تشكيلية qالسيدة لطيفة بولفول -

- السيدة فريدة بن محمودq فنانة تشكيلية.

يلـغى القـرار اIؤرخ في 15 مـحرم عام 1430 اIوافق
12 يـــنــايــر ســنــة 2009 واIــتــضــمـن تــعــيــX أعــضــاء اجملــلس

الــــتــــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة اجلــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون اجلــــمـــيــــلـــة
لقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل

قاعات العرض السينمائي (استدراك).قاعات العرض السينمائي (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الـرسمـية - الـعدد 38 الـصادر في 24 شـعبان
عام 1435 اIوافق 22 يونيو سنة 2014.

الصفحة q31 العمود q2 اIادة q43 السطر 2 :

بدال من :بدال من : .... " أعوان الشرطة القضائية " 

يقرأ يقرأ : .......... " ضباط الشرطة القضائية ". 

2 :  : يــــحـــدد عـــدد فـــــرق الـــتــــفـــتــــيـش عـــلـى الـــمـــادة الـــمـــادة 
مـــــــســــــتــــــوى الــــــمـــــديــــــريـــــات الــــــوالئـــــيــــــة لـــــلــــــتـــــجـــــارة
والـــمـــفــتـــشــيــات اإلقـــلــيــمـــيــة ومــفـــتــشــيـــات مــراقـبـة
اجلـــــودة وقـــــمـع الـــــغـش عـــــلى مــــــســـــتـــــوى احلــــــدود الـــــبـــــريـــــة
والـــبــحـــريــة والــجـــويــة والــمـــنــاطـق والـــمــخــازن حتت
اجلـــــمــــركــــة بـــســــبــــعـــمــــائـــة وتــــسع وعــــشـــرين (729) فـــرقـــة

تفتيش.

3 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريــــدة الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الـد�ـقراطية الشعبية.

حـــــــرر بـــــاجلـــــزائـــــــر فــي 27 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق 22 سبتمبر سنة 2014.
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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
ا@ستشفياتا@ستشفيات

قــقــــــــرار وزاري مــرار وزاري مــــــشــشــــــتـتـــــرك مــرك مــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 13 مــ مــــــحـحـــــرّم عـم عـــــامام
q2013 1435  الـالـــــــــمــمــــــــــــوافــق وافــق 17 نــ نــــــــــــوفــوفــــــــــــمـمـــــــــــبـبـــــــــــر سـر ســـــــــــنـنـــــــــة ة

يـيــحـحــدد تـدد تــصـصــنـنــيـف الـيـف الــمـمـــــعـعــهـهــد الـد الــوطـوطــنـي لـنـي لــلـلــصـصــحـحــة
الالــــعــــمــــومومـيــــة وشة وشــــروط االلروط االلــــتــــحــــاق باق بــــاIاIــــنــــاصب الاصب الــــعــــلــــيـا

التابعة له.التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

 qاليةIووزير ا

qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qؤسـســات واإلدارات الـعمـوميــةIنـاصب العـليـــا فــي اIا

qادة 13 منهIال سيما ا

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اIـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 312-13
الـــــــمـــــــــؤرّخ فـي 5 ذي الـــــــقـــــــعــــــــدة عــــــام 1434 اIـــــــوافـق 11
ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2013  واIـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX أعـــضــاء

qاحلكومة

- وبــمــــقــتــضـى الــمــرســوم الرئـاسي رقم 313-13
الـــــــمــــــــؤرخ فـي 5 ذي الــــــــقـــــــعــــــــدة عــــــام 1434 اIــــــوافق  11
Xاألمـ qالــوزيـر Xـتــضـمن تــعـيـIســبــتـمــبــر ســنـة 2013 وا

qالعام للحكومة

- وبــمـــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 05-93
الـــمـــؤرخ فـي 9 رجــب عـــام 1413 الـــمـــوافــق 2 يــــنــايـــر
ســـنـــة 1993 واIــــتـــضـــمن إعـــادة تــــنـــظـــيم اIـــعــــهـــد الـــوطـــني
لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة اIـنـشـأ بـاIـرسـوم رقم 64-110 اIـؤرخ

q1964 في 10 أبريل سنة

- وبــمــقــتــضـى الــمـــرســـوم الـتـنـفـيـذي رقم 54-95
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وبــــمــــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 190-03
الـــــــمــــــــؤرخ فــي 26 صــــــــفـــــــــر عــــــــام 1424 الـــــــمــــــــوافـق 28
أبــــريــل ســنـة 2003 الــذي يــحــدد صـالحــيــات اIــديــر الــعـام

qللوظيفة العمومية

- وبـــمـــقـــتـــضى الـــمـــرســوم الــتـنــفــيــذي رقم 04-08
اIــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2008 وا

الــــــمـــــنــــــتــــــمــــــيـن لـألسالك اIـــــشــــتـــــركـــــة في اIـــــؤســـــســــات
qواإلدارات العمومية

- وبــمـقــتــضـى الــمــرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 161-09
الـــــمــــــؤرخ فـي 7 جـــــمــــــادى األولــى عــــــام 1430 اIـــــوافق 2
مــــايــــو ســـنـــة 2009 والــــمــــتـــضـــمـن الــــقــانــون األســاسي
الـــخــــاص بـــالــــمــــوظـــفــــيـن اIــنـــتـــمــX لـــســلـك مــتـــصــرفي

qمصالح الصحة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-393 اIؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
ألسـالك اIــــمــــارســــX الــــطــــبــــيــــX الـــــعــــامــــX في الــــصــــحــــة

qالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اIؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لــســلك اIــمــارســX الــطــبــيــX اIــتــخــصــصــX في الــصــحــة

qالعمومية

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

qستشفياتIا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الـــــمـــــادة األولــى :الـــــمـــــادة األولــى :  تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIــادة 13 من
الـــــــــمــــــــرســـــــــوم الـــــــرّئــــــــاسـيّ رقم 07 - 307 اIــــــــؤرّخ في 17
رمــضــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2007
والـــمـــذكــور أعــالهq يــــحــــدد هـــذا الــــقـــرار تــــصـــنـــيـف
الـــمــــعــــهـــد الـــوطـــني لـــلــصـــحـــة الــعـــمـــومــيـــة وكـــذا شــروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.

اIادة اIادة 2 :  :  يـصنف اIعهـد الوطني للـصحة العـمومية
في الصنف (أ) القسم (1).

اIــــادة اIــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اIــنـــاصب الـــعـــلــيـــا الــتـــابـــعــة لـــلـــمــعـــهــد الـــوطـــني لـــلــصـــحــة
الــعـمـومـيــة وكـذا شـروط االلــتـحـاق بــهـذه اIـنـاصـبq طـبـقـا

للجدول اآلتي :
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اIستوى اIستوى 
Xكيفية التعيXكيفية التعي

اIناصباIناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
Xشروط التعيXشروط التعي

qـــــارس أخــــصـــــائي مـــــســــاعـــــد عـــــلى األقل¦ -
يــــثــــبـت خــــمس (5) ســـــنــــوات مـن اخلــــدمــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- طـــــــبـــــــيـب عـــــــام رئـــــــيـــــــسـي فـي الـــــــصـــــــحـــــــة
الــعــمــومــيــة عــلـى األقلq يــثــبت خــمس (5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبـيب عام في الـصحـة العمـوميـةq يثبت
عــشــر (10) ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
- مـتــصـرف رئــيـسي Iــصـالح الــصـحــةq عـلى
األقـلq يـــــــثــــــبـت خـــــــمس (5) ســــــنـــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسـيq عــــلي األقـل يــــثــــبت
خــمس ســنــوات (5) من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.
- مـتــصــرف مـصــالح الــصــحـةq يــثــبت عــشـر
(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- مــتـصــرفq يــثـبت عــشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
qعــــلى األقل qــــارس أخــــصــــائـي مــــســــاعــــد¦ -
يــثــبت ســنــتـX (2) من اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة

بهذه الصفة.
- طـــــــبـــــــيـب عـــــــام رئـــــــيـــــــسـي فـي الـــــــصـــــــحـــــــة
(2) Xيثـبت سـنـت qعـلى األقل qالـعـمومـيـة

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبـيب عام في الـصحـة العمـوميـةq يثبت
ســبع (7) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيــة

بهذه الصفة.
- مـتــصـرف رئــيـسي Iــصـالح الــصـحــةq عـلى
األقلq يـــــثــــبـت ســــنـــــتــــX (2) مـن اخلــــــدمـــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـــتــــصــــرف رئـــيــــسيq عــــلى األقـلq يـــثــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
- متصرف مـصالح الصحةq يثبت سبع (7)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــتـــصـــرف يــــثـــبت ســـبع (7) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار وزاري

قرار وزاري

قرار وزاري

مدير عام

أمX عام

رئيس قسم
علمي

رئيس قسم
إداري

1200

720

432

432

م

م

م-1

م-1

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ
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اIستوى اIستوى 
Xكيفية التعيXكيفية التعي

اIناصباIناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
Xشروط التعيXشروط التعي

- ¦ارس أخصائي مساعدq على األقلq يثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

qطـبيب عام رئـيسي في الصـحة العـمومية -
عـــلى األقلq يـــثــبت ســـنــتــX (2) من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

- طـبـيب عـام في الـصـحـة الـعـمـومـيـةq يـثـبت
سـبع (7) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.

- مـــتــصـــرف رئـــيــسي Iـــصـــالح الــصـــحـــة عــلى
األقلq يثبت ثالث (3) سنوات من األقدمية

بصفة موظف.

- متـصـرف رئـيـسيq عـلى األقلq يـثبت ثالث
(3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مـتـصـرف مصـالح الـصـحـةq يـثبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــتــــصــــرفq يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- طــبـــيب عــام في الــصــحــة الــعــمــومــيــةq عــلى
األقلq يـثبـت خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

قرار وزاري

مقرر من اIدير
العام

مقرر من اIدير
العام

مدير ملحقة

رئيس
مصلحة
إدارية

رئيس
مصلحة
باIلحقات

432

259

259

م-1

م-2

م-2

1

1

1

أ

أ

أ

اIــادة اIــادة 4 :  : يــــســـتـــفـــيـــد اIـــوظــفـــون اIـــعـــيّـــنـــون بـــصـــفــة
قـــــــانــــــونــــــيــــــة قــــــبـــل تــــــاريـخ صـــــدور هــــذا الــــقــــرار في
اIـــــنـــــصـب الـــــعـــــالي لـــــرئـــــيس قـــــسـم عـــــلـــــميq مـن الـــــزيــــادة
االسـتـداللـيـة الــمـوافـقـة للمسـتوى مqَ الرقم االستداللي
720 إلــى غـــــايـــــة إنـــــهـــــاء مــــهـــــامـــــهم فـي اIــــنـــــصـب الــــعـــــالي

اIشغول.

الــمـادة الــمـادة 5 :  : يــســتـفــيــد اIـوظــفــون اIعـيّـنـون بـصـفة
قـانــونـيـة في الــمنـاصـب العلـيا الـمــذكـورة فــي اIادة 3
أعـاله والـذين ال يستـوفون شروط الـتـعــيـيـن الـجـديـدة
مـن الــزيـادة االسـتــداللـيـة احملـددة �ـوجب هـذا الـقـرار إلى

غاية إنهاء مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 6 :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الـرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 مــحــرم عـام 1435 اIـوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq 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

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اIستشفياتاIستشفيات

عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف



وزارة الصيد البحري وا@وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا@وارد الصيدية
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 6   ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1434
12  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة   ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة q2013 يـــتــضـــمن وضع يـــتــضـــمن وضع اIــوافق اIــوافق 
بــــعـض بــــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعــــة لإلدارة اIــــكــــلــــفـــةاألسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعــــة لإلدارة اIــــكــــلــــفـــة
بــالـــتــكـــوين والـــتـــعــلـــيم اIـــهـــنــيـــX في حـــالـــة الــقـــيــامبــالـــتــكـــوين والـــتـــعــلـــيم اIـــهـــنــيـــX في حـــالـــة الــقـــيــام
بـاخلــدمــة لـدى مــؤســسـات الــتــكـويـن الـتــابــعـة لإلدارةبـاخلــدمــة لـدى مــؤســسـات الــتــكـويـن الـتــابــعـة لإلدارة

اIكلفة بالصيد البحري واIوارد الصيدية.اIكلفة بالصيد البحري واIوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا

qXهنيIووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي  القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي  القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا
- وبــــمــــقــــتــــضـى اIــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــدي رقم 93-09
الـــمـــؤرخ فـي 26 صـــفـــر عــام 1430 الـــمـــوافق 22 فــبــرايـر
ســــنــــة 2009 والـــــمــــــتــــضـــــمن الــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص
بــــاIــــوظـــــفــــيــن اIـــنــــتـــمــــX لألسـالك اخلـــاصــــة بـــالــــتــــكـــوين

qXهنيIوالتعليم ا
- وبــــمــــقــــتــــضــى الــــقــــرار الــــوزاري  الــــمــــشـــتـــرك
اIـؤرخ في 29 صـفـر عام 1423 اIـوافق 12 مـايـو سـنـة 2002
والــــــمـــــــتـــــضــــــمــن وضع بــــــعض األسـالك اخلـــــاصـــــة بـــــوزارة
الـــــتــــكـــــويـن اIـــــهــــنــي فـي حــــالـــة الــــقـــيــــام بــــاخلـــدمــــة لـــدى
مــؤســـســات الــتــكــوين الــتــابـــعــة لــوزارة الــصــيــد الــبــحــري

qوارد الصيديةIوا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الــمــادة األولـى : الــمــادة األولـى : تــطـــبــيـــقــا ألحــكـــام الــمــادة 3 مـن
الــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 09-93 اIـؤرخ في 26 صـفـر
qــذكــور أعالهIـوافق 22 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIعـام 1430 ا
يــوضـع فـي حــالــة الــقــيــام بــالــخــدمــة لــدى مــؤســسـات
الـــتـــكــــوين الـــتـــابـــعـــة لــــوزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واIـــوارد
الـــصــــيـــديــــةq وفي حـــدود الــتـــعــدادات اIـــنــصـــوص عــلـــيــهــا
بـــمــوجب هــذا الـقــرارq اIــوظـفــون اIـنــتــمـون إلى األسالك

اآلتية :

اIادة اIادة 2 : : تضمن مصـالح مؤسسات التـكوين التابعة
لـــوزارة الــــصـــيــــد الـــبـــحــــري واIـــوارد الــــصـــيــــديـــةq تــــوظـــيف
وتــســيــيــر اIــســار اIــهــني لــلــمــوظــفــX اIــنــتــمــX لألسالك
اIذكـورة في اIـادة األولى أعالهq طـبـقا لألحـكـام الـقانـونـية
األســـاســــيـــة احملـــددة فـي اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــدي رقم 93-09
اIــؤرخ في 26 صــفــر عــام 1430 اIــوافق 22 فــبـــرايــر ســـنــة

2009 واIذكورة أعاله.

اIـادة Iـادة 3 : : يــسـتــفـيـد اIــوظـفـون اIــوضـوعــون في حـالـة
الــقـــيــام بـــاخلــدمـــة من احلق في الـــتــرقـــيــةq طــبـــقــا لـألحــكــام
الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة احملـددة في اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
09-93 اIــؤرخ في 26 صــفــر عـام 1430 اIــوافق 22 فــبــرايـر

سنة 2009 واIذكورأعاله.
XــوظـفـIــشـغـولــة من طـرف اIـادة ادة 4 : : تــكـون الــرتـبـة اIاIا
الذين استفادوا من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اIـــــادة اIـــــادة 5 : : �ــــــارس األســــــاتــــــذة اIــــــتـــــخــــــصــــــصــــــون في
الـــتــــكـــوين والـــتــــعـــلـــيم اIــــهـــنـــيـــX اIــــكـــلـــفـــون بــــالـــهـــنـــدســـة
الــبــيــداغـوجــيــةq وظــائــفــهم عــلى مــسـتــوى اIــعــهــد الـوطــني

العالي للصيد البحري وتربية اIائيات.
اIــادة اIــادة 6 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIـؤرخ في 29 صـفـر عام 1423 اIـوافق 12 مـايـو سـنـة 2002

واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 6 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 12

سبتمبر سنة 2013.

أساتذة التكوين اIهني 
األســــاتــــذة اIــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين

XهنيIوالتعليم ا
األســــاتــــذة اIــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين
والــتــعـلــيم اIــهــنـيــX اIــكــلـفــون بــالـهــنــدسـة

البيداغوجية
اIراقبون 
اIقتصدون

التعدادالتعداداألسالكاألسالك 

40

60

10

22

1

ا@طبعة الرسميا@طبعة الرسميّة0  ة0  حي البسات`0 بئر مراد رايس0 ص.ب حي البسات`0 بئر مراد رايس0 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير التكوين والتعليموزير التكوين والتعليم
XهنيIاXهنيIا

نور الدين بدوينور الدين بدوي
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