
العدد العدد 56

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 11 مح محّرمرم عام  عام 1437 هـ
اHوافق اHوافق 25 أكتوبر س أكتوبر سنة نة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-269 مـؤرخ في 5 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 19 أكـتــوبـر ســنـة r2015 يــتـضــمن إنـشــاء مـدرســة وطـنــيـة
لشبه الطبي للصحة العسكرية......................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 15-272 مـــؤرّخ في 8 مــحـــرّم عــام 1437 اHـــوافق 22 أكـــتــوبـــر ســنــة r2015 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 15-273 مـــؤرّخ في 8 مــحـــرّم عــام 1437 اHـــوافق 22 أكـــتــوبـــر ســنــة r2015 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة اHالية........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 22 يوليو سنة r2015 يتضمنان إنهاء مهام والة..................

Yمنتدب Yيـتضمنان إنـهاء مهام واليـ r2015 وافق 22 يولـيو سنةHمرسومـان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 ا
لدى والي والية اجلزائر................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 6 ذي الـــقــعــدة عــام 1436 اHـــوافق 22 يـــولــيـــو ســنــة r2015 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام كـــتــاب عــامــY في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22 يولـيو سنة r2015 يـتضمن إنـهاء مهـام رئيس ديوان والي والية
قسنطينة...................................................................................................................................................

مـــرســوم رئــاسـي مــؤرخ فـي 6 ذي الــقــعـــدة عــام 1436 اHـوافق 22 يـولــيـو ســنـة r2015 يــتـضــمن إنــهــا مـهــام رؤســاء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22 يولـيو سنة r2015 يـتضـمن إنهاء مـهام مـدير التـقنـY والشؤون
العامة في والية بومرداس............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة r2015 يـتـضـمن إنـهـاء مــهـام اHـديـر الـعـام لـلـتـعـمـيـر
والهندسة اHعمارية بوزارة السكن والعمران واHدينة......................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22 يولـيو سنة r2015 يـتضمـن إنهاء مـهام مديـر األشغـال العمـومية
والشبكات والطرق واإلنارة العمومية في والية اجلزائر...................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 22 يوليو سنة r2015 يتضمن تعيY والة....................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22 يولـيو سنة r2015 يـتضمن تعـيY والة منتـدبY لدى والي والية
اجلزائر......................................................................................................................................................

.......................Yوالة منتدب Yيتضمن تعي r2015 وافق 22 يوليو سنةHمرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 ا

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقم 02 / ق. م د/15 مـؤرخ في أول ذي احلـجـة عـام 1436 اHـوافق 15 سـبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـعـلق بـاسـتـخـالف نـائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................
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وزارة النقلوزارة النقل

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 اHوافق 15 يونيو سنة r2015 يحدد السرعة القصوى Hركبات نقل األشـخاص والبضائع
التي يتجاوز وزنها اإلجمالي اHرخص به مع احلمولةr �ا في ذلك اHقطوراتr 3,5 أطنان.......................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 17 شـوال عام 1436 اHوافق 2  غشـت سنة r2015 يعـدّل القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في
3 رجب عـام 1431 اHـوافق 16 يــونــيــو ســنـة 2010 الــذي يــحــدد تــعــداد مـنــاصب الــشــغل وتــصــنــيــفـهــا ومــدة الــعــقــد اخلـاص
بــاألعــوان الــعــامــلـــY في نــشــاطــات احلــفـظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات بـــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيــة واHــصـــالح الالمــركــزيــة
واHؤسسات العمومية حتت وصاية وزارة التربية الوطنية...............................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة

قـرار وزاري مــشــتــرك مـؤرخ في 26 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 10 سـبــتـمــبـر ســنـة r2015 يــحـدد تــنـظـــيم اإلدارة اHـركــزيـة
لـوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة في مكاتب.............................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 7 رجب عـام 1436 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة r2015 يـعدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في
11 ربيع الـثاني عام 1430 اHوافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحـدد  تعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها ومـدة العقد اخلاص

باألعـوان الذين �ـارسون نـشاطـات احلفظ أو الـصيـانة أو اخلدمـات بعـنوان اHـديريـات الوالئـية للـبريـد وتكـنولـوجيات
اإلعالم واالتصال..........................................................................................................................................

21

22

23

28

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 456
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-269 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 5 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــامم عــــام
1437 اHوافق  اHوافق 19 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r2015 يتـضمن إنـشاءr يتـضمن إنـشاء

مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية.مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني

- وبـنـاء عـلـى الــدسـتـورr ال سـيـــمـا الـمـادتـان 77
r(1 و 2 و8) و125 (الفقرة األولى) منه

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

rعدلHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمن

 rYالعسكري Yالقانون األساسي العام للمستخدم
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 74-60 اHـــــؤرخ في 27
مـحرم عام 1394 اHوافق 20 فبـراير سنة 1974 واHـتضمن
YـوظـفHبا Yالـشـبيـهـ YـدنـيHا YـوظفـHإنـشاء إطـار من ا
الــعــســكــريــY في وزارة الــدفــاع الــوطــني وحتــديــد قــواعـد
Yالــدائـــمــ Yـــطــبق عـــلى الـــشـــبــيـــهـــHالـــقــانـــون األســـاسي ا

rتممHا rYبالعسكري
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-61 اHـــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واHــتــدربــY األجـــانب ودراســتــهم

rتممHعدل واHا rوالتكفل بهم
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـتعـلق بانـتداب األسـاتذة الـباحـثY من وزارة الـتعـليم
الــعـــالي والــبــحث الـــعــلــمي لــدى هـــيــاكل الــتــعـــلــيم الــعــالي

rلوزارة الدفاع الوطني
- وبــعـد االطالع عــلى مـجــمـوع األحــكـام الــتـنــظـيــمـيـة

rطبقة على اجليش الوطني الشعبيHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــنــشــأ مـؤســســة لــلــتــعــلــيم والــتـكــوين
شــبه الـــطــبي تــســمى "اHـــدرســة الــوطــنــيــة لـــشــبه الــطــبي

للصحة العسكرية"r وتدعى في صلب النص "اHدرسة".

2 : : اHـــدرســــة مـــؤســـســــة عـــمـــومــــيـــة ذات طـــابع اHــادة اHــادة 
إداريr تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

وتوضع حتت وصـايـة وزير الـدفـاع الوطـني وتـخضع
بـــــهــــذه الـــــصــــفـــــةr لــــكـل األحــــكـــــام الــــقـــــانــــونـــــيــــة األســـــاســــيــــة
والتنظيمية اHطبقة على اHؤسسات العسكرية للتكوين.
تـــمـــارس ســلـــطـــات الـــوصــايـــةr بـــتــفـــويض مـن وزيــر
الدفاع الوطنـيr من طرف اHدير اHركـزي Hصالح الصحة

العسكرية.

اHادة اHادة 3 : : يحـدد مقـر اHدرسـة �ديـنة اجلـزائرr و�كن
نــقـلـه إلى أي مـكــان آخــر من الــتـراب الــوطــني بــقـرار من

وزير الدفاع الوطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهام والتنظيم والسيراHهام والتنظيم والسير

اHاHــــــــادة ادة 4 : : تــــتـــولـى اHـــدرســــةr عــــلى اخلــــصـــوصr مــــهـــام
ضــمـــان تــكـــوين عــال فـي اHــيـــدان شــبه الـــطــبي فـي الــطــور
األول اHـــتـــوج بـــشــــهـــادة لـــيـــســـانس مـــهــــنـــيـــةr وكـــذا تـــكـــوين
YدنيHوا Yيـدان نفسه لألفراد الـعسكريـHمـتخصص في ا
الـشــبـيــهـY الــتـابــعـY لـوزارة الــدفـاع الــوطـني زيــادة عـلى

تعليم الطب العسكري والطب اإلداري والعسكري.

وتـســاهم في تــطـويـر الــبـحث الــعـلــمي والـتــقـني في
اHــــيــــدان شــــبـه الــــطــــبيr وتــــقــــوم أيـــــضــــا بــــكل نــــشــــاط في
التكـوين اHسـتمـر وحتسY اHـستـوى وجتديـد اHعارف في

ميدان نشاطها.

حتدد مـهـام اHـدرسـة وتـنـظيـمـهـا وسـيـرهـا بـقرار من
وزير الدفاع الوطني.

5 : : تــــمـــارس الـــوصـــايــــة الـــبـــيـــداغــــوجـــيـــة عـــلى اHــادة اHــادة 
Yبـاالشــتـراك بـ rــدرسـة فــيـمـا يــخص الــتـكـويـن الـعــاليHا
وزيــر الـدفــاع الـوطــني ووزيــر الـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

العلمي طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 6 :  : حتــدد بـرامـج الـتــكــوين والــشــهـاداتr فــيــمـا
يخص التـكوين اHـتخصصr اHـرتبطـة بهـا بقرار مـشترك
بـــY وزيـــر الــدفـــاع الـــوطـــني ووزيـــر الـــصـــحـــة والـــســـكــان

وإصالح اHستشفيات.

اHادة اHادة 7 : : حتدد برامج التـكوين والشهـادات اHرتبطة
بـها بنصـوص خاصة بوزارة الـدفاع الوطنيr فـيما يخص

تعليم الطب العسكري والطب اإلداري والعسكري.
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اHـــــادة اHـــــادة 8 : : يـــــحـــــدد رئـــــيـس أركـــــان اجلـــــيش الـــــوطـــــني
الشـعبي الـتـوجيـهات اHـتـعلـقة بـالـتكـوين والتـعـليم اHـلقن

في اHدرسة.

9 : : تـــزوّد اHـــدرســــة �ـــجـــلـس عـــلـــمـي ومـــجـــلس اHــادة اHــادة 
بيداغوجي ومجلس تأديبي.

يـتداول اجملـلس الـعلـمي في كل اHـسـائل التي تـتـعلق
بالتكوين العالي واHتخصص في اHيدان شبه الطبي.

ويـتـداول اجملـلس البـيـداغـوجي في كل اHـسـائل التي
تــــتـــــعـــــلق بـــــتـــــعــــلـــــيم الـــــطـب الــــعـــــســـــكــــري والـــــطب اإلداري

والعسكري.
يــــكـــلـف اجملـــلس الــــتـــأديــــبي عــــلى اخلــــصـــوص بـــاإلدالء
بـــرأيه في تــوصـــيف األفــعــال الـــتــأديــبــيـــة اHــلــحــوظــة إزاء
الطالب اHقبـول في التكوين باHدرسـةr واقتراح العقوبة
اHناسبـة طبقـا للنـظام الداخلي لـلمدرسـة ونظام مـصلحة

اجليش.
تُـحدد تشكيـلة هذه اجملالس ومـهامها وسـيرها بقرار

من وزير الدفاع الوطني.    

اHادة اHادة 10 : : يخـضع الطـلبـة في اHدرسـة لنـظام داخلي
يوافق عليه بقرار من وزير الدفاع الوطني. 

11 : : تــــوضع اHــــدرســـة حتت قــــيـــادة ضــــابط في اHــادة اHــادة 
اجلــيش الــوطـني الــشــعــبيr يــعـY �ــرســوم رئــاسيr بــنـاء

على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 12 : : قـائــد اHـدرســة مـســؤول عن الـســيـر الــعـام
 rبــهــذه الــصــفـة rويــتــولى تــســيــيــرهـا ويــكــلف rلــلــمــدرسـة

�ا يأتي :
-  ـارسة الـسلـطـة السـلّمـية والـتأديـبيـة وضمـانهـما

rدرسةHعلى مجموع مستخدمي ا
- الـــســهـــر عـــلـى تـــطـــبـــيق الـــتـــنـــظـــيم الـــبـــيـــداغـــوجي
rالي واحملاسبي والنظام الداخلي للمدرسةHواإلداري وا

- تـــمـــثـــيل اHـــدرســـة أمـــام الــــقـــضـــاء وفي كل أعـــمـــال
rدنيةHاحلياة ا

- إبـرام كـل صـفـقـة أو اتــفـاقـيـة أو عــقـد أو اتـفـاق في
rعمول بهHإطار التنظيم ا

- إعــداد مــشـــروع مــيــزانــيـــة اHــدرســة الـــذي يــعــرضه
rعلى اجلهة الوصية للموافقة عليه

rاألمر بصرف النفقات واإليرادات -
rدرسةHضمان النظام واألمن في ا -

rYستخدمHدرسة من اHالسهر على تلبية حاجات ا -
- إعداد احلصائل الدورية للمدرسة.   

اHـــــادة اHـــــادة 13 : : يــــــتــــــكـــــون مــــــســــــتـــــخــــــدمــــــو اHـــــدرســــــة من
مـسـتـخـدمY عـسـكـريـY ومـدنـيY تـابـعـY لـوزارة الـدفاع
الــوطـــنـيr وكــذا مـــســـتـــخــدمـــY مـــدنـــيــY مـــنـــتـــدبــY و/أو
مـوظـفـY بـالـتـوقـيت اجلـزئي طــبـقـا لـلـتـنـظـيم اHـعـمـول به

على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

14 : : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اHـــدرســـة عـــلى بـــاب اHــادة اHــادة 
للموارد و باب للنفقات.

rمـنـوحة من الـدولةHـوارد على اإلعـانـات اHتـشتـمل ا
ومـــداخـــيـل كل الـــنـــشـــاطـــات ذات الـــصـــلـــة �ـــهـــام اHـــدرســـة
والــهـــبــات والــوصـــايــا. وتـــشــتـــمل الــنـــفــقـــات عــلى نـــفــقــات
الـتـسـيـيـر ونـفـقـات الـتـجـهـيـزr وكل الـنـفـقـات األخـرى ذات

العالقة بنشاطات اHدرسة.

يـخـضع تـسـيـيـر هـذه اHـوارد والنـفـقـات إلـى األحـكام
اHعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 15 :  : تــمــسك مـحــاســبـة اHــدرسـة حــسب قــواعـد
احملاسبة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 16 : : تــــخــــضـع اHـــدرســــة إلـى اHـــراقــــبــــة طــــبــــقـــا
للتنظيم اHعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

اHــــادة اHــــادة 17 :  : �ـــــكن اHـــــدرســــة إقــــامـــــة عالقـــــات تــــعــــاون
وتـــبــــادل مع اHـــعــــاهـــد الــــوطـــنــــيـــة واألجـــنــــبـــيــــة ذات نـــفس
اHسـتوى فـأكثرr طـبقـا للـتنـظيم اHـعمـول به على مـستوى

وزارة الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 18 : : �ـكن اHدرسـة إجراء تـكويـنات ذات عالقة
�ــيـدان نـشــاطـهــا لـفـائــدة مـســتـخـدمــY تـابــعـY لـقــطـاعـات
مــــدنــــيــــة أخـــرىr ضــــمـن الـــشــــروط الــــتي حتــــدد عن طــــريق

التنظيم.

Yــــدرســـة اســــتــــقـــبــــال مــــتـــربــــصـــHــــادة 19 :  : �ــــكن اHــــادة اHا
أجـانب. ويتم قـبولـهم حسب األحـكام التـنظـيمـية اHـعمول

بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 20 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 19
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-272 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 8 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــامم عــــام
1437 اHوافق  اHوافق 22 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r r2015 يتـضمن حتويليتـضمن حتويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعـتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

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

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 15-22  اHـؤرخ
في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايــر سـنـة
2015 واHــتـضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــرئــاسـة

اجلـمـهوريـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �ـوجـب قانـون اHالـية
r2015 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــــة ســـــنــــة 2015
اعتمـاد قـدره خمـسة وثالثـون مليـونا وأربـعمائـة وأربعة
وعشـرون ألف دينار (35.424.000 دج) مقيّـد في ميـزانية
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hــيــزانــيــة ســـنــة 2015  اعــتــمــاد
قـــدره خــــمـــســــة وثالثـــون مــــلـــيــــونـــا وأربــــعـــمــــائـــة وأربــــعـــة
وعــــــشـــــــرون ألـف ديــــــنــــــار (35.424.000 دج)  يــــــقــــــــيّـــــــد فـي
ميزانية تسـيـير رئاسة اجلمهـورية وفي األبواب اHبينة

في اجلدول اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 22
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-273 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 8 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــامم عــــام
1437 اHوافق  اHوافق 22 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015 يتـضمن حتويلr يتـضمن حتويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHالية.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

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

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-27  اHـؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنـــة 2015 واHــــتـــضـــمن تـــوزيــع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر اHـالــيــة من مــيـزانــيــة الـتــســيــيـر �ــوجـب قــانـــون

r2015 اليــة لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2015
اعـــــــتــــــمــــــاد قـــــــدره مــــــلـــــــيــــــاران ومــــــائـــــــة مــــــلــــــيـــــــون ديــــــنــــــار
(2.100.000.000 دج)  مــــقــــيّــــد في مــــيــــزانـــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قدره مـليـاران ومائــة ملــيـون ديــنار (2.100.000.000 دج)
يـقــيّــد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر  وزارة اHـالـيـة وفي األبـواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيــر اHـاليـة بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 22
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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02 - 31

03 - 31

03 - 33

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

وزارة اHاليةوزارة اHالية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفـة................................

اإلدارة اHـركزية - اHسـتخدمـون اHتعاقـدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي...........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب...............................................

إعانة للوكالة الوطنية Hسح األراضي............................................

إعانة خللية معاجلة االستعالم اHالي...............................................

إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات.............................................

إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك...............................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

11.400.000

4.600.000

16.000.000

3.700.000

3.700.000

7.000.000

93.500.000

1.000.000

17.700.000

1.000.000

120.200.000

139.900.000

139.900.000

139.900.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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02 - 31

03 - 31

03 - 33

03 - 37

12 - 31

13 - 31

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للمحاسبةاHديرية العامة للمحاسبة

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للمحاسبة - التعويضات واHنح اخملتلفـة.................
اHـديرية العامة لـلمحاسبة - اHـستخدمون اHـتعاقدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمحاسبة - الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم الثالث

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير اجمللس الوطني للمحاسبة....
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واHنح اخملتلفـة................
rالـرواتب rــتـعـاقـدونHــسـتـخـدمـون اHــديـريـات اجلـهـويــة لـلـخـزيـنـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................
مجموع القسم األول

11.500.000

1.600.000

13.100.000

2.900.000

2.900.000

2.000.000

2.000.000

18.000.000

18.000.000

313.000.000

83.000.000

396.000.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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13 - 33

23 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسير ديار ومراكز اHاليةتسير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكـز اHـالـية - اHـسـتـخـدمون اHـتـعـاقـدونr الـرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للجماركاHديرية العامة للجمارك

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للجمارك - التعويضات واHنح اخملتلفة...................

اHديـرية الـعامـة للجـمارك - اHـستـخدمـون اHتـعاقدونr الـرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

78.000.000

78.000.000

474.000.000

474.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

493.000.000

41.600.000

8.250.000

49.850.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

03 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثالث

الفرع الرابعالفرع الرابع
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة...................

اHديريـة العامـة للضـرائب - اHستـخدمون اHـتعاقـدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي.............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

10.400.000

10.400.000

60.250.000

60.250.000

60.250.000

37.600.000

2.700.000

40.300.000

9.400.000

9.400.000

49.700.000

49.700.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـ
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

12 - 31

13 - 31

13 - 33

23 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفـة............

rالرواتب rتـعاقـدونHـستـخدمـون اHصـالح الالمركـزيـة للـضرائب - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي.......................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكـز اHـالـية - اHـسـتـخـدمون اHـتـعـاقـدونr الـرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع الرابع

493.000.000

116.000.000

609.000.000

123.000.000

123.000.000

732.000.000

732.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

801.700.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1256
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

02 - 31

03 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 31

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اHديرية العامة لألمالك الوطنيةاHديرية العامة لألمالك الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفـة.........

rــتـــعـــاقــدونHـــســـتــخـــدمـــون اHـــديــريـــة الـــعــامـــة لألمـالك الــوطـــنـــيــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفـة..

rـتــعـاقـدونHـسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمــركـزيــة لألمالك الـوطــنـيــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....

مجموع القسم األول

5.000.000

1.700.000

6.700.000

1.300.000

1.300.000

8.000.000

8.000.000

206.000.000

35.500.000

241.500.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـ
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

13 - 33

23 - 31

02 - 31

03 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية -  الضمان االجتماعي............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

ديار ومـراكـز اHـالـية - اHـسـتـخـدمون اHـتـعـاقـدونr الـرواتبr منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للميزانيةاHديرية العامة للميزانية

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفـة..................

اHـديرية العامة لـلميزانية - اHـستخدمون اHـتعاقدونr الرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................
مجموع القسم األول

51.500.000

51.500.000

293.000.000

293.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

308.000.000

19.000.000

1.800.000

20.800.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1456
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

03 - 33

12 - 31

13 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للميزانية -  الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات اجلهوية للميزانيةاHديريات اجلهوية للميزانية

 العنوان الثالث العنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات اجلهوية للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفـة..............
rالرواتب rـتعـاقـدونHـسـتـخدمـون اHـديـريات اجلـهـوية لـلـميـزانـية - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات اجلهوية للميزانية -  الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الوالياتمديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الواليات

 العنوان الثالث العنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
مــديــريـات الــبــرمـجــة ومـتــابــعـة مــيــزانـيــات الــواليـات - الــتــعـويــضـات
واHنح اخملتلفـة........................................................................
مــديـريــات الـبــرمـجــة ومـتــابـعـة مــيـزانــيـات الــواليـات - اHــسـتــخـدمـون
اHتـعـاقـدونr الـرواتبr مـنح ذات طـابع عـائـلي واشـتـراكـات الـضـمان
االجتماعي.............................................................................
مجموع القسم األول

4.750.000

4.750.000

25.550.000

25.550.000

139.000.000

3.700.000

142.700.000

34.700.000

34.700.000

177.400.000

177.400.000

48.000.000

6.500.000

54.500.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـ
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

23 - 33

02 - 31

03 - 31

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مـــديــريـــات الـــبـــرمــجـــة ومـــتـــابـــعــة مـــيـــزانـــيـــات الــواليـــات -  الـــضـــمــان
االجتماعي.............................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اHفتشية العامة للماليةاHفتشية العامة للمالية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

 العنوان الثالث العنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHفتشية العامة للمالية - التعويضات واHنح اخملتلفـة....................

اHفـتـشـية الـعـامة لـلـمالـيـة - اHسـتـخـدمون اHـتـعاقـدونr الـرواتبr منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي........................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHفتشية العامة للمالية -  الضمان االجتماعي..............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع السابع

12.000.000

12.000.000

66.500.000

66.500.000

269.450.000

15.000.000

2.000.000

17.000.000

3.000.000

3.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1656
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

02 - 31

03 - 31

03 - 33

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHديرية العامة لالستشرافاHديرية العامة لالستشراف

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

 العنوان الثالث العنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة لالستشراف - التعويضات واHنح اخملتلفـة...............

rالـمـديـريـة الـعــامـة لـالسـتـشـراف - الـمـسـتـخـدمـون الـمـتعاقدون
الــــرواتـبr مــــنـح ذات طـــــابــع عــــائـــــلـي واشــــتــــراكــــات الــــضــــمــــان
االجتماعي.............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة لالستشراف -  الضمان االجتماعي.........................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثامن

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

5.000.000

1.500.000

6.500.000

1.200.000

1.200.000

7.700.000

7.700.000

7.700.000

2.100.000.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- ســـعــيــد مـــزيــانr في واليـــة ســعـــيــدةr إلحــالـــته عــلى

rالتقاعد
r£في والية مستغا rأحمد معبد -

- مــحــمـد الــعــيـد خــلــفيr في واليــة الـبــيضr إلحــالـته
rعلى التقاعد

rفي والية إيليزي rعلي ماضوي -
- سـليـمـان زرقـونr في واليـة تـنـدوفr إلحـالتـه على

rالتقاعد
rفي والية ميلة rعبد الرحمان كاديد -

- محمود جامعr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436
اHوافق اHوافق 22 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة r2015 يـتضـمنـان إنهـاء مهام يـتضـمنـان إنهـاء مهام

واليY منتدبY لدى والي والية اجلزائر.واليY منتدبY لدى والي والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة r2015 تـنــهى مـهـام الــسـيـدة

والـسيـد اآلتي اسـماهـما بـصـفتـهـما والـيY مـنـتدبـY لدى
والي والية اجلزائرr لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

rببئر التوتة rفاطمة الزهراء رايس -
- كمال بلجودr بالرويبة.

ـــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنــهى مــهــام الــسـادة

اآلتـيـة أسـماؤهـم بصـفـتـهم والة مـنـتـدبـY لـدى والي والية
اجلزائرr إلحالتهم على التقاعد:

rبباب الوادي rعمار زرفة -
rببوزريعة rبراهيم عشاشة -

rبزرالدة rصالح شرادي -
rبالدار البيضاء rالك أبوبكرHعبد ا -

- محمد شاكورr ببئر مراد رايس.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436  اHوافقاHوافق
22 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام كــتـابr يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام كــتـاب

عامY في الواليات.عامY في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنــهى مــهــام الــسـادة

اآلتـــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتــهـم كــتــابـــا عــامـــY في الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخرى :

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436
اHوافق اHوافق 22 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة r2015 يـتضـمنـان إنهـاء مهامr يـتضـمنـان إنهـاء مهام

والة.والة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة r2015 تـنـــهى مــهـام الــسـادة

rاآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهـم والة في الـــواليــــات اآلتـــيـــة
لتكليفهم بوظائف أخرى :

rفي والية أدرار rعبد الرحمان مدني فواتيح  -
rفي والية األغواط rيوسف شرفة -

rفي والية بجاية rأحمد التوهامي حمو -
rفي والية بشار rمحمد سلماني -

rفي والية تامنغست rعبد احلكيم شاطر -
rفي والية تيارت rمحمد بوسماحة -

rفي والية تيزي وزو rعبد القادر بوعزقي -
rةHفي والية قا rالعربي مرزوق -
rديةHفي والية ا rبراهيم مراد -

rسيلةHفي والية ا rعبد الله بن منصور -
rفي والية معسكر rزيتوني اوالد صالح -

rفي والية ورقلة rعلي بوقره -
rفي والية برج بوعريريج rعز الدين مشري -

rفي والية بومرداس rعباس كمال -
rفي والية تيسمسيلت rبسايح Yحس -

rفي والية الوادي rصالح العفاني -
rفي والية خنشلة rجلول بوكرابيلة -

rفي والية سوق أهراس rساعد أقوجيل  -
rفي والية تيبازة rمصطفى لعيادي -

rالدفلى Yفي والية ع rحجري درفوف -
- محمد حميدوr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنــهى مــهــام الــسـادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم والة في الواليات اآلتية :
rفي واليــــة أم الـــــبــــواقي rمــــحـــــمــــد الــــصـــــالح مــــانـع -

rإلحالته على التقاعد
rفي والية بسكرة rمسعود جاري -
rفي والية البليدة rمحمد وشان -

- مـــبــروك بــلـــيــوزr في واليـــة تــبـــســةr إلحــالـــته عــلى
rالتقاعد

- عـــلـي بـــدريـــسيr في واليـــة جـــيـــجـلr إلحـــالـــته عـــلى
rالتقاعد
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والية الوادي :والية الوادي :
rدائرة البياضة: مختار بن مالك -

- دائرة الرباح: أمحمد مومن.
والية تيبازة:والية تيبازة:

- دائرة سيدي عمرو: أحمد محصر.
والية النعامة:والية النعامة:

- دائرة سفيسيفة: أحمد دحماني.
والية غرداية:والية غرداية:

- دائرة القرارة: بوشنتوف جلولي.
والية غليزان:والية غليزان:

- دائرة مازونة: عبد السميع سعيدون.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436  اHوافقاHوافق
22 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2015 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــرr يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

التقنY والشؤون العامة في والية بومرداس.التقنY والشؤون العامة في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

محمـد بن عمرr بـصفته مـديرا للـتقنـY والشؤون الـعامة
في والية بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436 اHوافق اHوافق
22 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام اHــديـرr يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام اHــديـر

الـعام للـتعـميـر والهـندسة اHـعمـارية بـوزارة السكنالـعام للـتعـميـر والهـندسة اHـعمـارية بـوزارة السكن
والعمران واHدينة.والعمران واHدينة.

ـــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 الــمـوافق 22 يـولـيـو سـنة r2015 تـنهـى مـهـام الـسـيد

عـــبـــد الــوحـــيـــد طــمـــارr بـــصــفـــته مـــديـــرا عـــامــا لـــلـــتــعـــمـــيــر
rديـنةHـعمـارية بـوزارة السـكن والـعمـران واHوالهـندسـة ا

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436 اHوافق اHوافق
22 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2015 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــرr يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

األشــغـال الــعــمـومــيــة والـشــبــكـات والــطــرق واإلنـارةاألشــغـال الــعــمـومــيــة والـشــبــكـات والــطــرق واإلنـارة
العمومية في والية اجلزائر.العمومية في والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

مـــحـــمـــد عـــبــد الـــنـــور رابـــحـيr بــصـــفـــتـه مــديـــرا لـألشـــغــال
العـمومية والـشبكـات والطرق واإلنارة الـعمومـية بوالية

اجلزائرr لتكليفه بوظيفة أخرى.

rفي والية تلمسان rمحمد مجدوب -
rفي والية تيزي وزو rمحمد بوشمة -
rفي والية عنابة rمصطفى ليماني -

rفي والية وهران rعبد الغاني فياللي -
rفي والية تندوف rمحمد فردي -

rفي والية تيسمسيلت rحمو بكوش -
- بلقاسم سلميr في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436 اHوافق اHوافق
22 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r2015 يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام رئـيسr يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام رئـيس

ديوان والي والية قسنطينة.ديوان والي والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة r2015 تــنــهـى مـهــام الــســيـد

حمانة ڤنفافr بصفته رئيسا لديوان والي والية
قسنطينةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436 اHوافق اHوافق
22 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمن إنــهــا مــهــام رؤســاءr يــتــضــمن إنــهــا مــهــام رؤســاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة r2015 تــنــهى مــهــام الــسـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخرى:

والية أدرار:والية أدرار:
- دائرة برج باجي مختار: أمومن مرموري.

والية أم البواقي:والية أم البواقي:
 rبابوش: مبروك عون Yدائرة ع -

- دائرة أم البواقي: بلقاسم مسعودي.
والية بشار:والية بشار:

- دائرة بني ونيف: خلضر سداس.
والية تامنغست:والية تامنغست:

- دائرة تامنغست: أحسن خالدي.
والية سطيف:والية سطيف:

- دائرة العلمة: مولود شريفي.
والية ورقلة:والية ورقلة:

- دائرة الطيبات: بوبكر لنصاري. 
والية اHسيلة:والية اHسيلة:

- دائرة الشالل: أحمد يحي. 
والية وهران:والية وهران:

 rدائرة وادي تليالت: عبد القادر بن سعيد -
- دائرة قديل: عطا الله موالتي.
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مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436  اHوافقاHوافق
Yوالة منـتدب Yيـتضـمن تعيـYوالة منـتدب Yيـتضـمن تعيـ r r2015 22 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة

لدى والي والية اجلزائر.لدى والي والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة r2015 يـعـيـن الـســادة اآلتـية

أسماؤهم والة منتدبY لدى والي والية اجلزائر: 
 rبزرالدة rكمال بلجود - 

rببئر مراد رايس rمحمد بن عمر - 
 rببوزريعة rأحمد محصر -

 rبباب الوادي rحمانة ڤنفاف -
rبالرويبة rمحمد عبد النور رابحي -

 rببئر توتة rمختار بن مالك -
- مولود شريفيr بالدار البيضاء.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436  اHوافقاHوافق
.Yوالة منتدب Yيتضـمن تعي r.Yوالة منتدب Yيتضـمن تعي r2015 22 يولـيو سنة  يولـيو سنة

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة r2015 يـعـيـن الـســادة اآلتـية

أسماؤهم والة منتدبY للمقاطعات اإلدارية في الواليات
اآلتية : 

- مبـروك عـونr باHـقـاطعـة اإلداريـة لتـيمـيـمونr في
rوالية أدرار

- أمــحــمــد مــومنr بــاHــقــاطــعــة اإلداريــة لــبــرج بــاجي
rفي والية أدرار rمختار

- بـــوشـــنـــتـــوف جـــلـــولـيr بـــاHـــقـــاطـــعـــة اإلداريــة ألوالد
rفي والية بسكرة rجالل

rـقاطعـة اإلدارية لبـني عباسHبا rبوبـكر لنـصاري -
rفي والية بشار

- خلـضـر سـداس r بـاHـقاطـعـة اإلداريـة إلن صـالحr في
rوالية تامنغست

- أحـــمــــد يـــحيr بــــاHـــقـــاطـــعــــة اإلداريـــة إلن قـــزامr في
rوالية تامنغست

- عــــبــــد الـــــقــــادر بن ســــعـــــيــــدr بــــاHــــقـــــاطــــعــــة اإلداريــــة
rفي والية ورقلة rلتوقرت

- أحــــسن خـــالـــديr بـــاHـــقـــاطــــعـــة اإلداريـــة جلـــانتr في
rوالية إيليزي

- بلقـاسم مسـعوديr باHـقاطـعة اإلدارية لـلمـغيرr في
rوالية الوادي

- أحــمـد دحـمـانيr بـاHـقـاطـعــة اإلداريـة لـلـمـنـيـعـةr في
والية غرداية.

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1436  اHوافقاHوافق
22 يوليو سنة  يوليو سنة r r2015 يتضمن تعيY والة.يتضمن تعيY والة.

ـــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام
1436 اHــــوافق 22 يــــولــــيـــو ســــنـــة r2015 تـــعـــY الـــســـيـــدتـــان

والسادة اآلتية أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :
rفي والية أدرار rمصطفى ليماني -

 rفي والية األغواط rمحمد فردي -
rفي والية أم البواقي rعبد احلكيم شاطر -

rفي والية باتنة rمحمد سلماني -
rفي والية بجاية rزيتوني اوالد صالح -

 rفي والية بسكرة rمحمد حميدو -
rفي والية بشار rمحمد مجدوب -

 rفي والية البليدة rعبد القادر بوعزقي -
rفي والية تامنغست rبلقاسم سلمي -

rفي والية تبسة rعلي بوقره -
rفي والية تيارت rعبد السالم بن تواتي -

 rفي والية تيزي وزو rبراهيم مراد -
rفي والية جيجل rالعربي مرزوق -

rفي والية سعيدة rجلول بوكرابيلة -
 rفي والية عنابة rيوسف شرفة -

rةHفي والية قا rفاطمة الزهراء رايس -
rديةHفي والية ا rمصطفى لعيادي -

r£في والية مستغا rعبد الوحيد طمار -
 rسيلةHفي والية ا rمحمد بوسماحة -

rفي والية معسكر rصالح العفاني -
 rفي والية ورقلة rساعد أقوجيل -

rفي والية البيض rعبد الله بن منصور -
rفي والية إيليزي rعطالله موالتي -

rفي والية برج بوعريريج rعبد السميع سعيدون -
rفي والية بومرداس rنورية �ينة زرهوني -

rفي والية تندوف rأمومن مرموري -
rفي والية تيسمسيلت rعبد احلميد الغازي -

 rفي والية الوادي rمحمد بوشمة -
rفي والية خنشلة rحمو بكوش -

rفي والية سوق أهراس rعبد الغاني فياللي -
rفي والية تيبازة rعبد القادر قاضي -

 rفي والية ميلة rعبد الرحمان مدني فواتيح -
rالدفلى Yفي والية ع rعباس كمال -

 rفي والية النعامة rبسايح Yحس -
rتموشنت Yفي والية ع rأحمد التوهامي حمو -

rفي والية غرداية rعز الدين مشري -
- حجري درفوفr في والية غليزان.
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــرار رقم قــرار رقم 02 / ق. م د// ق. م د/15 مـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عــام مـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عــام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 15 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــعــــلقr يــــتــــعــــلق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 105 و112

rو163 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتr ال ســـيــمــا اHــواد 88 و102

rو103 منه
- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

rادة 6 منهHال سيما ا rنتخبةHا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

rعمل اجملـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اHــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الـوطـني رقم أخ / أر/2015/128 اHـؤرخة في 7 سـبـتـمـبـر
ســــنــــة 2015 واHــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الــــعــــامــــة لـــــلــــمــــجــــلـس
r02 الـدسـتـوري بـتـاريخ 8 سـبــتـمـبـر سـنـة 2015 حتت رقم
واHـــتــضـــمــنـــة الــتـــصـــريح بـــشــغـــور مــقـــعــد الـــنـــائب قــدودة
rـــنــتــخـب في قــائـــمــة تــكـــتل اجلــزائـــر اخلــضــراءHأبـــوبــكــر ا
الـدائــرة االنــتـخــابـيــة األغــواطr بـســبب االســتـقــالــةr طـبــقـا
لـــلـــمــادة 103 من الـــقــانـــون الـــعـــضــوي رقم 12-01 اHـــذكــور

 rأعاله
- وبعـد االطالع على قـوائم اHـترشـحY لالنـتخـابات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة r2012 اHـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
r2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةHا rدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 12/3083 واHــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس

 r39 حتت رقم r2012 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة

rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةHوبعد ا -rداولةHوبعد ا -

- اعـــــتـــــبــــــارا أنه �ـــــقــــــتـــــضـى أحـــــكـــــام اHـــــادة 102 من
الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12- 01 اHـذكــور أعالهr يـســتـخـلف
الـنـائب بـعـد شـغــور مـقـعـده بـسـبب االســتـقـالـةr بـاHـتـرشح
اHـــرتب مــــبـــاشــــرة بـــعـــد اHــــتـــرشـح األخـــيــــر اHـــنـــتــــخب في
الـقـائـمـة االنـتـخـابيـة الـذي يـخـلـفـه خالل الـفـتـرة الـنـيـابـية

 rتبقيةHا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اHادة 6 من الـقانون
الـعضوي رقم 12-03 اHذكور أعالهr يـستخلف اHترشح أو
اHنتخب �ـترشح أو منتخب من نفس اجلنسr في جميع
حاالت االستخالف اHنـصوص عليها في الـقانون العضوي

rتعلق بنظام االنتخاباتHا
- واعـــــتـــــبـــــارا أنه بـــــعـــــد االطالع عـــــلـى إعالن اجملـــــلس
الــــدســـتــــوري وعـــلـى قـــائــــمــــة مـــتــــرشـــحـي تـــكــــتل اجلــــزائـــر
rذكـورين أعالهHاخلـضـراء بـالـدائـرة االنتـخـابـيـة األغـواط ا
تبY أن اHترشـح اHؤهل الستخالف النـائب اHستقيل هو

rعاجب مسعود
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اHــادة األولى اHــادة األولى : يــســـتــخــلـف الــنـــائـب قــدودة أبــوبــكــر
بــعـد شــغـور مــقـعــده بـســبب االسـتــقــالـةr بــاHـتــرشح عـاجب

مسعود.
اHـادة اHـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــــلـس الــــــشـــــعـــــبــي الـــــوطـــــنــي وإلى وزيـــــر الــــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلـزائرية الد�قراطية الشعبية.
بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اHـــنـــعــــقــدة بـــتـــاريخ أوّل ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHـــوافق 15

سبتمبر سنة 2015.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Yحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.
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وزارة النقلوزارة النقل
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 27 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونــيـو يــونــيـو
r2015 يــحـدد الــسـرعــة الــقـصــوى Hــركـبــات نـقلr يــحـدد الــسـرعــة الــقـصــوى Hــركـبــات نـقل سـنـة سـنـة 
األشــــــخـــــاص والـــــبـــــضـــــائع الـــــتـي يـــــتـــــجـــــاوز وزنـــــهــــااألشــــــخـــــاص والـــــبـــــضـــــائع الـــــتـي يـــــتـــــجـــــاوز وزنـــــهــــا
اإلجـــــمـــــالي اHـــــرخـص به مع احلـــــمـــــولـــــةr �ـــــا في ذلكاإلجـــــمـــــالي اHـــــرخـص به مع احلـــــمـــــولـــــةr �ـــــا في ذلك

اHقطوراتr اHقطوراتr 3,5 أطنان. أطنان.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقr اHـــعــدل

rادة 24 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 16 شـوال عـام 1408
اHــــوافق أول يــــونــــيـــو ســــنـــة 1988 الــــذي يــــحـــدد الــــســــرعـــة
rـركـبات الـسـيارةHـسـموح بـهـا جملـموعـات من اHالـقصـوى ا

rقطورةHغيثة واHا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 16 شـوال عـام 1408
اHــــوافق أول يــــونــــيـــو ســــنـــة 1988 الــــذي يــــحـــدد الــــســــرعـــة
الـــقـــصـــوى ورخص الـــســـيـــر لـــلـــمـــركـــبــات الـــســـيّـــارة الـــتي
يتجاوز وزنهـا اإلجمالي باحلمـولة واHقطورة اHرخص به

r5,5 أطنان

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-381 اHــؤرخ في 15 شـــوال عــام 1425
اHـوافق 28 نـوفـمبـر سـنة 2004 واHذكـور أعالهr يحـدد هذا
الــــقـــرار الــــســــرعـــة الــــقــــصـــوى Hــــركــــبـــات نــــقل األشــــخـــاص
والبـضائع الـتي يتـجـاوز وزنهـا اإلجمـالي اHرخص به مع

احلمولةr �ا في ذلك اHقطوراتr 3,5 أطنان.

اHــــادة اHــــادة 2 : : حتــــدد الــــســــرعــــة الــــقــــصــــوى لــــلــــمــــركــــبــــات
اخملـصـصـة لـنــقل األشـخـاص والـتي تـشــتـمل عـلى أكـثـر من

تسعة (9) مقاعدr كما يأتي :

r100 كلم/سا في الطرق السيّارة -
- 80 كلم/سا خارج اجملـمعات السكـانية وفي الطرق

rغير الطرق السيّارة
- 40 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHـادة اHـادة 3 : : حتـدد الــسـرعــة الـقــصـوى لــلـمــركـبــات الـتي
يتـجاوز وزنـها اإلجـمالي اHـرخص به مع احلـمولـةr �ا في
ذلك اHـقطورة 3,5 أطنـان ويساوي 19 طنا اخملـصصة لنقل

البضائعr كما يأتي :
r90 كلم/سا في الطرق السيّارة -

- 80 كلم/سا خارج اجملـمعات السكـانية وفي الطرق
rغير الطرق السيّارة

- 40 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHـادة اHـادة 4 : : حتـدد الــسـرعــة الـقــصـوى لــلـمــركـبــات الـتي
rرخص بـه مـع الــحـمــولـةHيـتــجـاوز وزنــهـا اإلجــمالـي ا
�ــــا فـي ذلـك الـــــمـــــقـــــطـــــورة 19 طـــــنـــا اخملــــصــــصــــة لــــنــــقل

البضائعr كما يأتي :
r80 كلم/سا في الطرق السيّارة -

- 70 كلم/سا خارج اجملـمعات السكـانية وفي الطرق
rغير الطرق السيّارة

- 40 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHادة اHادة 5 : : حتـدد السـرعة الـقصـوى للـمركـبات الـناقـلة
للمواد اخلطرةr كما يأتي :

r70 كلم/سا في الطرق السيّارة -
- 60 كلم/سا خارج اجملـمعات السكـانية وفي الطرق

rغير الطرق السيّارة
- 30 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHـادة اHـادة 6 : : حتـدد الــسـرعــة الـقــصـوى لــلـمــركـبــات الـتي
تقوم بالنقل االستثنائيr كما يأتي :

- 40 كلم/سا خارج اجملـمعات السكـانية وفي الطرق
rغير الطرق السيّارة

- 30 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHــــادة اHــــادة 7 : : تـــبــــلـغ الـــســــرعــــة الـــقــــصــــوى اHــــرخص بــــهـــا
للـمركـبة اجلارّة واHـركبـة اHقطـورة ستY (60) كيـلومـترا

في الساعة.

عــنـدمـا تــكـون اHــركـبـتــان مـوصـولــتـY بــربـاط صـلب
في شكل "V" مدعوم بقـنوات للكبح تدار من مركز قيادة
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اHـــركـــبـــة اجلـــارّة وتـــســـمح بـــكـــبح هـــذه اHـــركـــبـــة واHـــركـــبــة
اHقطـورة في آن واحدr تـكون جـميع الـتدابـير قـد اتخذت
حـــتـى ال يـــتـــرتب عن انـــقـــطـــاع مـــحـــتـــمل لـــقـــنـــوات الـــكـــبح

تعطيل جهاز الكبح في اHركبة اجلارة.

(45) Yتـــخـــفض هـــذه الـــســـرعـــة إلـى خـــمـــســـة وأربـــعــ
كيـلومترا في الـساعة عـندما يـتم القطـر برباط صلب في
شكل "V" غـير مـقـرون بقـنوات الـكبـح بY اHـركبـة اجلارّة

واHركبة اHقطورة.

اHــادة اHــادة 8 :  : تــخـــفض الـــســـرعـــة الــقـــصـــوى احملـــددة أدنــاه
rـمـطرةHال سـيـما فـي األوقات ا rلســوء األحــوال الــجـويــة

كما يأتي :
- 20 كـلـم/سـا في الـطـرق الـسـيّـارة والـطـرق األخـرى

r خارج اجملمعات السكانية
- 10 كلم/سا في اجملمعات السكانية.

اHادة اHادة 9 : : تـبلغ السـرعة القصـوى اHرخص بهـا خمسة
وعـشـرين (25) كـيـلــومـتـرا في الـســاعـة بـالـنـســبـة جملـمـوعـة

تتكون من مركبة جارّة ومركبة مقطورة :
- يـتم اإلبقـاء عـلى جزئـها األمـامي مـرفوعـا بواسـطة

rركبة اجلارّةHرافعة ا
- يكون الرباط صلبا.

اHـادة اHـادة 10 : : يـجب أن حتـمل اHـركـبـات اHـعـنـيـة بـأحـكام
هذا الـقرارr بـصـفة واضـحة في اخلـلف وفي اجلـزء األسفل
األيـسـر من الـهـيكلr ثالث (3) أسطـوانـات بـيضـاء قـطـرها
عــشــرون (20) سم بــأرقــام عــربــيــة حــمــراء عــلــوهــا خــمــســة
عـشـر (15) سمr حتـتــوي بــداخــلـهــا عــلى بــيـان الــســرعـة في
الطرق الـسيّـارة وخارج اجملـمعات الـسكـانيـة وفي الطرق

غير الطرق السيّارة وفي اجملمعات السكانية.

اHادة اHادة 11 : : يلغى ما يأتي :
- القرار اHؤرخ في 16 شوال عام 1408 اHوافق أول
يونـيو سـنة 1988 الذي يـحدد الـسرعـة الـقصـوى اHسـموح
rقطورةHغيثة واHركبات السيّارة اHبها جملموعات من ا

- القرار اHؤرخ في 16 شوال عام 1408 اHوافق أول
يـونـيـو سـنـة 1988 الـذي يـحـدد الـسـرعـة الـقـصـوى ورخص
السير للمـركبات السيّارة التي يتجاوز وزنها اإلجمالي

باحلمولة واHقطورة اHرخص به 5,5 أطنان.

اHـادة اHـادة 12 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 27 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 15
يونيو سنة 2015.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 2  غـشت سـنة   غـشت سـنة r2015 يـعـدل الـقـرار الوزاريr يـعـدل الـقـرار الوزاري
اHـــشـــتـــرك اHــؤرخ في اHـــشـــتـــرك اHــؤرخ في 3 رجب عــام  رجب عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 16
يونـيو سـنة يونـيو سـنة 2010 الـذي يحـدد تعـداد منـاصب الشغل الـذي يحـدد تعـداد منـاصب الشغل
Yوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـYوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـ
في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوانفي نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان
اإلدارة اHـركزيـة واHـصـالح الالمـركـزيـة واHـؤسـساتاإلدارة اHـركزيـة واHـصـالح الالمـركـزيـة واHـؤسـسات

العمومية حتت وصاية وزارة التربية الوطنية.العمومية حتت وصاية وزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
 rاليةHووزير ا

rووزيرة التربية الوطنية
- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــــرســــــوم الــــــرئـــــاســي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 265-94
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
rسنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية
- وبــمــقــتـضى الــمــرســوم الـتــنــفـيــذي رقم 54-95
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
رجب عـام 1431 اHـوافق 16 يـونـيـو سـنـة 2010 الـذي يـحدد
تــعـداد مــنــاصب الــشــغل وتــصـنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلـاص
بــاألعــوان الــعـامــلــY في نــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيــانـة أو
اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة واHـصـالح الالمـركـزيـة
واHـــؤســســـات الـــعــمـــومــيـــة حتت وصـــايــة وزارة الـــتــربـــيــة

rعدلHا rالوطنية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 3 رجب عــام 1431 اHــوافق

16 يونيو سنة r2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :
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" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يحـدد هذا
القرار تعداد مناصب الشغل اHطابقة لنـشـاطـات احلـفـظ

أو الـصـيانـة أو اخلــدمات وتـصــنـيــفــهـا وكــذا مـدة العــقـد
اخلــــاص بــاألعــــوان الــعــــامــلـــY بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة
واHصالح الالمركزيـة واHؤسسات العمومية حتت وصاية
وزارة التربية الوطنيةr كما هو مبY في اجلدول أدناه:

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

873

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

873

48094

4

385

1321

6237

26

1

1

5328

8776

2

1

562

70738

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى الثالث

رئيس حظيرة
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الرابع
عون وقاية من اHستوى الثاني

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

1

-
2

1

-
-
-
-
-
58

-
-
10

72

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

48972

4

387

1322

6237

26

1

1

5328

8834

2

1

572

71687

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

"

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــلـــحق بـــأصل هـــذا الـــقـــرار جــداول تـــوزيع
تــــــعـــــداد مـــــنـــــاصـب الـــــشـــــغـل بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة
ومـديـريـات الــتـربـيـة بـالـواليــات وكـذا الـدواوين واHـراكـز

واHعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 17 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 2

غشت سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية و اإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اHرأةوقضايا اHرأة

قـرار وزاري مـشــتـرك مؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مؤرخ في 26 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
10 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r2015 يـــحـــدد تـــنـــظــــيمr يـــحـــدد تـــنـــظــــيم اHــوافق اHــوافق 
اإلدارة اHركزية لـوزارة التضامن الوطني واألسرةاإلدارة اHركزية لـوزارة التضامن الوطني واألسرة

وقضايا اHرأة في مكاتب.وقضايا اHرأة في مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

 rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحــــدد هــــيــــاكل اإلدارة اHــــركــــزيــــة و أجـــهــــزتــــهــــا في

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-135 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 واHـــــتــــــضـــــمـن تـــــنــــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة لـــــوزارة

rرأةHالتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 رمــضــان عـام 1432 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2011 الـذي

يحـدد تنظـيم اإلدارة اHـركـزية لوزارة الـتضـامن الوطني
rواألسرة في مكاتب

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 11 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 13-135 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام
1434 اHـوافق 10 أبـريل سـنة 2013 واHـذكـور أعالهr يـهـدف

هـذا الــقــرار إلى حتــديـد تــنــظـيـم اإلدارة اHـركــزيــة لـوزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة في مكاتب.

اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــــضـم الـــــمــــــديـــــريــــــة الـــــعــــــامــــة حلـــــمــــايــــة الـــــمــــــديـــــريــــــة الـــــعــــــامــــة حلـــــمــــايــــة
األشــخــاص اHــعـــوقــY وتــرقــيــتــهمr األشــخــاص اHــعـــوقــY وتــرقــيــتــهمr اHــنــظـــمــة في ثالث (3)

مديريات ما يأتي : 
rYــعــوقـHمـديــريــة الــوقـايــة وإدمــاج األشــخـاص ا - rYــعــوقـH1 - مـديــريــة الــوقـايــة وإدمــاج األشــخـاص ا

 : Y(2) فرعيت Yوتشمل مديريت
أ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــكــــفل اHـــبـــكــــر بـــاإلعـــاقـــةأ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــكــــفل اHـــبـــكــــر بـــاإلعـــاقـــة

: (2) Yوتتشكل من مكتب rرافقة العائليةHوا rرافقة العائليةHوا
- مـكــتب بــرامج الـوقــايـة والــتــكـفل اHــبـكــر بـاإلعــاقـة

rرافقة العائليةHوا
- مكتب برامج اإلعالم والتوعية.

ب. اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــدعم اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعيب. اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــدعم اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعي
: (2) Yوتتشكل من مكتب rYعوقHهني لألشخاص اHواrYعوقHهني لألشخاص اHوا

- مـــكــــتب نـــشـــاطــــات اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعـي واHـــهـــني
rYعوقHلألشخاص ا

- مــكــتب مــتــابــعــة ســيــر مـؤســســات اإلدمــاج اHــهــني
.YعوقHلألشخاص ا

rYـــتـــخـــصـــصــHمــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم ا - rYـــتـــخـــصـــصــH2 - مــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم ا
وتشمل ثالث (3) مديريات فرعية :

YـعوقHديـرية الفـرعيـة لدعم تمـدرس األطفال اHأ. اYـعوقHديـرية الفـرعيـة لدعم تمـدرس األطفال اHأ. ا
ومتابعتهم البيداغوجيةrومتابعتهم البيداغوجيةr وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :
- مــــــكــــــتـب إعـــــداد بــــــرامـج الـــــتــــــربــــــيــــــة والــــــتـــــعــــــلــــــيم

rYتخصصHا
- مــكـتـب الـدعم الــتــقــني والــبـيــداغــوجي واألنــشــطـة

rالثقافية
- مــــكــــتب انــــســــجــــام وتـــقــــيــــيس مــــنــــاهج الــــتــــربــــيـــة

والتعليم اHتخصصة.
ب. اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لـــدعم اإلدمــاج اHـــدرسي فيب. اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لـــدعم اإلدمــاج اHـــدرسي في

: (2) Yوتتشكل من مكتب rالوسط العاديrالوسط العادي
- مــــكـــتـب تـــرقــــيـــة انــــدمـــاج األطــــفــــال اHـــعــــوقـــY في

rدرسي العاديHالوسط ا
- مكتب اHتابعة واHراقبة والتقييم البيداغوجي.

ج. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـسـهـيل مــشـاركـة األشـخـاصج. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـسـهـيل مــشـاركـة األشـخـاص
اHــعـــوقــY في االمـــتــحـــانــات واHـــســابـــقــاتrاHــعـــوقــY في االمـــتــحـــانــات واHـــســابـــقــاتr وتـــتــشـــكل من

: (2) Yمكتب
- مــــكــــتـب تــــســـــهــــيل شـــــروط مــــشــــاركـــــة األشــــخــــاص

 rسابقاتHفي االمتحانات وا YعوقHا
- مـــــكـــــتـب مــــتـــــابـــــعـــــة وتـــــكــــيـــــيـف ظـــــروف تــــنـــــظـــــيم

االمتحانات واHسابقات وتقييمها.
3 - مــــديــــريــــة الــــبــــرامج االجــــتــــمــــاعــــيــــة لـألشــــخـــاص - مــــديــــريــــة الــــبــــرامج االجــــتــــمــــاعــــيــــة لـألشــــخـــاص

: Y(2) فرعيت Yوتشمل مديريت rYعوقHاrYعوقHا
أ. اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــمـــســــاعـــدة االجــــتـــمــــاعـــيـــةأ. اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــمـــســــاعـــدة االجــــتـــمــــاعـــيـــة

: (2) Yوتتشكل من مكتب rYعوقHلألشخاص اrYعوقHلألشخاص ا
- مــكـتب مــتـابــعـة اHــسـاعــدات االجــتـمــاعـيــة وتـقــيـيم

rأثرها
- مكتب جمع ومعاجلة اHعطيات اإلحصائية.

ب. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـدعـم احلـصـول عـلى اخلـدمـاتب. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـدعـم احلـصـول عـلى اخلـدمـات
االجـــتــمــاعـــيــة والـــوصــول إلى احملـــيط اHــادي واالقـــتــصــادياالجـــتــمــاعـــيــة والـــوصــول إلى احملـــيط اHــادي واالقـــتــصــادي

: (2) Yوتتشكل من مكتب rواالجتماعي والثقافيrواالجتماعي والثقافي
- مــكــتب بـــرامج الــوصــول لــلــخـــدمــات االجــتــمــاعــيــة

rوضمان متابعة تنفيذها
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- مــكــتب اHــســاعــدات الــتــقــنــيــة ووصــول األشــخــاص
اHـــعـــوقـــY إلى احملـــيط اHـــادي واالقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعي

والثقافي.
اHــادة اHــادة 3 : : تــضم اHــديـــريــة الــعـــامــة لألســرة و قـــضــايــااHــديـــريــة الــعـــامــة لألســرة و قـــضــايــا
اHـــــرأة والـــــتـالحم االجـــــتــــــمـــــاعيr اHـــــرأة والـــــتـالحم االجـــــتــــــمـــــاعيr اHــــــنـــــظـــــمـــــة فـي أربع (4)

مديرياتr ما يأتي :
1 - مـديرية حـماية األسـرة وترقيـتهاr - مـديرية حـماية األسـرة وترقيـتهاr وتشمل ثالث

(3) مديريات فرعية :
أ. اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة إلعـــانــة األســـرة ومـــرافــقـــتـــهــاأ. اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة إلعـــانــة األســـرة ومـــرافــقـــتـــهــا

: (2) Yوتتشكل من مكتب rودعمهاrودعمها
- مــكـــتب الـــوســاطـــة االجـــتــمـــاعـــيــة وبـــرامج اإلعـــانــة

rرافقة جتاه العائلة احملرومة أو في وضعية صعبةHوا
- مكتب االتصال والتنسيق بY القطاعات.

ب. اHـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــنــشـــاطــات االجـــتـــمــاعـــيــةب. اHـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــنــشـــاطــات االجـــتـــمــاعـــيــة
: (2) Yوتتشكل من مكتب rواالقتصادية جتاه األسرةrواالقتصادية جتاه األسرة

- مــكــتب مــتـابــعـة الــنــشـاطــات اHــدرة لـلــمــوارد عـلى
rاألسر احملرومة

- مـكـتب إعداد بـرامج الـوقايـة واحلـمايـة جتـاه األسر
احملرومة وتقييمها. 

ج. اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لألنــــشــــطــــة االجــــتــــمــــاعــــيـــةج. اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لألنــــشــــطــــة االجــــتــــمــــاعــــيـــة
والـــثــقــــافــيـــة والــتـــســـلــــيـــة تــــجـــاه األســرةrوالـــثــقــــافــيـــة والــتـــســـلــــيـــة تــــجـــاه األســرةr وتـــتــشـــكل من

: (2) Yمكتب
- مـكتـب تنـفـيـذ الـنـشاطـات االجـتـمـاعـية والـثـقـافـية

rوالتسلية
- مكتب نشاطات حتسY »ط حياة األسر. 

2  - مـــــديـــــريـــــة قـــــضـــــايـــــا اHــــرأةr - مـــــديـــــريـــــة قـــــضـــــايـــــا اHــــرأةr وتـــــشـــــمـل ثالث (3)
مديريات فرعية :

أ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة حلـمـايـة وتـرقـيـة اHـرأة والـفـتاةأ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة حلـمـايـة وتـرقـيـة اHـرأة والـفـتاة
: (2) Yوتتشكل من مكتب rفي وضع صعبrفي وضع صعب

- مــكــتب إعــداد بــرامج الــوقــايــة واحلــمــايــة وتــرقــيــة
rرأة والفتاة في وضع صعبHا

- مـكتب مـسـاعـدة ومـرافقـة اHـرأة والـفـتاة في وضع
صعب.

ب. اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لـإلدمـــــاج االجــــــتــــــمــــــاعيب. اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لـإلدمـــــاج االجــــــتــــــمــــــاعي
: (2) Yوتتشكل من مكتب rواالقتصادي للمرأةrواالقتصادي للمرأة

- مــــكــــتب إعــــداد بــــرامج إدمــــاج اHــــرأة في اHــــيــــادين
االقتصاديـة واالجتمـاعية والـسياسـية والثـقافيـة وترقية

rمشاركتها
- مـــــكـــــتب مـــــتـــــابـــــعــــة بـــــرامـج اإلدمـــــاج االجــــتـــــمـــــاعي

واالقتصادي للمرأة. 

Yــديــريــة الـــفــرعــيــة لــبــرامج ونــشــاطــات حتــســHج. اYــديــريــة الـــفــرعــيــة لــبــرامج ونــشــاطــات حتــســHج. ا
: (2) Yوتتشكل من مكتب rرأةHقضايا اrرأةHقضايا ا

- مــكــتـب تــنــفـــيــذ ومـــتــابــعـــة الــنـــشــاطــات اHـــتــعـــلــقــة
rرأة وترقيتهاHباحملافظة على حقوق ا

- مـــكـــتـب تـــنــــظـــيم و تــــقـــيــــيم األنـــشــــطـــة فـي مـــجـــال
التوعية واالتصال حول قضايا اHرأة.

3. مـــديــريـــة حـــمـــايـــة األشــخـــاص اHـــســـنــrY. مـــديــريـــة حـــمـــايـــة األشــخـــاص اHـــســـنــrY وتـــشـــمل
: (2) Yفرعيت Yمديريت

YـســنـHـديــريــة الـفــرعـيــة لــلـتــكــفل بـاألشــخــاص اHأ. اYـســنـHـديــريــة الـفــرعـيــة لــلـتــكــفل بـاألشــخــاص اHأ. ا
: (2) Yوتتشكل من مكتب rوراحتهمrوراحتهم

- مـكــتب حــمــايــة األشــخــاص اHـســنــY واســتــقــبـالــهم
rوإعادة إدماجهم

- مكـتب تنـفـيذ ومـتابـعة وتـقـييم بـرامج اHسـاعدات
االجتماعية ونشاطات اإلعالم.

ب. اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة األشــخـاصب. اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة األشــخـاص
: (2) Yوتتشكل من مكتب rنزل ودعمهمHفي ا YسنHاrنزل ودعمهمHفي ا YسنHا

YـسـنـHمـكــتب إعـداد بـرامج  مــرافـقـة األشـخــاص ا -
rنزلHفي ا

- مــــكـــتب مـــتــــابـــعـــة خــــدمـــات اHـــســـاعــــدة لألشـــخـــاص
اHسنY في اHنزل.

4. مـــديــريـــة حــمـــايــة وتـــرقــيـــة الــطـــفــولـــة واHــراهـــقــة. مـــديــريـــة حــمـــايــة وتـــرقــيـــة الــطـــفــولـــة واHــراهـــقــة
وبــــرامـج الــــتــــضـــامـن جتــــاه الــــشــــبـــابrوبــــرامـج الــــتــــضـــامـن جتــــاه الــــشــــبـــابr وتــــشــــمل ثالث (3)

مديريات فرعية :

أ. اHديـريـة الفـرعـية لـلـطـفولـة الـصغـيـرة و الطـفـولةأ. اHديـريـة الفـرعـية لـلـطـفولـة الـصغـيـرة و الطـفـولة
احملرومة من العائلةrاحملرومة من العائلةr وتتشكل من ثالث (3) مكاتب : 

- مــكــتب مــتــابــعـة اHــؤســســات الــعـمــومــيــة واخلــاصـة
rتكفلة بالطفولة احملرومة من العائلة ومراقبتهاHا

- مــكــتب مــتــابـعــة الــوضع في الــعــائـلــة واHــســاعـدات
rمن العائلة ومراقبتها Yاالجتماعية لألطفال احملروم

- مــكــتب مــتــابــعـة اHــؤســســات الــعـمــومــيــة واخلــاصـة
اHستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها.

ب. اHديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطـفـولـة واHراهـقـة في وضعب. اHديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطـفـولـة واHراهـقـة في وضع
اجـــتــــمــــاعي صــــعـب وفــي خـــطـــر مـــعـــنـــويrاجـــتــــمــــاعي صــــعـب وفــي خـــطـــر مـــعـــنـــويr وتـــتـــشـــكل من

: (2) Yمكتب

rراهقةHمكتب إعداد برامج التكفل بالطفولة وا -

- مـــكـــتـب إعـــادة االنـــدمـــاج االجــــتـــمـــاعـي في الـــوسط
العائلي ومراقبته.



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2656
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

ج. اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــبــــرامج الــــتــــضـــامـن جتـــاهج. اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــبــــرامج الــــتــــضـــامـن جتـــاه
اHـــراهــــقــــY و الــــشــــبــــاب في وضع صــــعبrاHـــراهــــقــــY و الــــشــــبــــاب في وضع صــــعبr وتــــتــــشـــــكل من

: (2) Yمكتب
- مــكـتـب مـتــابــعــة بـرامـج اHـســاعــدة واHــرافــقـة ودعم

rراهقةHالطفولة  وا
- مـــــكــــتـب مـــــتــــابـــــعـــــة بــــرامـج مــــا بـــــY الـــــقــــطـــــاعــــات

واجلمعيات إلدماج وإعادة إدماج الشباب.
4 : : تــضم مـــديـــريـــة تـــصـــور أنـــشــــطـــة الـــتـــكـــفلمـــديـــريـــة تـــصـــور أنـــشــــطـــة الـــتـــكـــفل اHــادة اHــادة 
اHـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرهااHـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرها
واHـوارد الــبـيـداغـوجـيـةr واHـوارد الــبـيـداغـوجـيـةr اHـنـظـمـة في ثالث (3) مـديـريات

فرعيةr ما يأتي :
أ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة Hـــتـــابـــعــــة أنـــشـــطـــة الــــتـــكـــفلأ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة Hـــتـــابـــعــــة أنـــشـــطـــة الــــتـــكـــفل
اHــؤسـســاتي لـلـطــفـولــة واHـراهـقــة واHـوارد الــبـيـداغــوجـيـةاHــؤسـســاتي لـلـطــفـولــة واHـراهـقــة واHـوارد الــبـيـداغــوجـيـة

: (2) Yوتتشكل من مكتب rوتقييمهاrوتقييمها
- مكتب متابعـة أنشطة التكفل بالطفولة واHراهقة

 rؤسسات وتقييمهاHداخل ا
- مـكــتب تـقــيـيس »ط تــسـيـيــر اHـؤسـســات وهـيـاكل

استقبال الطفولة واHراهقة. 
ب. اHديرية الفرعـية Hتابعة وتقـييم أنشطة التكفلب. اHديرية الفرعـية Hتابعة وتقـييم أنشطة التكفل
: (2) Yوتتشكل من مكتب rYعوقHؤسساتي باألشخاص اHاrYعوقHؤسساتي باألشخاص اHا
- مــــكـــتب مــــتـــابـــعــــة أنـــشـــطــــة الـــتـــربــــيـــة والـــتــــعـــلـــيم

 rوتقييمها وترقيتها YعوقHلألشخاص ا YتخصصHا
- مـكــتب تـقــيـيس »ط تــسـيـيــر اHـؤسـســات وهـيـاكل

 .YعوقHاستقبال األشخاص ا
ج. اHديريـة الفرعـية Hتابـعة وتقـييم أنشطـة التكفلج. اHديريـة الفرعـية Hتابـعة وتقـييم أنشطـة التكفل
Yواألشـخــاص احملـرومـ YــسـنــHـؤســسـاتـي بـاألشــخـاص اHاYواألشـخــاص احملـرومـ YــسـنــHـؤســسـاتـي بـاألشــخـاص اHا
فـي وضع صــعب و/أو دون روابط عــائــلــيــةrفـي وضع صــعب و/أو دون روابط عــائــلــيــةr وتــتــشــكل من

: (2) Yمكتب
- مـــكـــتب مــــتـــابـــعـــة أنـــشــــطـــة الـــتـــكـــفـل اHـــؤســـســـاتي
بـــاألشــــخـــاص اHـــســـنــــY واألشـــخـــاص احملــــرومـــY في وضع

 rصعب و/أو دون روابط عائلية وتقييمها
- مـكــتب تـقــيـيس »ط تــسـيـيــر اHـؤسـســات وهـيـاكل
اســتـقــبـال األشـخــاص اHـسـنــY واألشـخــاص احملـرومـY في

وضع صعب و/أو دون روابط عائلية.
اHــادة اHــادة 5 : : تــضم مــديــريــة بـــرامج اإلدمــاج والــتــنــمــيــة
االجــــتــــمــــاعــــيــــةr الــــمــــنــــظــــمــــة في ثالث (3) مـــديـــريـــات

فرعية ما يأتي :
rـديريـة الـفـرعـيـة لبـرامج الـتـنـمـيـة التـضـامـنـيةHأ. اrـديريـة الـفـرعـيـة لبـرامج الـتـنـمـيـة التـضـامـنـيةHأ. ا

: (2) Yوتتشكل من مكتب
- مـــكــــتب مــــتــــابـــعــــة بــــرامج الــــتــــنـــمــــيــــة اجلـــمــــاعــــيـــة

rوالنشاطات التضامنية اجلوارية وتقييمها

- مــكــتب تـــنــفــيـــذ مــشــاريع الـــشــراكــة مع الـــهــيــئــات
الوطنية والدولية واحلركة اجلمعوية ومتابعتها.

ب. اHـديريـة الفـرعـية لـلتـنمـية االجـتمـاعيـة وترقـيةب. اHـديريـة الفـرعـية لـلتـنمـية االجـتمـاعيـة وترقـية
: (2) Yوتتشكل من مكتب rأجهزة اإلدماج االجتماعيrأجهزة اإلدماج االجتماعي

- مـــكــتـب تــنــســـيق تــنـــفــيـــذ أجــهــزة وبـــرامج اإلدمــاج
rاالجتماعي ومتابعتها وتقييمها

- مكتب ترقية النشاطات اHدرة للدخل و تقييمها.
ج. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــســـاعــدات االجـــتــمـــاعــيــةج. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــســـاعــدات االجـــتــمـــاعــيــة

: (2) Yوتتشكل من مكتب rللفئات احملرومةrللفئات احملرومة
- مــــكــــتـب مــــتــــابـــــعــــة بــــرامج اHـــــســــاعــــدة واالنــــدمــــاج

rجتاه الفئات احملرومة و تقييمها Yاالجتماعي
-  مـكـتب حتـليـل اHعـطـيـات اHتـعـلـقـة بتـنـفـيـذ برامج

اHساعدة واإلدماج االجتماعي.
6 : : تــــضم مـــديــــريـــة الـــدراســــات والـــتـــخــــطـــيطمـــديــــريـــة الـــدراســــات والـــتـــخــــطـــيط اHــادة اHــادة 
rنـظـمة في ثالث (3) مـديـريات فـرعـيةHا rوأنـظـمة اإلعالمrوأنـظـمة اإلعالم

ما يأتي :
أ. اHديـرية الـفرعيـة للـتخـطيـط واإلحصاءrأ. اHديـرية الـفرعيـة للـتخـطيـط واإلحصاءr وتـتشكل

من ثالثة (3) مكاتب :
- مـــكـــتب إعـــداد بـــرامج الـــتـــجــهـــيـــز ذات الـــتــســـيـــيــر

rركزي وتنفيذها ومتابعتهاHا
- مــكـتب إعـداد إجنــاز اHـنـشــآت ذات الـتـسـيــيـر غـيـر

rمركز ومتابعتهHا
- مكتب اإلحصائيات.

ب. اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســاتrب. اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســاتr وتـــتــشـــكل من
: (2) Yمكتب

rمكتب متابعة تنفيد الدراسات االستشرافية -
- مكتب تقييم إجناز دراسات القطاع.

rـــديـــريــة الـــفـــرعـــيــة لـالتــصـــال وأنـــظــمـــة اإلعالمHج. اrـــديـــريــة الـــفـــرعـــيــة لـالتــصـــال وأنـــظــمـــة اإلعالمHج. ا
: (2) Yوتتشكل من مكتب

rمكتب االتصال االجتماعي -
- مكتب تسيير النظام اإلعالمي للتسيير.

اHـــــادة اHـــــادة 7 : : تـــــضم مـــــديــــريـــــة الـــــتـــــنـــــظـــــيم والـــــتـــــعــــاونمـــــديــــريـــــة الـــــتـــــنـــــظـــــيم والـــــتـــــعــــاون
rالــمــنــظــمة في ثالث (3) مـديـريـات فـرعـية rوالــتــوثيـقrوالــتــوثيـق

ما يأتي :
أ. اHديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واHـنازعاتr أ. اHديريـة الفـرعيـة للـتنـظيم واHـنازعاتr وتـتشكل

: (2) Yمن مكتب
rمكتب التنظيم والدراسات القانونية -

- مكتب اHنازعات.
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ب. اHــــديــــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لــــلـــتـــعـــاونrب. اHــــديــــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لــــلـــتـــعـــاونr وتـــتـــشـــكل من
: (2) Yمكتب

rمكتب التعاون الثنائي -

- مكتب التعاون اHتعدد األطراف.

ج. اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفrج. اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفr وتـتشكل
: (2) Yمن مكتب

rمكتب التوثيق -

- مكتب األرشيف.

اHــــادة اHــــادة 8 : : تـــــضـم مـــــديــــريـــــة الـــــحـــــركـــة اجلــــمــــعــــويـــةمـــــديــــريـــــة الـــــحـــــركـــة اجلــــمــــعــــويـــة
والــــعـــمـل اإلنـــســــانيrوالــــعـــمـل اإلنـــســــانيr اHــــنـــظــــمــــة في ثالث (3) مــــديــــريـــات

فرعيةr ما يأتي :

rــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــتــرقــيــة احلــركـــة اجلــمــعــويــةHأ. اrــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــتــرقــيــة احلــركـــة اجلــمــعــويــةHأ. ا
وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب دعم األنشطة اجلمعوية -

- مـــكـــتب تـــرقـــيـــة الـــشـــراكـــة اجلـــمـــعـــويـــة الـــوطـــنـــيــة
rوالدولية

- مكتب متابعة اHشاريع اجلمعوية وتقييم أثرها.

ب. اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج االســـــتـــــعـــــجــــالب. اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج االســـــتـــــعـــــجــــال
: (2) Yوتتشكل من مكتب rاالجتماعيrاالجتماعي

- مكتب تـصور الـبرامج والـنشاطـات االستـعجـالية
واإلســــعـــــاف لـألشـــــخـــــاص في وضـــــعـــــيـــــة هـــــشّـــــة وفي وضع

 rاجتماعي صعب

- مـــــكــــتب إعـــــداد تــــدابــــيـــــر اإلدمــــاج وإعــــادة اإلدمــــاج
لألشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها.

ج. اHديـرية الـفرعـية لـلعمـل اإلنسانيrج. اHديـرية الـفرعـية لـلعمـل اإلنسانيr وتـتشكل من
: (2) Yمكتب

- مــكــتـب تــطــويـر الــبــرامـج الــتــحــسـيــســيــة والــعــمل
rاإلنساني

- مكتب تسيير الهبات ومتابعتها. 

rوالــتـــكــوين YـــســتــخـــدمــHمــديـــريــة اrوالــتـــكــوين YـــســتــخـــدمــHــادة 9 : : تــضم مــديـــريــة اHــادة اHا
اHنظمة في ثالث (3) مديريات فرعيةr ما يأتي :

أ. اHـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـمــسـتــخـدمـrYأ. اHـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـمــسـتــخـدمـrY وتــتـشــكل من
ثالثة (3) مكاتب  :

rYستخدمHمكتب تسيير ا -

rمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

- مـكـتب مـتـابعـة تـسـيـيـر مـسـتـخـدمي اHـصـالح غـير
اHمركزة واHؤسسات العمومية حتت الوصاية.

Yـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــكـوين الــقـاعــدي وحتـسـHب. اYـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــكـوين الــقـاعــدي وحتـسـHب. ا
: (2) Yوتتشكل من مكتب rعلوماتHستوى وجتديد اHاrعلوماتHستوى وجتديد اHا

- مكـتب التـكوين الـقاعـدي وإعداد مخـطط التـكوين
rسابقاتHوتنظيم ا

- مكـتب تـنـظيم بـرامج الـتكـوين وحتـسY اHـسـتوى
وجتديد اHعلومات وإعدادها.   

ج. اHـديــريـة الــفـرعــيـة لـبــرامج الـتــكـويـن ومـتـابــعـتهج. اHـديــريـة الــفـرعــيـة لـبــرامج الـتــكـويـن ومـتـابــعـته
: (2) Yوتتشكل من مكتب rومراقبتهrومراقبته

- مكـتب اHـصـادقة عـلى الـبـرامج اHـطبـقـة وتـكيـيـفـها
rوحتيينها

- مــــكــــتـب مــــتــــابــــعــــة تــــطــــبـــــيق الــــبــــرامـج واHــــنــــاهج
ومراقبتها.

اHـادة اHـادة 10 : : تـضم مـديريـة اHـاليـة والـوسائلrمـديريـة اHـاليـة والـوسائلr اHنـظـمة
في ثالث (3) مديريات فرعيةr ما يأتي :

أ. اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةrأ. اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةr وتـتشكل
من ثالث (3) مكاتب :

rيزانيةHمكتب تقديرات ا -

rمكتب احملاسبة -

- مكتب الصفقات العمومية.

rــديــريــة الــفـرعــيــة لألمـالك والــوســائل الــعــامـةHب. اrــديــريــة الــفـرعــيــة لألمـالك والــوســائل الــعــامـةHب. ا
وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب األمالك -

rمكتب التموين والنظافة واألمن -

- مكتب صيانة األمالك واحلفاظ عليها.

ج. اHديرية الفـرعية Hراقبـة التسييرrج. اHديرية الفـرعية Hراقبـة التسييرr وتتشكل من
: (2) Yمكتب

rيزانيةHمكتب مراقبة تنفيذ ا -

- مكتب استغالل الوضعيات اHالية واحملاسبية.

rادة 11 : : تـلغى جـمـيع األحكـام اخملـالفـة لـهذا الـقرارHادة اHا
السيـمـا القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في 14 رمـضان
عام 1432 اHـوافق 14 غـشت سنة 2011 الـذي يـحدد تـنـظيم
اإلدارة اHـركــزيـة لـوزارة الـتـضـامن الـوطـني واألسـرة في

مكاتب.
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وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 7 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 26 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2015 يعـدل القرار الوزاريr يعـدل القرار الوزاري
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 11 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1430
اHــــوافق اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة 2009 الــــذي يــــحــــدد  تــــعــــداد الــــذي يــــحــــدد  تــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـــــاألعـــــوان الــــذيـن �ـــــارســـــون نــــشـــــاطـــــات احلـــــفظ أوبـــــاألعـــــوان الــــذيـن �ـــــارســـــون نــــشـــــاطـــــات احلـــــفظ أو
الـصــيـانـة أو اخلـدمــات بـعـنــوان اHـديـريــات الـوالئـيـةالـصــيـانـة أو اخلـدمــات بـعـنــوان اHـديـريــات الـوالئـيـة

للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHو وزير ا

 rو وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 233
اHـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو

سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـوالئــيـة لــلـبــريـد
وتكنولوجـيات اإلعالم واالتصال ويحدّد تـنظيمهاr اHعدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 12
اHـؤرّخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

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

rالعمومية واإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق 7 أبـــريل ســـنـــة 2009

الـذي يحدد تعداد مـناصب الشغل وتـصنيفهـا ومدة العقـد
اخلـــاص بـــاألعــــوان الـــذيـن �ـــارســـون نــــشـــاطــــات احلـــفظ أو
الـصيانـة أو اخلدمـات بعـنوان اHـديريات الـوالئيـة للـبريد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1430

اHوافق 7 أبريل سنة 2009 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات وتــصــنــيــفــهــاr وكــذا مــدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العامـلY لدى اHديريات الـوالئية للبريد
وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـالr طـبـقـا لـلـجـدول اHـلـحق

بهذا القرار ".

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 26
أبريل سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزيرة وزيرة البريد وتكنولوجياتالبريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اHـادة اHـادة 12 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـرر بــاجلــزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
10 سبتمبر سنة 2015.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة و قضايا اHرأةواألسرة و قضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـ
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
تعداد مناصب الشغل اHطابقة لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص باألعوانتعداد مناصب الشغل اHطابقة لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص باألعوان

الذين �ارسون لدى اHديريات الوالئية الذين �ارسون لدى اHديريات الوالئية للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصاللبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
الرقمالرقم( 2+1)

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

5

1

3

2

11

4

1

1

1

3

4

14

6

1

1

3

11

4

7

11

3

1

2

1

7

200

288

200

288

200

200

219

240

200

288

200

219

200

288

200

200

200

240

200

288

1

5

1

5

 
1

1

2

3

1

5

1

2

1

5

1

1

1

3

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

5

-
-
-
5

4

-
-
-
-
-
4

6

-
-
-
6

4

-
4

3

-
-
-
3

-
1

3

2

6

-
1

1

1

3

4

10

-
1

1

3

5

-
7

7

-
1

2

1

4

اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

عامل مهني من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثالث

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
الرقمالرقم( 2+1)

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

3

1

2

2

8

5

1

2

8

4

1

1

3

1

10

9

4

2

15

3

3

4

10

200

240

200

288

200

200

288

200

288

200

288

348

200

200

288

200

200

288

1

3

1

5

1

1

5

1

5

1

5

7

1

1

5

1

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

3

-
-
-
3

5

-
-
5

4

-
-
-
-
4

9

-
-
9

3

-
-
3

-
1

2

2

5

-
1

2

3

-
1

1

3

1

6

-
4

2

6

-
3

4

7

اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثالث

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
(2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

4

1

1

2

8

5

4

3

12

3

1

3

1

8

3

1

1

1

6

3

1

3

1

8

200

240

200

288

200

200

288

200

240

200

288

200

200

288

348

200

219

200

288

1

3

1

5

1

1

5

1

3

1

5

1

1

5

7

1

2

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4

-
-
-
4

5

-
-
5

3

-
-
-
3

3

-
-
-

3

3

-
-
-
3

-
1

1

2

4

-
4

3

7

-
1

3

1

5

-
1

1

1

3

-
1

3

1

5

اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي



11 مح محّرم عام رم عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3256
25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
(2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

19

19

3

1

2

6

3

1

3

7

4

2

5

1

12

4

1

2

7

3

3

1

7

200

200

200

288

200

240

200

200

219

200

288

200

200

288

200

288

348

1

1

1

5

1

3

1

1

2

1

5

1

1

5

1

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

3

-
-
3

3

-
-
3

4

-
-
-
4

4

-
-
4

3

-
-
3

19

19

-
1

2

3

-
1

3

4

-
2

5

1

8

-
1

2

3

-
3

1

4

اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
(2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

4

4

8

3

2

1
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5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
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-
-
-
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5
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6

اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

سيدي
بلعباس

عنابة

قاHة

قسنطينة

اHدية

مستغا£

اHسيلة

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
(2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
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-
-
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اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج
بوعريريج

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
(2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
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-
-
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اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي



اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

اجملموعاجملموع
الرقمالرقم( 2+1)

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5

-
5

3

-
-
3

4

-
-
4

3

-
-
3

3

-
-
3

4

-
-
-
4

3

-
-
3

178

-
1

1

-
1

3

4

-
3

2

5

-
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-
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-
1

2

3

6

-
1
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3
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اHديرياتاHديريات
الوالئيةالوالئية

تيبازة

ميلة

عY الدفلى

النعامة

Yع
تموشنت

غرداية

غليزان

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
اجملموع العاماجملموع العام

اHطبعة الرسمياHطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3a بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3a بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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25 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م


