
العدد العدد 22

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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 2 رجب رجب  عام  عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 10 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-119 مـؤرخ في 28 جـمـادى الــثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريـل سـنة s2016 يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر
حساب التخصيص اخلاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صنـدوق التضامن للجماعات احمللية"...................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-120 مـؤرخ في 28 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريـل سـنـة s2016 يـحـدد كــيـفــيـات تـســيـيـر
حساب التخصيص اخلاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات احمللية".....................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-121 مـؤرخ في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريـل سـنـة s2016 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الـتــنـفــيـذي رقم 15-319 اHـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 13 ديــسـمــبـر ســنـة 2015 الـذي  يــحــدد كــيـفـــيــات
تسـيـيــر حســاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم 131-302  الـذي عنـوانـه " الـصـندوق الـوطـني للـتـحكم في الـطـاقة والـطـاقات
اHتجددة واHشتركة".....................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيــذي رقم 16-122 مـؤرخ في 28 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريـل سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفــيـات تـطـبـيق
اإلعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية اHمنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية...............................
مرسوم تـنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 6 أبريل سنة s2016 يتضمـن الـتصريح باHنفعة
العـمومـيـة للـعمـليــة اHـتعـلقـة بإجنـاز مـحطـات الفـصل لـلقـناة اHـتعـددة اHـواد ومنـشآتـهـا اHلـحقـة لنـقـل اHـواد البـترولـية
التي تربط معمل التكرير لسكيكدة �ستودعات الوقود باخلروب (والية قسنطينة) والعلمة (والية سطيف)............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة s2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر األبــحـاث
والتدقيقات في اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية...................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهام نــائـبي مـديــر في
اHديريـة العـامة للخــزينـة بـوزارة اHالــية.....................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير
في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية....................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في
مفتشية مصالح احملاسبة بوزارة اHالية..........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة s2016 يـتضمّن إنـهاء مهام رئـيسة دراسات في
اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية............................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
...........................................................................................................Yيزانية في واليتHلبرمجة ومتابعة ا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الـمـوافق 13 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهـاء مهام اHدير العام لوكالة
اإلعالم اآللي للمالية العمومـية......................................................................................................................
Yيـتـضمّـنـان إنهـاء مـهـام مفـتـش s2016 ـوافق 13 مارس سـنةHمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 ا
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـدراسـات
القانونية والتعاون بوزارة التربـية الوطنـية.................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مـهـام نــائـبي
مديـر بوزارة التربــية الـوطنــية..................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام األمY العـام للديوان
الوطني للتعليم والتكوين عـن بعـد................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر الـتـربـيـة
لشرق اجلـزائر............................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـتـربـية في
والية بشار..................................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فبـراير سنة s2016 تتـضمّن إنـهاء مهـام بوزارة الـتكوين
.........................................................................................................................................YهنيHوالتعليم ا
مـــراســيــم رئـــاســـيـّـة مـــؤرّخـــة فـي 19 جـــمـــادى األولــى عــام 1437 الـــمـــوافق 28 فــبــرايــر ســنـة s2016 تــتـضــمّـن إنـــهـــاء مـــهــام
مـديـرين للتكوين اHهني في الواليات.............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافـق 13 مــارس سـنـة s2016 يتـضـمّن الـتـعـيY فـي اHديـريـة الـعـامة
للخزينة بوزارة اHالية.................................................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافـق 13 مارس سـنـة s2016 يتـضمّنـان التّـعيY في اHـديرية
العامة للميزانية بوزارة اHالية...................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافـق 13 مــارس ســنـــة s2016 يــتـضـمّـن تـعـيــY مـفـتــشـة �ـفــتـشـيـة
مصالح اHيزانية بوزارة اHالية....................................................................................................................
مــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمّـنــان تـعــيـY مــديـرين
جهويY للميزانية......................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيـة مـؤرّخـة في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 تـتـضـمّن الـتّـعـيـY بـوزارة الـتـربـيـة
الوطنية....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافـق 13 مـارس سـنــة s2016 يـتضمّن تعـيY مدير الـديوان الوطني
للتعليم والتكوين عن بعد............................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة s2016 تـتـضـمّن الـتّعـيـY بـوزارة الـتـكوين
.......................................................................................................................................YهنيHوالتعليم ا
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّن تعـيY اHديـــر العـــام للـمركــز
الـوطني للتعلــيم اHهني عـن بعـد.................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 28 فــبــرايــر ســنــة s2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مـديــريـن Hـعــهــدين
............................................................................................................................YهنيHللتكوين والتعلـيم ا
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28 فــبـرايـر سـنـة s2016 تـتـضـمّن تـعـيـY مـديـرين لـلـتـكـوين
اHهني في الواليات.......................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 23 ربــيـع الــثـــاني عــام 1437 اHـــوافق 2 فــبـــرايــر ســنــة s2016 يــتـــضــمـن وضع ســلـك األطــبــاء
البيطريY التابعY لإلدارة اHكلفة بالفالحة في حالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهورية....................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 22 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 2 مـارس ســنـة s2016 يـتـضــمّن تـعـيــY مـفــتـشـY لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.........................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 22  ذي احلـجــة عـام 1436 اHـوافق 6 أكـتــوبـر ســنـة s2015 يــحـدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء الــلـجــنـة الــقـطــاعـيـة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية..............................................
قـرار مؤرّخ في 29  ذي احلـجـة عـام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبــر سـنة s2015 يحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة مـركز
البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية..............................................................................
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وزارة اHاليةوزارة اHالية

مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 2 أبريل سنة s2016 يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة 2016...

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 10 مارس سنة s2016 يحدد قائمة اHؤهالت والشهادات
اHطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية..............................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة s2015 يــعــدل الــقــرار الــمــؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1434
اHوافق 10 سبتمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد..............................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 16-119 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــــوافق 6 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةH ــــوافقHالـــــثـــــانـــيــــة عـــام الـــــثـــــانـــيــــة عـــام 1437 ا ا
يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب التـخـصـيـص اخلاصيـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب التـخـصـيـص اخلاص
رقم رقم 020-302 الــــذي عـــنــــوانه "صــــنــــدوق الــــتــــضـــامن الــــذي عـــنــــوانه "صــــنــــدوق الــــتــــضـــامن

للجماعات احمللية".للجماعات احمللية".
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـرير اHـشـترك بـY وزيـر الداخـلـية

sاليةHواجلماعات احمللية ووزير ا
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 4-99

sو143 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

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

s تمّمHعدّل واHا sباحملاسبة  العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
والـمــتـضــمـن قـانــون الـمـالــيـة لــسـنـة s2000 ال ســيـمـا

sادة 89 منهHا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7  شـوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

sادة 83 منهHال سيما ا s2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-116 اHؤرخ
في 22  جــمـادى األولى عـام 1435 اHـوافق 24  مــارس سـنـة
2014 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

sللجماعات احمللية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 83 من األمــر
رقـم 15-01 اHــــــــؤرخ في 7  شـــــــوال عــــــام 1436 اHــــــــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2015 والـــمـذكـور أعـالهs يـهـدف هــذا اHـرسـوم
إلى حتـديـد كــيـفـيـات تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقـم 020-302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانـه "صـــــــنــــــــدوق الـــــــتــــــــضـــــــامن

للجماعات احمللية".

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــفـــتح حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
020-302 في كتابات اخلزينة .

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــاجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة اآلمــر
بالصرف الرئيسي لهذا احلساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا احلـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـقـيـد في حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم
s302-020 ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مــــداخــــيل الــــضــــرائـب وحــــصص الــــضـــــرائب الــــتي

sفعولHيخصصها التشريع الساري ا
sوارد التي توجه له �وجب القانونHجميع ا -

- تـــســـديـــد الـــقـــروض اHـــؤقـــتـــة اHــمـــنـــوحـــة لـــتـــمـــويل
sمشاريع منتجة للمداخيل

sسترجعةHمتبقى مبالغ اإلعانات واخملصصات ا -
- الـرصـيــد الـنـاجت عن تــصـفـيـة الــضـرائب والـرسـوم

sالتي تعود لصندوق الضمان للجماعات احمللية
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
sمنح معادلة التوزيع بالتساوي -

sتخصيص اخلدمة العمومية -
sإعانات استثنائية -
sإعانات التجهيز -

sإعانات التكوين والدراسات والبحوث -
- الــقـــروض اHــؤقــتـــة اHــمـــنــوحـــة لــتـــمــويل مـــشــاريع
مــنــتـجــة لــلــمـداخــيل تــمــنح لــفـائــدة الــواليــات والـبــلــديـات
واHـؤسـسـات العـمـومـيـة احمللـيـة إلجنـاز مـشاريع الـتـجـهـيز
واالســتـثـمــار فـي اإلطـار الـمـحلي أو في إطار الـتعـاون

sالبلديات Yما ب
- االعـتـمـادات اHـمـنـوحــة لـفـائـدة صـنـدوق الـتـضـامن

sوالضمان للجماعات احمللية
- الــتـــعــويـــضــات الــتـي تــمــنـــحــهــا مـــيــزانــيـــة الــدولــة
لتـغطـية نـقص القـيم اجلبـائيـة النـاجتة عن الـتخـفيض في

الرسم على النشاط اHهني وإلغاء الدفع اجلزافي.
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حتـدد مــدونــة اإليــرادات والـنــفــقـات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســـابs �ـــوجب قــــرار مـــشـــتـــرك بـــY الـــوزيـــر اHـــكـــلف

باHالية والوزير اHكلف باجلماعات احمللية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــســـيّـــر حـــســاب الـــتـــخــصـــيص اخلـــاص رقم
s302-020 فـي الــــكـــــتــــابـــــات احملــــاســـــبــــيـــــة ألمــــY اخلـــــزيــــنــــة

الرئيسي.   

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتـــدد كــيــفـــيــات مــتــابـــعــة وتــقــيـــيم حــســاب
Yبــقــرار مــشــتــرك بـ s302-020 الــتـــخــصــيص اخلــاص رقم
الـــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالـــيــة والــوزيـــر اHــكـــلف بــاجلـــمــاعــات

احمللية. 
Yيُعِدّ اآلمر بالـصرف لهذا احلساب برنامج عمل يب

فيه األهداف اHسطرة واآلجال احملددة لتحقيقها.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 16-120  مـــــؤرخ مـــــؤرخ في في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1437 ا اHوافق Hوافق 6 أبـريل سنة  أبـريل سنة s s2016 يحدديحدد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
130-302 الذي عنوانه "صـندوق الضمان للجماعات الذي عنوانه "صـندوق الضمان للجماعات

احمللية".احمللية".
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـرير اHـشـترك بـY وزيـر الداخـلـية

sاليةHواجلماعات احمللية ووزير ا
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 4-99

sو143 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

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

s تمّمHعدّل واHا sباحملاسبة  العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

sمنه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7  شـوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

sادة 84 منهHال سيما ا s2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-116 اHؤرخ
في 22  جــمـادى األولى عـام 1435 اHـوافق 24  مــارس سـنـة
2014 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

sللجماعات احمللية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 84 من األمــر
رقـم 15-01 اHــــــــؤرخ في 7  شـــــــوال عــــــام 1436 اHــــــــوافق 23
يــولـــيـــو ســنـة 2015 واHــذكـور أعـالهs يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـديـد كــيـفـيـات تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 130-302 الذي عـنوانه "صنـدوق الضمـان للجـماعات

احمللية".

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــفـــتح حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
130-302 في كتابات اخلزينة .

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــاجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة اآلمــر
بالصرف الرئيسي لهذا احلساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا احلـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـقـيـد في حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم
s302-130 ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اHساهمات السنوية للبلديات والواليات.

في باب النفقات :في باب النفقات :
-  نـاقص القـيـمـة عـلى حتصـيل الـضـرائب والـرسوم

sاخملصصة للبلديات والواليات
- الــدفع لــصـــنــدوق الــتـــضــامن لــلـــجــمــاعـــات احملــلــيــة

للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات احمللية.
حتـدد مــدونــة اإليــرادات والـنــفــقـات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســـابs �ـــوجب قــــرار مـــشـــتـــرك بـــY الـــوزيـــر اHـــكـــلف

باHالية والوزير اHكلف باجلماعات احمللية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــســـيّـــر حـــســاب الـــتـــخــصـــيص اخلـــاص رقم
s302-130 فـي الــــكـــــتــــابـــــات احملــــاســـــبــــيـــــة ألمــــY اخلـــــزيــــنــــة

الرئيسي.
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اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتـــدد كــيــفـــيــات مــتــابـــعــة وتــقــيـــيم حــســاب
Yبــقــرار مــشــتــرك بـ s302-130 الــتـــخــصــيص اخلــاص رقم
الـــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالـــيــة والــوزيـــر اHــكـــلف بــاجلـــمــاعــات

احمللية. 
Yيُعِِدّ اآلمر بالـصرف لهذا احلساب برنامج عمل يب

فيه األهداف اHسطرة واآلجال احملددة لتحقيقها.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 16-121 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1437 ا اHوافق Hوافق 6 أبـريل سنة  أبـريل سنة s s2016 يـعدليـعدل
ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 15-319 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
أول ربـــــيــع األول عــــام أول ربـــــيــع األول عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 13 ديــــســــمــــبـــر ديــــســــمــــبـــر
سـنـة سـنـة 2015 الـذي  يــحــدد كـيـفــيــات تــسـيـيــر حـســاب الـذي  يــحــدد كـيـفــيــات تــسـيـيــر حـســاب
الـتــخـصــيـص الــخـاص رقم الـتــخـصــيـص الــخـاص رقم 131-302 الـذي عـنوانـه الـذي عـنوانـه
" الصنـدوق الوطـني للـتحـكم في الطـاقة والـطاقات" الصنـدوق الوطـني للـتحـكم في الطـاقة والـطاقات

اHتجددة واHشتركة".اHتجددة واHشتركة".
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــY وزيــر اHـالــيـة

sووزير الطاقة
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادّتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن
قـانون اHـاليـة لسـنة s2015 اHـعدل واHـتمم s ال سـيمـا اHادة

s108 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2015 
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2016 ال سـيــمـا اHـادة 87

sمنه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 15-319 اHؤرخ
فـي أول ربـيـع األول عـام 1437 اHـوافق 13 ديـســمــبـر ســنـة
2015 الـذي  يحــدد كيـفـيــات تسـييــر حسـاب الـتخـصيص

اخلـــــــاص رقــم 131-302 الــــــــذي عــــــنـــــــوانــه " الــــــصـــــــنـــــــدوق
الــــوطـــنـي لــــلـــتـــحـــكـم فـي الـــطــــاقـــة والـــطـــاقــــات اHـــتـــجـــددة

s"شتركةHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 87 من الـقانون
رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق
30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2015 واHــــتــــضــــمـن قــــانــــون اHــــالــــيــــة

لـسنة s2016 يـعدل هــذا اHـرسوم ويـتمـم أحـكـام  اHرسـوم
الــتـنــفــيــذي رقـم 15-319 اHــؤرخ في أول ربــيع األول عـام
1437 اHـــــوافق 13 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2015 الـــــذي  يـــــحــــــدد

كـــيـــفــــيـــات تــســيــيـــر حــســـاب الــتــخــصــيص اخلـــاص رقـم
131-302 الــذي عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتحـكم في

الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة".

اHـاداHـادّة ة 2  :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 3 من اHـرســوم
الــتـنــفــيــذي رقـم 15-319 اHــؤرخ في أول ربــيع األول عـام
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 13 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واH1437 ا

وحترر كما يأتي:

" اHادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

السطر السطر 1 " الطاقات اHتجددة واHشتركة": " الطاقات اHتجددة واHشتركة":

 - 1 %  مـن اإلتـاوة الــنـفــطــيـة وغــيـرهــا من الــرسـوم
sاحملددة عن طريق التشريع

 - جميع اHوارد واHساهمات األخرى.

السطر السطر 2 " التحكم في الطاقة": " التحكم في الطاقة":
sإعانات الدولة -

sعائد الرسم على االستهالك الوطني للطاقة -
sوفرة للطاقةHعائد الرسم على األجهزة ا -

- عائـد الغرامـات اHقـررة في إطـار القانـون اHتـعلق
sبالتحكم في الطاقة

- عـائـد تـسديـد الـقـروض غيـر اHـسددة اHـمـنـوحة في
sإطار التحكم في الطاقة

- جميع اHوارد  واHساهمات األخرى.

في باب النفقات :في باب النفقات :

السطر السطر 1 " الطاقات اHتجددة واHشتركة": " الطاقات اHتجددة واHشتركة":
- اخملـــــصـــــصــــات اHـــــوجـــــهــــة لـــــتـــــمــــويـل الــــنـــــشـــــاطــــات
واHــشـاريـع اHـدرجــة في إطـار تــرقــيـة الــطـاقــات اHـتــجـددة

sشتركةHوا
- اخملـصصـات اHـوجـهة لـلـتـمويل اHـسـبق لـلنـشـاطات

اHدرجة في إطار ترقية الطاقات اHتجددة واHشتركة.
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السطر السطر 2 " التحكم في الطاقة": " التحكم في الطاقة":

- تـمويل النـشاطات واHـشاريع اHدرجـة في برنامج
sالتحكم في الطاقة

- مــــــنـح الــــــقـــــــروض غــــــيـــــر اHــــــســـــددة واHــــــمـــــنــــــوحـــــة
لالســتــثـــمـــارات احلــامــلــــة لــلـــفــعــالــيــة الـــطــاقــويــــة وغــيـــر

sسجلـة فــي إطار برنامج التحكم في الطاقةHا

- مـــنـح الـــضـــمــــانـــات عـــلـى الـــقـــروض اHــــنـــجـــزة لـــدى
sاليةHؤسسات اHالبنوك أو لدى ا

- اخملــصــصـــات اHــوجــهــة لــلـــتــمــويل اHــســـبق القــتــنــاء
األجهزة واHعدات اHرتبطة بالفعالية الطاقوية.

حتـدد قـائـمــة اإليـرادات والـنـفـقـات اHــسـجـلـة في هـذا
احلـــســــاب �ـــوجب قــــرار مـــشــــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHــــكـــلف

باHالية والوزير اHكلف بالطاقة ".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيـــــذي رقم 16-122 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جــــمــــادى جــــمــــادى
يحدد  sيحدد s2016 وافق 6 أبـريل سنة  أبـريل سنةH وافقHالثـانية عام الثـانية عام 1437 ا ا
كـيـفـيـات تـطـبـيـق اإلعـفـاء وتـخـفـيض نـسـبـة الـفـوائـدكـيـفـيـات تـطـبـيـق اإلعـفـاء وتـخـفـيض نـسـبـة الـفـوائـد
الــبـــنــكــيــة اHــمــنـــوحــة لــلــنــشــاطــات الـــتــابــعــة لــبــعضالــبـــنــكــيــة اHــمــنـــوحــة لــلــنــشــاطــات الـــتــابــعــة لــبــعض

الفروع الصناعية.الفروع الصناعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير  وزير الصناعة وا  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

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

sادة 75 منهHال سيما ا s2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2016 ال سـيــمـا اHـادة 94

sمنه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1417 اHــوافق 18  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997
واHـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

sعدلHا sفي السجل التجاري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-355 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHــــتــــعــــلـق بــــصالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لالســــتــــثــــمــــار

sوتشكيلته وتنظيمه وسيره

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـطـبــيـقـا ألحـكــام الـقـانـون رقم 10-14
اHــؤرخ في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمــبــر
ســـــنـــــة 2014 واHــــذكــــور أعـالهs يــــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى
تـــحـــديـــد كـــيـــفـــيـــات تــطــبــيق اإلعــفــاء وتــخــفــيـض نــســبـة
الـفــوائـد الـبـنـكـيـة اHـمـنـوحـة لـلـنـشـاطـات الـتـابـعـة لـلـفـروع
الصناعية اHنصوص عليها في اHادة 75 من قانون اHالية

لسنة 2015.

اHـــادة اHـــادة 2 : : تــســـتــفــيــد االســـتــثــمــارات اHـــنــجــزة ضــمن
بعض الـنـشاطـات الـتابـعـة للـفـروع الصـناعـيـة اHبـيـنة في
اHادة 75 من الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع األول
sـذكور أعالهHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHعـام 1436 ا

¨ا يأتي :

- إعـفـاء مـؤقت من الـضـريـبـة عـلى أربـاح الـشـركات
أو الـضـريـبـة علـى الدخل اإلجـمـالي والـرسم عـلى الـنـشاط

sدة خمس (5) سنواتH هنيHا

- تــخــفــيض قــدره 3 % من نــســبــة الــفــائــدة اHــطــبــقـة
على القروض البنكية طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يــــخــــول احلـق في االســــتــــفـــــادة من اHــــزايــــا
اHـذكورة في اHادة 2 أعالهs لـفائدة االسـتثـمارات اHسـجلة
قـانــونـا لـدى األجــهـزة اHــكـلــفـة �ــنـظــومـة الــتـرقـيــة والـدعم

التابعة لها.

يــؤهـل اHــســتـــفــيــدون لـــلــحــصـــول عــلى اHـــزايــا مــا إن
توفـر الشرط اHنـصوص علـيه في الفقـرة السابـقة وتعلق
االســـتــثـــمــار بـــنـــشــاط أو عـــدة نـــشــاطـــات تــابـــعـــة لــلـــفــروع
الـصــنـاعـيـة اHـنـصـــوص عـلـيـهـا فـي اHــادة 75 من الــقـانــون
رقــم 14-10 اHـــؤرخ فـي 8 ربـــيع األول عــام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014 واHذكور أعاله.
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اHــادة اHــادة 4 :  : يــجب أن يـخــضع اHـســتـفــيـدون مـن اHـزايـا
اHذكورة في اHادة 2 أعاله للنظـام اجلبائي احلقيقيs طبقا

للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 5 : : تـضبط قـائمـة النـشاطـات التـابعـة للـفروع
الـــصــــنـــاعـــيــــة اHـــعــــنـــيــــة الـــتي يــــحـــددهــــا اجملـــلس الــــوطـــني
لـالســـتــــثــــمــــارs �ــــوجب قــــرار مــــشــــتــــرك بـــY الــــوزيــــرين

اHكلفY بالصناعة واHالية.

اHادة اHادة 6 : : في حالة ¨ارسـة نشاطY أو عدة نشاطات
من طـرف اHـؤسـسـةs يـحـسب اإلعـفـاء اHـنـصـوص عـلـيه في
اHــــادة 2 أعالهs حـــــسب نـــــســــبــــة رقـم األعــــمـــــال الــــنـــــاجم عن
الـــنــــشـــاطـــات اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة 5 أعالهs دون
إمـكـانـيـة تـوسـيع هـذا اإلعـفـاء إلى أرقـام األعـمـال الـتـابـعـة

لنشاطات أخرى غير مؤهلة.

يـجب على اHسـتفيد من هـذه اHزايا أن ¦ـسكs طبقا
لـــلــــتـــشــــريع اHـــعــــمـــول بهs مــــحـــاســــبـــة مــــنـــفـــصــــلـــة تــــســـمح
بـتـشـخـيص اجلــزء من رقم األعـمـال اHــؤهل لالسـتـفـادة من

هذه اHزايا.

اHـادة اHـادة 7 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــمــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم ذي رقم 16-123 مـــــؤرخ  مـــــؤرخ في في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةH ــــوافقHالــــثــــانــــيــــة عــــام الــــثــــانــــيــــة عــــام 1437 ا ا
يـتـضـمــن يـتـضـمــن الـتـصـريح بــاHـنـفـعــة الـعـمـومــيـة لـلـعــمـلـيــةالـتـصـريح بــاHـنـفـعــة الـعـمـومــيـة لـلـعــمـلـيــة
اHـتــعـلـقــة بـإجنــاز مـحــطـات الــفـصل لــلـقــنـاة اHــتـعـددةاHـتــعـلـقــة بـإجنــاز مـحــطـات الــفـصل لــلـقــنـاة اHــتـعـددة
اHــواد ومـنــشــآتـهــا اHــلـحــقـة لــنــقـل اHـواد الــبــتـرولــيـةاHــواد ومـنــشــآتـهــا اHــلـحــقـة لــنــقـل اHـواد الــبــتـرولــيـة
الـتي تـربط مـعـمل الـتـكـريـر لـسـكـيـكـدة �ـسـتـودعاتالـتي تـربط مـعـمل الـتـكـريـر لـسـكـيـكـدة �ـسـتـودعات
الوقـود بـاخلروب (واليـة قسـنـطيـنة) والـعـلمـة (واليةالوقـود بـاخلروب (واليـة قسـنـطيـنة) والـعـلمـة (والية

سطيف).سطيف).
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير  وزير الطاقة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
 s(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق أول  ديـسمبـر سنة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

sتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
sـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

sعدلHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتممHا sالعمومية

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
sـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم واHا s1991 ــــوافق 27  أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبـــقــا ألحــكــام الــمــادة 10 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سـنة s1993 اHـتمم واHـذكورأعالهs يـهدف هـذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
مـحطات الـفصل التـابعـة للقـناة اHتـعددة اHـواد ومنشـآتها
اHلحقة لنـقل اHواد البترولية الـتي تربط معمل التكرير
لسكيكدة �ستودعات الوقود باخلروب (والية قسنطينة)
والـعــلــمـة (واليــة ســطـيـف)s مـرورا عــلى واليــات سـكــيــكـدة
وقاHـة وقـسنـطـيـنة ومـيـلـة وسطـيفs نـظرا لـطـابع الـبنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اHـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه العملية.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةs األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
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اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــقع األراضي اHــــذكــــورة فـي اHـــادة 2 أعاله
الـــتي تـــبـــلغ مـــســاحـــتـــهـــا اإلجــمـــالـــيــة 18.935 م2 في تــراب

الواليات اآلتية :

 �  قنوات متعددة اHواد  قنوات متعددة اHواد " 16 سكيكدة - اخلروب : سكيكدة - اخلروب :

1 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :
- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 1 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2الـتي تـقع في بـلديـة بـني بشـيـر وتبـلغ مـساحـتـها 890 م

sتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 2 ومــســـلك الـــعـــبــور
التي تقع في بلـدية عزابة وتبـلغ مساحتها 990 مs2 تابعة

sلكية خاصةH
- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 3 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2التي تقع في بلدية أوالد حبابة وتبلغ مساحتها 1525 م

sلكية خاصةH تابعة
- أرضـــــيـــــة مــــــســـــلك الـــــعـــــبـــــور إلـى مـــــحـــــطـــــة الـــــضخ
الـوسـيـطـة الـتي تـقـع في بـلـديـة الـسـبت وتـبـلغ مـسـاحـتـهـا
اإلجـمــالــيـة 8840 مs2 تـابـعـة HــلـكـيـتــY خـاصـتـY (3985 م2)

ولألمالك اخلاصة للدولة (4855 م2).

2 - والية قاHة : - والية قاHة :
- أراضي مـحـطــتي الـفـصل رقم 4 ورقم 5 ومــسـلـكي
العـبور الـتي تقـع في بلـدية بـرج صبـاط وتبـلغ مسـاحتـها
اإلجـمــالــيـة 1455 مs2 تــابــعــة Hــســتــثــمـرات فـالحــيــة فــرديـة

"حداد أحمد" (300 م2)  و"حاجي اعمارة " (1155 م2).

3 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :
- أراضي مـحـطــتي الـفـصل رقم 6 ورقم 7 ومــسـلـكي
الـعـبـور الـتي تـقع في بـلـديـة عـY عـبـيـد وتـبـلغ مـسـاحـتـهـا
اإلجــمـــالــيــة 1390 مs2 تــابــعــة HــلــكــيــتــY خــاصــتــY (780 م2

و610 م2).

 �  قنوات متعددة اHواد  قنوات متعددة اHواد " 16 اخلروب - العلمة : اخلروب - العلمة :

1 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :
- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 1 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2الــتي تــقع في بــلـــديــة اخلــروب وتــبــلغ مــســاحــتــهــا 365 م
تــــابــــعــــة لـــــمــــســــتــــثــــمــــرة فـالحـــــيــــة جــــمــــاعــــيــــة رقــم 7

"شيهاني بشير".

2 - والية ميلة : - والية ميلة :
- أراضي مـحـطــتي الـفـصل رقم 2 ورقم 3 ومــسـلـكي
العـبور الـتي تـقع في بلـدية وادي سـقـان وتبـلغ مسـاحتـها

اإلجـــــمــــالـــــيــــة 965 مs2 تــــابـــــعـــــة Hــــلـــــكـــــيــــة خـــــاصــــة  (725 م2)
ولــمـــسـتــثـمـــرة فالحـيـة جــمـاعـيـة رقم 2 "قـنـيـفـة يـوسف"

s (2240 م)

- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 4 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2الــتـي تــقع في بـــلــديــة تـالغــمــة وتــبـــلغ مــســـاحــتــهــا 730 م

s "ستثمرة فالحية فردية "بحتان سعيدH تابعة

- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 5 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2التي تـقع في بلديـة شلغوم الـعيد وتـبلغ مسـاحتها 465 م
s "ستثمرة فالحية جماعية رقم 7 "شايب صالحH تابعة

- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 6 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2الـتي تـقـع في بـلـديــة تـاجـنــانت وتـبــلغ مـسـاحــتـهـا 475 م

تابعة Hلكية خاصة.

3 - والية سطيف : - والية سطيف :

- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 7 ومــســـلك الـــعـــبــور
s2التي تـقع في بلديـة بئر الـعرش وتبـلغ مساحـتها 400 م
تــابــعــة Hــســتــثــمــرة فالحــيــة فــرديــة  "الــعــايــفــة عــز الــدين"

sولألمالك اخلاصة للدولة

- أراضي مـــحـــطـــة الـــفـــصل رقم 8 ومــســـلك الـــعـــبــور
الــــــتـي تــــــقـع فـي بــــــلـــــديــــــة بـــــازر الـــــصــــــخـــــرة وتــــــبـــــلـغ

مساحتها 445 مs2 تابعة Hلكية خاصة.

 اHــادة اHــادة 4 : : يـــتـــمـــثل قـــوام األشـــغـــال اHـــلـــتـــزم بـــهـــا في
إجنـاز محـطات الـفصل ومـنشـآتهـا اHلـحقـة للـقنـاة متـعددة
اHواد لنقل اHواد الـبترولية التـي تربـط معمـل التكـرير
لـــســكـــيـــكـــــدة �ـــســــتــودعــــات الـــوقـــــود بـــاخلــــروب (واليـــة
قـسـنطـيـنـة) والعـلـمـة ( واليـة سطـيف) طـولـها 206 كـلم مع
مــنـشــآتـهــا اHـمــركـزة الــتي تــعـبــر واليـات ســكـيــكـدة وقــاHـة
وقـسنـطـينـة وميـلة وسـطيف ذي سـعـة نقل تـقدر بـخمـسة
(5) ماليY م3 / سنةs للمواد اHتعددة (مازوت وبنزين).

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلـزيـنـة الـعـمـوميـة فـيـمــا يـخــص عـمـلـيـــة نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجنــاز العملية اHذكــورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـديــر األبــحــاث والــتــدقــيـقــات في اHــديــريــة الــعــامـةمـديــر األبــحــاث والــتــدقــيـقــات في اHــديــريــة الــعــامـة

للضرائب بوزارة اHاليةللضرائب بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
جــــياللي قــــويــــدر بـن حــــامـــدs بــــصــــفــــتـه مـــديــــرا لـألبــــحـــاث
والــتـــدقــيـــقــات فـي اHــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــضـــرائب بــوزارة

اHاليةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
نــــائــبـي مــديــــر في اHـــديـــريـــة الـــعــــامــة لـــلـــخــــزيـــنـــةنــــائــبـي مــديــــر في اHـــديـــريـــة الـــعــــامــة لـــلـــخــــزيـــنـــة

بـوزارة اHالــية.بـوزارة اHالــية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمــاهـمـــاs بـصـفـتـهـمـــا نـــائبـي مـديـــــر
في اHديرية العامـة للخزينة بوزارة اHـاليةs لتكليف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :
- عــبــد الـكــر» مـحــتـاليs نــائب مــديـر لــلـمــسـاهــمـات

sذات الطابع الصناعي
- حسان بوداليs نائب مدير للمؤسسات البنكية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

إنــــهـــاء مــــهـــام نــــائــــبي مـــديــــر في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــةإنــــهـــاء مــــهـــام نــــائــــبي مـــديــــر في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــة
للميزانية بوزارة اHالية.للميزانية بوزارة اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمــاهـمـــاs بـصـفـتـهـمـــا نـــائبـي مـديـــــر
في اHـديـريـة العـامـة لـلمـيـزانـية بـوزارة اHـالـيةs لـتـكـليف

كـل منهما بوظيفـة أخـرى :

sنائب مدير للمعاشات والتضامن sجنيب جوامع -
- مـــــحـــــمـــــد عـــــطـــــــوشs نـــــائـب مـــــديــــــر لـــــلـــــتــــكــــــوين

.YهنيHوالتعلـيم ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمــاهـمـــاs بـصـفـتـهـمـــا نـــائبـي مـديـــــر
في اHـديـريـة العـامـة لـلمـيـزانـية بـوزارة اHـالـيةs لـتـكـليف

كـل منهما بوظيفـة أخـرى :
- مـصـطـفى شـايـب دراعs نـائب مـديـر لإلحـصـائـيـات

sاجلهـويـة
- مـــراد عـــلـــوانs نــائـب مـــديـــر لـــلـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة

الـريفـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـكــلمـكــلّف بــالـتــفـتــيش في مــفــتـشــيـة مــصــالح احملـاســبـةف بــالـتــفـتــيش في مــفــتـشــيـة مــصــالح احملـاســبـة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
الـعـلـمي دراجيs بـصـفـته مـكـلّـفـا بـالـتـفـتـيش في مـفـتـشـيـة

مصالح احملاسبة بوزارة اHاليةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
رئــيـــســة دراســـات في اHــفـــتــشــيـــة الــعــامـــة لــلــمـــالــيــةرئــيـــســة دراســـات في اHــفـــتــشــيـــة الــعــامـــة لــلــمـــالــيــة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
اآلنــســة نــســيــمــة بــوشــواطــةs بــصــفــتــهــا رئــيــســة دراســات
مــكــلّـــفــة بــالــبــرنــامـج والــتــلــخــيـص في اHــفــتـــشــيــة الــعــامــة

للمالية بوزارة اHاليةs لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
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مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHوافق  اHوافق 13 مـارس سنة  مـارس سنة s2016 يتـضمs يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

مـــهــام مـــديــرين لـــبــرمـــجــة ومــتـــابــعـــة اHــيــزانـــيــة فيمـــهــام مـــديــرين لـــبــرمـــجــة ومــتـــابــعـــة اHــيــزانـــيــة في
.Yواليت.Yواليت

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
رابح عزايزيةs بصفـته مديرا لبرمجة ومتابعة اHيزانية

في والية جيجـلs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى
الـــثــانــيــة عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة s2016 تــنــهى
مــهــام الــسّــيـــد عــبــد اجملــيــد عـــبــد الــصــمــدs بـــصــفــته مــديــرا
لـبـرمجـة ومـتابـعـة اHيـزانـية فـي والية سـكـيكـدةs لـتكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
الــــمـــوافق الــــمـــوافق 13 مــــارس ســــنــة  مــــارس ســــنــة s2016 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن إنـــهــاءن إنـــهــاء
مـــهــام اHـــديــر الـــعـــام لــوكـــالـــة اإلعالم اآللي لـــلـــمــالـــيــةمـــهــام اHـــديــر الـــعـــام لــوكـــالـــة اإلعالم اآللي لـــلـــمــالـــيــة

العمومـية.العمومـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عـــبــيـــد نــويs بـــصــفـــته مـــديــرا عـــامــا لـــوكــالـــة اإلعالم اآللي

للمالية العموميةs بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHوافق  اHوافق 13 مـارس سنة  مـارس سنة s2016 يتـضمs يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

مهام مفتشY بوزارة التربية الوطنية.مهام مفتشY بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
مـــحـــمـــد بن لـــعـــورs بـــصـــفـــتـه مـــفـــتـــشـــا بـــوزارة الـــتـــربـــيــة

الوطنيةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عــبــد اجملـــيــد مــقـــرانs بــصــفــتـه مــفــتـــشــا بــوزارة الـــتــربــيــة

الوطنيةs إلحالته على التّقـاعد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـــديـــر الـــدراســـات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــعـــاون بـــوزارةمـــديـــر الـــدراســـات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــعـــاون بـــوزارة

التربـية الوطنـية.التربـية الوطنـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى
الـــثــانــيــة عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة s2016 تــنــهى
مــهـام الـسّــيـد بـاي بـن حـمـاديs بــصـفـتـه مـديـرا لــلـدراسـات
الــقـــانـونــيـة والـتــعـاون بــوزارة الـتـربــيـة الــوطـنـيــةs بـنـاء

على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة s2016 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

إنــــهــــاء مـــــهــــام نـــــائــــبـي مــــديـــــر بــــوزارة الـــــتــــربــــــيــــةإنــــهــــاء مـــــهــــام نـــــائــــبـي مــــديـــــر بــــوزارة الـــــتــــربــــــيــــة
الـوطنــية.الـوطنــية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
ســــيـــــد أحــــمــــد تــــومـيs بــــصــــفـــــته نــــائـب مــــديــــر لـــــلــــبــــرامج
التعـليميـة �ديرية التـعليم الثـانوي العام والـتكنولوجي

بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
السّـيدة فـوزية بـوخروبةs بـصفـتهـا نائـبة مـدير لألنـشطة
sاالجــتـــمـــاعـــيــة والـــصـــحــيـــة بـــوزارة الـــتــربـــيـــة الــوطـــنـــيــة

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
األمـY الــعــام لـلـديـوان الـوطـني لـلــتـعـلـيم والـتـكـويناألمـY الــعــام لـلـديـوان الـوطـني لـلــتـعـلـيم والـتـكـوين

عـن بعـد.عـن بعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى
الـــثــانــيــة عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة s2016 تــنــهى
مــهــام الـــسّــيـــد عــبــد الـــعــزيـــز قــارةs بــصـــفــته أمـــيــنـــا عــامــا
لـلــديـوان الـوطـنـي لـلـتـعــلـيم والـتــكـوين عن بــعـدs لـتـكــلـيـفه

بوظيفـة أخـرى.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 2 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
10 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير التربية لشرق اجلـزائر.مدير التربية لشرق اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام الــسّـيــد رشـيـد بــولـقــرونs بـصــفـته مــديـرا لــلـتــربـيـة

لشرق اجلـزائرs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير التربية في والية بشار.مدير التربية في والية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
الــشــــيـخ مــيــمـنs بــصـــفــتـه مــديــــرا لــلـــتـــربــــيــة في واليــة

بشارs إلحالته على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهام السّيـدين اآلتي اسماهما بوزارة الـتكوين والتعليم

اHهنيsY لتكليف كـل منهما بوظيفـة أخـرى :
- كــــــــر» طــــــــاهـــــــــر بالرs بـــــــــصــــــــفــــــــتـه نــــــــائـب مــــــــديــــــــر

sYللمستخدم
- يـزيـد بـوجلـيـدةs بـصـفته رئـيس دراسـات بـاHـكتب

الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمــاs بـصـفـتـهـمـا نـائـبي مـديـر
بـوزارة التـكـوين والتـعلـيم اHهـنيـsY لـتكـليف كـل مـنهـما

بوظيفـة أخـرى :
sنائب مدير للميزانية sنور الدين جفال -

- مـــــحـــــمـــــد بـــــطــــــاشs نــــــائب مـــــديـــــــر لـــــلـــــتـــــنـــــظـــــــيم
واHنـازعـات.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام السّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصفـتـهـمـا نــائـبي مـديــر
بـــوزارة الــتـكـــــويـن والــتــعـلـــــيم اHــهـنــيـــsY إلحــالــتـهــمـــا

عـلى التّقـاعـد :
- نــــور الــــدين بــــعــــوشـيs نـــائـب مــــديــــر لــــلــــدراســـات

sوالبحث والتوثيق
- مــحـــفــوظ شــايـب الــذراعs نـــائب مــديـــر لــلـــعالقــات

اHشتركة بY القطاعات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيــم رئـاسـيـمـراسـيــم رئـاسـيـّة مـؤرة مـؤرّخـة فـي خـة فـي 19 جـمـادى األولـى عـام جـمـادى األولـى عـام
1437 الــــمــــوافق  الــــمــــوافق 28 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 تـــتـــضـــمs تـــتـــضـــمّن

إنـــــهــــــاء مـــــهــــــام مـــــديــــــرين لـــــلــــتـــــكــــويـن اHــــهـــــني فيإنـــــهــــــاء مـــــهــــــام مـــــديــــــرين لـــــلــــتـــــكــــويـن اHــــهـــــني في
الواليات.الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

 �ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 19 جـــــمــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهام الـسّادة اآلتيـة أسمـاؤهمs بصفـتهم مـديرين للـتكوين

اHهني في الواليات :
- عــــــابــــد بــــشــــــيخs فـي واليـــــة الـــشـــلـفs إلحـــالـــتـــه

sعـلى التّقـاعـد
- بن يـــوسف بـــدرانيs فـي واليــة ســـعــيـــدةs إلحـــالــته

sعـلى التّقـاعـد
sفي والية سكيكدة sنور الدين قوزاح -

sفي واليــــة ورقــــلـــة sعــــبــــد الــــرزاق زكــــور مــــحــــمــــد -
إلحالته على التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام الــسّــيـد نــور الــدين بـلــعــالــيـة دومــةs بــصـفــته مــديـرا
لـلــتــكـــــويـن اHــهــــني في واليــــة تــيـســمــســيــلتs إلحـــالـتــه

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــــهـــــام الــــســـــيــــد عــــمـــــار خــــضـــــرونs بــــصـــــفــــتــه مـــديـــرا
للـتكـوين اHهـني في واليـة عـY الدفـلىs لتـكلـيفه بـوظيـفة

أخـرى.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHوافـق اHوافـق 13 مـارس سنة  مـارس سنة s2016 يتضـمن التعيY فيs يتضـمن التعيY في

اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالية.اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة s2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتي اســــمــــاهـــمــــا في اHـــديــــريــــــة الـــعــــامــــة لـــلـــخــــزيـــنـــــة

بـوزارة اHالـية :
sمديرا للمساهمات sعبد الكر» محتالي -

- حــــســــان بـــودالـيs مـــديــــرا لــــلـــبـــنــــوك الـــعـــمــــومـــيـــة
والسـوق اHالـية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 13 مــارس ســنـــة  مــارس ســنـــة s2016 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

الـتالـتّـعـيـY فـي اHـديـريـة الــعـامـة لـلـمــيـزانـيـة بـوزارةـعـيـY فـي اHـديـريـة الــعـامـة لـلـمــيـزانـيـة بـوزارة
اHالية.اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة s2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتـي اســمــــاهـــمـــا فـي اHــديــــريـــــة الــعــــامــــة لــلـــمـــيــزانــــيــة

بـوزارة اHالـية:
- جنـيـب جـوامـعs مـديــرا لــتــهــيــئـة اإلقــلــيم والــبــيــئـة

sمركزةHوالبرامج غير ا
- مـــــحـــــمــــد عـــــطـــــوشs مــــديـــــرا لـــــقــــطـــــاعـــــات الــــنـــــقــل

واHواصالت السلكية والالسلكية واألشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة s2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتي اســـــمــــــاهـــــمـــــا مـــــديـــــرين فـي اHـــــديـــــريـــــــة الـــــعــــــامـــــة

للميزانـية بـوزارة اHالـية:
- مــــصــــطــــفى شــــايـب دراعs مــــديــــرا لإلحــــصــــائــــيــــات

sوالتوازن اجلهـوي
- مراد علوانs مديرا للنشاط االقتصادي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافـق 13 مـــارس ســنــــة  مـــارس ســنــــةHــوافـق اHا
مفتشة �فتشية مصالح اHيزانية بوزارة اHالية.مفتشة �فتشية مصالح اHيزانية بوزارة اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة s2016 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
نــسـيـمـة بـوشـواطـةs مــفـتـشـة �ـفـتـشـيــة مـصـالح اHـيـزانـيـة

بوزارة اHالـية.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

تعيY مديرين جهويY للميزانية.تعيY مديرين جهويY للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

رابح عزايزيةs مديرا جهويا للميزانية بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــوافـق 13 مــارس ســنــة s2016 يـــعــيّن الــسّــيــد
عبد اجمليد عبد الصمدs مديرا جهويا للميزانية بورقلة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ sتــتـضــم s2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة s2016 تــعـــيّن الـــسّــيــدة

واآلنسة اآلتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
sمكلّفة بالدراسات والتلخـيص sنادية علي عـروس -

- حورية خليفيs مفتشة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة s2016 تـعـيّن الـسّـيـدتان
اآلتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة التربية الوطنية :
- فـــــوزيــــة بـــــوخــــروبـــــةs نــــائـــــبــــة مـــــديــــر لـــــلــــتـــــقـــــيــــيم

sدرسيHالبيداغوجي والتوجـيه ا
- انـــــيـــــســــــة عـــــصـــــــادs نـــــائـــــبــــــة مـــــديــــــر لـألنـــــشـــــطـــــة

االجتماعـية والصحـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافـق 13 مــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبـــد اHـالك طــبـوبs نــائب مـديــر لـلــتـكــوين أثـنــاء اخلـدمـة

بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yن تــعــيـYيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2016 ــوافـق 13 مـــارس ســنــــة  مـــارس ســنــــةHــوافـق اHا
مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـــام 1437 اHــوافـق 13 مــارس ســنـــة s2016 يـــعــيّن الــسّــيــد
عــبــد الـــعــزيــز قــارةs مـــديــرا لــلـــديــوان الــوطـــني لــلــتـــعــلــيم

والتكوين عن بعد.
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
YـعـيـYتـتـضــمّن الـتن الـتّـعـيـ sتـتـضــم s2016 ـوافق 28 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـةHـوافق اHا

.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
اآلنــــســــة والــــسّــــادة اآلتــــيـــة أســــمــــاؤهـم بـــوزارة الــــتــــكــــوين

: YهنيHوالتعلـيم ا
sمكلّفا بالدراسات والتلخيص sيزيد بوجليدة -

- رشـــــــيـــــــد بـــــــولــــــقــــــرونs مـــــــكــــــلّــــــفـــــــا بــــــالــــــدراســــــات
sوالتلخيص

sمديرا للموارد البشرية sكر» طاهر بالر -
- ســــهــــيــــلـــة بـن عـــبــــاسs نــــائــــبــــة مـــديــــر لــــلــــتــــنـــظــــيم

واHنـازعـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــــــسّـــــــادة اآلتـــــــــيــــــة أســــــمـــــــاؤهـم بــــــــوزارة الـــــتــــــكــــــــويــن

: YهنيـHوالتعلــيم ا
sمفتشا sنور الدين جفال -

- صديق كـوديلs نائب مـدير لـلتـنظيـم البيـداغوجي
sوالتقييس

sYنائب مدير للتمه sمحمد بطاش -
- محمد برصاليs نائب مدير للميزانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـيـد أحـمـد بـافوs نـائب مـديـر لـلـوسـائل الـعـامـة بوزارة

.YهنيHالتكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2016 ــوافق 28 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
اHديـــر الـعـــام لـلمـركـــز الــوطـني لـلتـعـلـــيم اHـهنياHديـــر الـعـــام لـلمـركـــز الــوطـني لـلتـعـلـــيم اHـهني

عـن بعـد.عـن بعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّـيــد ســعــيــد بــراهــميs مــديــرا عــامــا لــلــمــركـز الــوطــني

للتعليم اHهني عن بعد.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ sيـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

.YهنيHعهدين للتكوين والتعلـيم اH مديرين.YهنيHعهدين للتكوين والتعلـيم اH مديرين
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـــسّـــيـــدان اآلتي اســـمـــاهـــمـــا مـــديــريـن Hـــعـــهــدي الـــتـــكـــوين

: Yاآلتي YهنيHوالتعليم ا
sبسطيف sعبد القادر زبار -

- جمال الدين بن سيدي احمدs بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ sتـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

مديرين للتكوين اHهني في الواليات.مديرين للتكوين اHهني في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـيـد مـحـمـــد بــوجـلـــيـدةs مـديــــرا لــلـتـكــــويـــن اHـهـــني

فـي واليـة أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـــسّـــيـــدة واآلنـــســــة والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمــــاؤهم مـــديـــرين

للتكوين اHهني في الواليات اآلتـية :
sفي والية أم البواقي sكمال ڤوجيل -

sفي والية تيارت sطيب زيان بروجة -
sفي والية سكيكدة sفيصل مغزي -

sفي والية قسنطينة sسميرة بن اجملات -
sديةHفي والية ا sعمار خضرون -

s¯في والية مستغا sحفيظة زدور محمد إبراهيم -
- خالد بلخروبيs في والية تيسمسيلت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـــا مــديــريـن لـلـتـكــــويـن اHـهـــني

: Yاآلتيت Yفـي الـواليت
sفي والية األغواط sطاهر بربري -

- علي حواسيs في والية ورقلة.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقـــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23 ربـــيع الـــثـــاني  ربـــيع الـــثـــاني عــامعــام
فــبــرايـر ســنــة ســنــة s2016 يــتــضــمن وضعs يــتــضــمن وضع 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 فــبــرايـر 

ســلك األطـبـاء الـبـيـطـريـY الــتـابـعـY لإلدارة اHـكـلـفـةســلك األطـبـاء الـبـيـطـريـY الــتـابـعـY لإلدارة اHـكـلـفـة
بـــالـــفالحـــة في حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمــة لـــدى رئـــاســةبـــالـــفالحـــة في حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمــة لـــدى رئـــاســة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
sالبحري

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
sتممHعدل واHا s1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-124 اHؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

YــــفــــتــــشـــHوا Yألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ YــــنــــتــــمـــHا
sYتخصصHا Yواألطباء البيطري Yالبيطري

- 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

sواإلصالح اإلداري

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 23 صـفر
Yتضمن تعيHوافق أول مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

sالعام لرئاسة اجلمهورية Yاألم

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
10 رمـــــضـــــان عـــــام 1417 اHـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1997

واHـــــتـــــضـــــمـن وضع بـــــعـض مـــــســـــتـــــخـــــدمي ســـــلـك األطـــــبــــاء
الـبيـطريـY اخلاص بـوزارة الـفالحة والـصيـد البـحري في

sحالة القيام باخلدمة لدى مصالح رئاسة اجلمهورية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1431 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2010 واHـذكور أعـالهs يوضع

فـي حـالــة الــقـيــام بـاخلــدمــة لـدى رئــاســة اجلـمــهــوريـةs وفي
sــــنـــصــــوص عـــلـــيـه �ـــوجب هــــذا الـــقـــرارHحـــدود الــــتـــعـــداد ا

اHوظفون اHنتمون للسلك اآلتي :

التعدادالتعداد السلكالسلك

7األطباء البيطريون

اHادة اHادة 2 :  : تضمن مصـالح رئاسة اجلمـهورية توظيف
وتــســيــيــر احلــيــاة اHــهــنــيــة لــلــمــوظــفــY اHــنــتـمــY لــلــســلك
اHـذكـور فـي اHـادة األولى أعالهs طـبـقـا لألحــكـام الـقـانـونـيـة
األساسـية احملـددة �وجب اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 124-10
اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل

سنة 2010 واHذكور أعاله.
3 : : يــســتــفــيــد اHــوظــفــون اHــوضــوعـون فـي حــالـة اHاHـادة ادة 
القيام باخلـدمة من احلق في الترقيةs طـبقا ألحكام اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 10-124 اHــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام

1431 اHوافق 28 أبريل سنة 2010 واHذكور أعاله.

YــوظـفـHــشـغـولــة من طـرف اHـادة ادة 4 : : تــكـون الــرتـبـة اHاHا
الذين استفادوا من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرخ في 10 رمــضـان عـام 1417 اHـوافق 19 يــنـايــر ســنـة

1997 واHذكور أعاله.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 2 فبراير سنة 2016.

األمY العاماألمY العام
 لرئاسة اجلمهورية لرئاسة اجلمهورية

العقبي حبالعقبي حبّة

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 2 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
10 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1436 اHوافق  اHوافق 6 أكـتوبر 
سـنة سـنة s2015 يحـدs يحـدّد الـقائـمـة االسمــيـة ألعضـاء الـلجـنةد الـقائـمـة االسمــيـة ألعضـاء الـلجـنة
الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمــة لـــلــبــحـث الــعــلـــمي والــتـــطــويــرالـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمــة لـــلــبــحـث الــعــلـــمي والــتـــطــويــر

التكنولوجي لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.التكنولوجي لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 22 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1436
اHــوافــق 6 أكــتــوبــر ســنـة s2015 حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي
والـتــطــويـر الــتـكــنــولـوجي لــوزارة الــداخـلــيــة واجلـمــاعـات
sالـتي يرأسـهـا وزيـر الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـية sاحملـليـة
أو ¨ثلهs تـطبـيقـا ألحكام اHـرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 243-99
اHــؤرّخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الذي يحـدّد تنظـيم اللجان الـقطاعـية الدائمـة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرهاs كما يأتي :
1 - بـــعــــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة لــــوزارة الـــداخــــلـــيـــة - بـــعــــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة لــــوزارة الـــداخــــلـــيـــة

واجلماعات احمللية :واجلماعات احمللية :
sمدير عام sحني عبد الرزاق -

- حـــــدوم راضــــيـــــةs مـــــديــــرة فـي اHــــديـــــريـــــة الــــعـــــامــــة
sللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

sمدير دراسات sصديني عبد الرحمان -
sمكلّف بالدراسات والتلخيص sدحماني محمد -

- زرق الــــراس عـــبــــد الــــقـــادرs مــــكـــلّـف بـــالــــدراســـات
sوالتلخيص

- مـحي الدين ليـاسs مكلّف بـالدراسات والـتلخيص
sديرية العامة للعصرنة والوثائق واألرشيفHفي ا

- بن عــيــجــة نــور الــديـنs نــائب مــديــر في اHــديــريــة
sاألساسية Yالعامة للموارد البشرية والتكوين والقوان
- خــداش نـهـلـةs رئـيــسـة مـكـتب في اHــديـريـة الـعـامـة

للجماعات احمللية.
2 - بـــعـــنـــوان اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة والـــهـــيـــئـــات - بـــعـــنـــوان اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة والـــهـــيـــئـــات

التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية :التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية :
* بعنوان اHديرية العامة لألمن الوطني :* بعنوان اHديرية العامة لألمن الوطني :

sعميد شرطة sبراهيتي حمزة -
sمحافظ شرطة sناصف عبد احلكيم -

- مهادة عصامs مالزم أول للشرطة.
* بعنوان اHديرية العامة للحماية اHدنية :* بعنوان اHديرية العامة للحماية اHدنية :

sنائب مدير للتكوين sالعقيد قراش دوداح -
- برادعي خيرةs نائبة مدير للمخاطر الكبرى.

* بــعـنـوان مـركــز الـبـحث في عــلم الـفـلك والــفـيـزيـاء* بــعـنـوان مـركــز الـبـحث في عــلم الـفـلك والــفـيـزيـاء
الفلكية والفيزياء األرضية :الفلكية والفيزياء األرضية :

- يلس شاوش عبد الكر»s مدير اHركز.
* بعنوان اHدرسة الوطنية لإلدارة :* بعنوان اHدرسة الوطنية لإلدارة :

- بلميهوب محمد شريفs أستاذ دائم.
تتولى ¨ثلة اHـديرية العامة للجماعات احمللية أمانة
الــلـجــنـة الــقـطــاعـيـة الــدائـمــة لـلــبـحث الــعـلــمي والـتــطـويـر

التكنولوجي لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 22 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437
YشYمـفتفتـش Yمي Yيتـضـمّن تعن تعـي sيت s2016 2 م مـارس سنة ارس سنة اHوافق اHوافق 

لألمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.لألمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
sحافظ األختام sووزير العدل

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اHــؤرّخ في 18 صــفــر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اHعدّل واHتـمّمs ال سيّما اHادّة

s15 (الفقرة 5) منه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-167 اHــــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالّذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 04- 332 اHـؤرّخ
فـي 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتــوبــر ســنــة 2004

sحافظ األختام sالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 الــمـوافق 8 يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــعـلّق

sعدّلHا sبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبــعـــد االطالع عـــلى احملـــضـــر اHــؤرّخ في 2 يـــونـــيــو
سنة 2015 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

sهام ضباط الشرطة القضائيةH YرشحHا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــيّنs بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
الـقضـائيـةs مـفتـشـو األمن الـوطـني الواردة أسـماؤهم في

القائمة االسمية اHلحقة بأصل هذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437

اHوافـق 2 مارس سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح
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قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام   ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 13
أكــتـــوبـــر ســـنــة أكــتـــوبـــر ســـنــة s2015 يــحـــدs يــحـــدّد الـــقــائــــمــــة االســمــــيــةد الـــقــائــــمــــة االســمــــيــة
ألعضـاء مجـلس إدارة مـركز الـبحـث في علم الـفلكألعضـاء مجـلس إدارة مـركز الـبحـث في علم الـفلك

والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية.والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــــرار مــــؤرّخ في 29 ذي احلــــجـــــة عــــام 1436
اHـوافــق 13 أكــتـوبــر ســنـة s2015 حتــدد الـقــائـمــة االسـمــيـة
ألعــــضــــاء مــــجـــــلس إدارة مــــركــــز الــــبــــحـث في عــــلـم الــــفــــلك
والـفـيزيـاء الـفـلـكـيـة والـفـيـزيـاء األرضـيـةs تـطـبـيـقـا ألحـكام
اHـادّة 5 من اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-56 اHـؤرّخ في 30
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1426 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2006
واHـتــضـمّن تــعـديـل الـقــانــون األســاسي Hــركـز الــبـحث في
عـلم الفـلك والـفيـزيـاء الفـلـكيـة والـفيـزيـاء األرضيـة واHادّة
13 مـن اHـرسـوم الــتّـنفـيـذيّ رقم 11-396 الــمـؤرّخ في 28

ذي احلــجّـة عـام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـــدّد الــقــانــــون األســـاسـي الــنـــمــوذجي لـــلــمـــؤســســة ذات

الطابع العلمي والتكنولوجيs كما يأتي :
- مـــــلـــــيـــــــزي الـــــطـــــاهــــــرs ¨ـــــثـل وزيــــــر الـــــداخـــــلـــــيــــة

sرئيسا sواجلماعات احمللـية
sعضوا sاليةHثلة وزير ا¨ sشنوفي شريفة -

- قــــــــصــــــــــــراوي أرزقيs ¨ـــــــــثـــل وزيــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع
sعضوا sالـوطني

- حـــمــــولي جــــمــــيلs ¨ـــثـل وزيـــر الــــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي
sعضوا sوالبحث العلمي

- حــجـــوطي جــمـــالs ¨ــثل وزيـــر الــســكن والـــعــمــران
sعضوا sدينـةHوا

- عـــبـــــوب رتـــيــــبـــــة فـــاطـــمـــــة الـــزهـــــــراءs ¨ـــثـــلــــــة
وزيــــر الـتــهـيــئــة الــعــمــرانــــيـة والــسـيــاحــــة والــصـنــاعـــة

sعضوا sالتقليديــة
- لـــــواحـــــدي عـــــبـــــد الـــــبـــــاقيs ¨ـــــثـل وزيـــــر األشـــــغــــال

sعضوا sالعمومية
sعضوا s ثلة وزير الطاقـة¨ sعزيرو عقيلة -

- بـن زادي فـــــــريـــــدةs ¨ـــــثـــــلــــــة وزيـــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة
sعضوا sنـاجمHوا

- صـــاحلي مـــحــمـــد بـــراهـــيمs ¨ـــثل وزيـــرة الــتـــربـــيــة
sعضوا sالـوطنـية

- ذهـــبي تــــوميs ¨ـــثـل اHـــديــــريـــة الـــعــــامـــة لـــلــــبـــحث
sعضوا sالعلمي والتطوير التكنولوجي

- يـلس شـاوش عـبـد الـكــــر»s مـديــر مـركـــز الـبـحث
فـي عــــلـم الـــفــــلـك والـــفــــيـــــزيـــــاء الـــفــــلــــكــــــيـــة والــــفــــيـــــزيــــاء

sعضوا sاألرضــية
- عبـد اللـطيف تـوفيق احلقs رئـيس اجمللس الـعلمي
Hركز البحث في علم الـفلك والفيزياء الفـلكية والفيزياء

sعضوا sاألرضية
- بورويـس سعـيـد وسعـد سعـود حمـيدs ¨ثلY عن

sعضوين sللمركز Yمستخدمي البحث التابع

- فـــركـــول عـــبـــد اجملـــيــدs ¨ـــثال عـن مـــســتـــخـــدمي دعم
البحث التابعY للمركزs عضوا.

تـتمـم تـشـكيـلـة مـجـلس إدارة مـركــز الـبـحث في عـلم
الــفـلك والـفــيـزيـاء الــفـلـكــيـة والـفـــيــزيـاء األرضـــيــة الحــقــا

بـمـديـري وحـدات الـبـحث الـتـابـعـة للمركز.

وزارة اHاليةوزارة اHالية
مــقـرمــقـرّر مـؤرر مـؤرّخ في خ في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 2
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة s2016 يـــتــعـــلs يـــتــعـــلّق بـــأجل تـــمـــديـــد قــســـيـــمــةق بـــأجل تـــمـــديـــد قــســـيـــمــة

السيارات لسنة السيارات لسنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
- �قـتضى األمر رقم 76-103 اHؤرّخ في 17 ذي احلجة
عـام 1396 اHــوافق 9 ديــســمــبــر ســـنـــة 1976 والـــمــتـــضــمّن

sادة 303 منهHال سيما ا sتمّمHعدّل واHا sقانون الطابع
- و�قـتـضـى األمر رقم 96-31 اHـؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واHـــتـــضـــمّن

sادة 46 منهHال سيما ا s1997 الية لسنةHقانون ا
- و�قتضى القانون رقم 97-02 اHؤرّخ في 2 رمضان
عــام 1418 اHــــوافق 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1997 واHـــتـــضـــمّن

sادة 29 منهHال سيما ا s1998 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 15-18 اHؤرّخ في 18 ربيع
األول عام 1437 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2015 واHـتضمّن

sادة 9 منهHال سيما ا s2016 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

األولى : حتــــدّد اHـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــتــحـــصـــيـل اHــاداHــادّة األولىة 
قــســيـــمــة الــسـيــارات لـســنـة 2016 من 2 مـايــو سـنـة 2016

إلى 2 يونيو سنة 2016 على الساعة الرابعة (4) زواال.

اHاداHادّة ة  2 : يكلّف اHـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اHــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّـعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 2 أبريل سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في أوخ في أوّل ل جـمـادى الثـانيـة عامجـمـادى الثـانيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 10 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2016 يــحـــدد قـــائـــمــةs يــحـــدد قـــائـــمــة

اHؤهالت والـشهادات اHـطلوبـة للتـوظيف والتـرقيةاHؤهالت والـشهادات اHـطلوبـة للتـوظيف والتـرقية
في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sووزيرة التربية الوطنية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

s1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم  08-315 اHؤرّخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YــــوظــــفـــHـــتــــضــــمن الــــقــــانـــون األســـــاسـي الـــــخــــاص بـــاHوا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةs اHــعـدل

sادة 15 منهHال سيما ا sتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبــريل ســنـة 

2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
 sوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

 sواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
جمادى الثانية عام 1435 اHوافق 7 أبريل سنة 2014 الذي
يـحــدد قـائـمــة اHـؤهالت والــشـهـادات اHــطـلـوبــة لـلــتـوظـيف
sوالـتـرقــيـة في بـعض الـرتب اخلـاصـة بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

sتمّمHعدّل واHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم  08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة s2008 اHـعــدل واHــتـمم واHــذكـور
أعـالهs يـــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديـــد قــــائـــمـــة اHـــؤهالت
والــشــهــادات اHــطــلــوبـــة لــلــتــوظــيف والـــتــرقــيــة في بــعض

الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.

اHادةاHادة 2 : : حتدد قـائـمة اHـؤهالت والشـهادات اHـذكورة
في اHادة األولى أعالهs وفق اجلدول اآلتي :

األسالكاألسالك
الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
اHدرسةاHدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

اللغة العربيةاللغة العربية

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- فلسفة.

- كل التخصصات.

- علوم التربية بكل تخصصاتها.

- علم االجتماع بكل تخصصاته.

- علم النفس بكل تخصصاته.

- الرياضيات بكل تخصصاتها.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي.

- شهادة الليسانس في الفلسفة.

- شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية.

- شهادة الليسانس في علوم التربية.

- شهادة الليسانس في علم االجتماع.

- شهادة الليسانس في علم النفس.

sشهادة الليسانس في الرياضيات -

- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات.

- شــــهــــادة الــــلــــيــــســــانـس فـي الـــريـــاضـــيـــات -
إعالم آلي.
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األسالكاألسالك
الفـروع و/الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةأو التخصصات اHطلوبةاHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
اHدرسةاHدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

(تابع)(تابع)

اللغة العربيةاللغة العربية

- الفيزياء بكل تخصصاتها.

- الكيمياء بكل تخصصاتها.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- علوم جتارية بكل تخصصاتها.

- علوم اقتصادية بكل تخصصاتها.

- علوم مالية بكل تخصصاتها.

- علوم التسيير بكل تخصصاتها.

- التاريخ بكل تخصصاته.

- اجلغرافيا بكل تخصصاتها.

- اإلعالم اآللي بكل تخصصاته.

- احلقوق بكل تخصصاتها.

- علوم قانونية وإدارية.

- عـــــــــــلــــــــــــوم اإلعـــالم واالتـــــــــــصــــــــــــال بـــــــــــكـل
تخصصاتها.

- عــلـــوم ســيــاســيــة وعـالقــات دولــيــة بــكل
تخصصاتها.

- علوم سياسية بكل تخصصاتها.

sشهادة الليسانس في الفيزياء -

- شهادة الدراسات العليا في الفيزياء.

sشهادة الليسانس في الكيمياء -

- شهادة الدراسات العليا في الكيمياء.

sشهادة الليسانس في العلوم الطبيعية -
- شـــــهــــــادة الـــــدراســـــات الـــــعــــــلـــــيـــــا فـي الـــــعـــــلـــــوم

sالطبيعية
- شــــهـــادة الــــلـــيــــســـانـس في عــــلـــوم الــــطـــبــــيـــعــــة

sواحلياة
- شـهـادة الـدراسـات الـعـلـيـا في عـلـوم الـطـبـيـعـة

واحلياة.

sشهادة الليسانس في البيولوجيا -

- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا.

- شهادة الليسانس في العلوم التجارية.

- شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية.

- شهادة الليسانس في العلوم اHالية.

- شهادة الليسانس في علوم التسيير.

- شهادة الليسانس في التاريخ.

- شهادة الليسانس في اجلغرافيا.

- شهادة الليسانس في اإلعالم اآللي.

- شهادة الليسانس في احلقوق.

- شـــهــادة الـــلــيـــســـانس في الـــعــلـــوم الــقـــانــونـــيــة
واإلدارية.

- شهادة الليسانس في علوم اإلعالم واالتصال.

- شــهـــادة الــلــيـــســانس فـي الــعــلـــوم الــســيـــاســيــة
والعالقات الدولية.

- شهادة الليسانس في العلوم السياسية.
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األسالكاألسالك
الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاHــواداHــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
اHدرسةاHدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

(تابع)(تابع)

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اHتوسطاHتوسط

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغة العربيةاللغة العربية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية

التاريخالتاريخ
واجلغرافياواجلغرافيا

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغةاللغة
اإلجنليزيةاإلجنليزية

الرياضياتالرياضيات

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

والتكنولوجياوالتكنولوجيا

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

sلغة فرنسية -
- ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

sتاريخ بكل تخصصاته -
- جغرافيا بكل تخصصاتها.

sلغة فرنسية -
- ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).

sلغة إجنليزية -
- ترجمة (من وإلى اللغة اإلجنليزية).

sالرياضيات بكل تخصصاتها -

sجميع الفروع بكل تخصصاتها -

sهندسة مدنية بكل تخصصاتها -
sهندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها -
sهندسة كهربائية بكل تخصصاتها -

sاإللكترونيك بكل تخصصاته -
- إلكتروتقني بكل تخصصاته.

- فيزياء بكل تخصصاتها.

- كيمياء بكل تخصصاتها.

sاإللكترونيك بكل تخصصاته -
sإلكتروتقني بكل تخصصاته -

sميكانيك بكل تخصصاته -
sكهرباء بكل تخصصاتها -

sكيمياء -
- هندسة الطرائق بكل تخصصاتها.

- شــــهــــادة الــــلــــيـــســــانـس في الــــلــــغـــة والــــثــــقــــافـــة
األمازيغية.

sشهادة الليسانس في اللغة الفرنسية -
- شــهــادة الـــلــيــســانس في الـــتــرجــمــة (من وإلى

اللغة الفرنسية).

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي.

- شــــهــــادة الــــلــــيـــســــانـس في الــــلــــغـــة والــــثــــقــــافـــة
األمازيغية.

sشهادة الليسانس في التاريخ -
- شهادة الليسانس في اجلغرافيا.

sشهادة الليسانس في اللغة الفرنسية -
- شــهــادة الـــلــيــســانس في الـــتــرجــمــة (من وإلى

اللغة الفرنسية).

sشهادة الليسانس في اللغة اإلجنليزية -
- شــهــادة الـــلــيــســانس في الـــتــرجــمــة (من وإلى

اللغة اإلجنليزية).

sشهادة الدراسات العليا في الرياضيات -
- شهادة الليسانس في الرياضيات.

- شــهــادة الــلــيــســانس في الــريــاضــيــات - إعالم
آلي.

sدنيةHشهادة الليسانس في الهندسة ا -
sيكانيكيةHشهادة الليسانس في الهندسة ا -
sشهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية -

sشهادة الليسانس في اإللكترونيك -
- شهادة الليسانس في اإللكتروتقني.

sشهادة الدراسات العليا في الفيزياء -
- شهادة الليسانس في الفيزياء.

sشهادة الدراسات العليا في الكيمياء -
- شهادة الليسانس في الكيمياء.

sشهادة الليسانس في اإللكترونيك -
sشهادة الليسانس في اإللكتروتقني -

sيكانيكHشهادة الليسانس في ا -
sشهادة الليسانس في الكهرباء -

sادةHشهادة الليسانس في علوم ا -
- شهادة الليسانس في هندسة الطرائق.
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األسالكاألسالك
الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اHتوسطاHتوسط
(تابع)(تابع)

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي

العلومالعلوم
الطبيعيةالطبيعية

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

اHوسيقىاHوسيقى

الرسمالرسم

التربيةالتربية
البدنيةالبدنية

والرياضيةوالرياضية

الرياضياتالرياضيات

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- إعالم آلي بكل تخصصاته.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- فــنـون تــشـكــيـلــيـة وفـنــون بالســتـيــكـيـة
وفنون بصرية.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- الرياضيات بكل تخصصاتها.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- بحوث عملية.

- احتماالت وإحصاء

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- شـــــهــــــادة الـــــدراســـــات الـــــعــــــلـــــيـــــا فـي الـــــعـــــلـــــوم
sالطبيعية

sشهادة الليسانس في العلوم الطبيعية -
- شـهـادة الـدراسـات الـعـلـيـا في عـلـوم الـطـبـيـعـة

sواحلياة
- شــــهــــادة الــــلــــيـــســــانس فـي عـــلــــوم الــــطـــبــــيــــعـــة

sواحلياة
sشهادة الدراسات العليا في البيولوجيا -

- شهادة الليسانس في البيولوجيا.

- شهادة الليسانس في اإلعالم اآللي.

- شـهادة الـدراسـات الـعلـيـا اHـوسيـقـيـة اHسـلّـمة
sعهد الوطني العالي للموسيقىHمن ا

- شهادة الليسانس في اHوسيقى.

sشهادة الدراسات العليا الفنية -
- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.

sشهادة الليسانس في التربية البدنية -
- شــــهــــادة الــــلــــيــــســــانس فـي عــــلــــوم وتــــقــــنــــيـــات

sالنشاطات البدنية والرياضية
- شـــهـــادة الـــلــيـــســـانس فـي الــتـــربـــيـــة الــبـــدنـــيــة

والرياضية.

sشهادة ماستر في الرياضيات -

sشهادة ماستر في الرياضيات - إعالم آلي -

sشهادة مهندس دولة في البحوث العملية -

- شـــــهــــــادة مــــــهــــــنــــــدس دولـــــة فـي االحــــــتــــــمـــــاالت
sواإلحصاء

- شهادة ماستر في االحتماالت واإلحصاء.

sشهادة ماستر في الفيزياء -
sشهادة ماستر في الكيمياء -

sشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
sشهادة مهندس دولة في الفيزياء -
sشهادة مهندس دولة في الكيمياء -

- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.
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األسالكاألسالك
الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

علوم الطبيعةعلوم الطبيعة
واحلياةواحلياة

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

العلومالعلوم
االقتصاديةاالقتصادية

األدب العربيألدب العربي

العلومالعلوم
اإلسالميةاإلسالمية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية

التارخالتارخ
واجلغرافياواجلغرافيا

الفلسفةالفلسفة

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغةاللغة
اإلجنليزيةاإلجنليزية

اللغة األHانيةاللغة األHانية

اللغة اإلسبانيةاللغة اإلسبانية

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- إعالم آلي بكل تخصصاته.

sعلوم اقتصادية بكل تخصصاتها -
sعلوم جتارية بكل تخصصاتها -
sعلوم مالية بكل تخصصاتها -

sعلوم التسيير بكل تخصصاتها -
- مناجمنت صناعي.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- كل التخصصات.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- تاريخ بكل تخصصاته.

- جغرافيا بكل تخصصاتها.

- فلسفة.

sلغة فرنسية -
- ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).

sلغة إجنليزية -
- ترجمة (من وإلى اللغة اإلجنليزية).

sانيةHلغة أ -
- ترجمة (من وإلى اللغة األHانية).

sلغة إسبانية -
- ترجمة (من وإلى اللغة اإلسبانية).

sشهادة ماستر في العلوم الطبيعية -
sشهادة ماستر في علوم الطبيعة واحلياة -

sشهادة ماستر في البيولوجيا -
sشهادة مهندس دولة في البيولوجيا -

sشهادة مهندس دولة في العلوم الفالحية -
sشهادة ماستر في العلوم الفالحية -
sشهادة مهندس دولة في التغذية -

- شهادة ماستر في التغذية.

sشهادة ماستر في اإلعالم اآللي -
- شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي.

sشهادة ماستر في العلوم االقتصادية -
sشهادة ماستر في العلوم التجارية -

sاليةHشهادة ماستر في العلوم ا -
sشهادة ماستر في علوم التسيير -

- شهادة ماستر في اHناجمنت الصناعي.

- شهادة ماستر في اللغة واألدب العربي.

- شهادة ماستر في العلوم اإلسالمية.

- شهادة ماستر في اللغة والثقافة األمازيغية.

- شهادة ماستر في التاريخ.

sشهادة ماستر في اجلغرافيا -
- شهادة مهندس دولة في اجلغرافيا.

- شهادة ماستر في الفلسفة.

sشهادة ماستر في اللغة الفرنسية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

الفرنسية).

sشهادة ماستر في اللغة اإلجنليزية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

اإلجنليزية).

sانيةHشهادة ماستر في اللغة األ -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

األHانية).

sشهادة ماستر في اللغة اإلسبانية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

اإلسبانية).
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األسالكاألسالك
الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

اللغة اإليطاليةاللغة اإليطالية

اللغة الروسيةاللغة الروسية

اللغة الصينيةاللغة الصينية

اللغة التركيةاللغة التركية

اHوسيقىاHوسيقى

الرسمالرسم

التربيةالتربية
البدنيةالبدنية

والرياضيةوالرياضية

هندسةهندسة
الطرائقالطرائق

الهندسةالهندسة
الكهربائيةالكهربائية

الهندسة اHدنيةالهندسة اHدنية

الهندسةالهندسة
اHيكانيكيةاHيكانيكية

sلغة إيطالية -
- ترجمة (من وإلى اللغة اإليطالية).

sلغة روسية -
- ترجمة (من وإلى اللغة الروسية).

sلغة صينية -
- ترجمة (من وإلى اللغة الصينية).

sلغة تركية -
- ترجمة (من وإلى اللغة التركية).

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- فــنـون تــشـكــيـلــيـة وفـنــون بالســتـيــكـيـة
وفنون بصرية.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

- كيمياء بكل تخصصاتها.

- هندسة الطرائق بكل تخصصاتها.

sهندسة كهربائية بكل تخصصاتها -
- كهرباء بكل تخصصاتها.

- إلكترونيك بكل تخصصاته.

- إلكتروتقني بكل تخصصاته.

- هندسة مدنية بكل تخصصاتها.

sهندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها -
- ميكانيك بكل تخصصاته.

sشهادة ماستر في اللغة اإليطالية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

اإليطالية).

sشهادة ماستر في اللغة الروسية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

الروسية).

sشهادة ماستر في اللغة الصينية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

الصينية).

sشهادة ماستر في اللغة التركية -
- شـهادة مـاسـتـر في الـترجـمـة (من وإلى الـلـغة

التركية).

sوسيقىHشهادة ماستر في ا -
- شـهادة الـدراسـات الـعلـيـا اHـوسيـقـيـة اHسـلّـمة

من اHعهد الوطني العالي للموسيقى.

sشهادة الدراسات العليا الفنية -
- شهادة ماستر في الفنون البالستيكية.

sشهادة ماستر في التربية البدنية -
- شهادة ماستـر في علوم وتقنـيات النشاطات

sالبدنية والرياضية
- شــــهـــــادة مــــاســـــتــــر فـي الــــتـــــربــــيـــــة الــــبـــــدنــــيــــة

والرياضية.

sشهادة ماستر في الكيمياء -
- شهادة مهندس دولة في الكيمياء.

sشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.

sشهادة ماستر في الهندسة الكهربائية -
- شهادة مهندس دولة في الكهرباء.

sشهادة ماستر في اإللكترونيك -
- شهادة مهندس دولة في اإللكترونيك.

sشهادة ماستر في اإللكتروتقني -
- شهادة مهندس دولة في اإللكتروتقني.

sدنيةHشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادة مهندس دولة في الهندسة اHدنية.

sيكانيكيةHشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادة مهندس دولة في اHيكانيك.
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الفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةالفـروع و/أو التخصصات اHطلوبةاألسالك والرتباألسالك والرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

مستشار التوجيهمستشار التوجيه
واإلرشادواإلرشاد

اHدرسي واHهنياHدرسي واHهني

نائب مقتصـدنائب مقتصـد

مقتصــدمقتصــد

مشرف التربيةمشرف التربية

ملحق باخملبرملحق باخملبر

ملحق رئيسي باخملبرملحق رئيسي باخملبر

sعلوم التربية بكل تخصصاتها -
sعلم النفس بكل تخصصاته -

- علم االجتماع بكل تخصصاته.

sمحاسبة -
sعلوم اقتصادية -

sعلوم جتارية -
sعلوم مالية -

sعلوم التسيير -
sعلوم قانونية وإدارية -

- حقوق.

sمحاسبة -
sعلوم اقتصادية -

sعلوم جتارية -
sعلوم مالية -

sعلوم التسيير -
sعلوم قانونية وإدارية -

- حقوق.

- جميع الفروع بكل تخصصاتها.

sبيولوجيا -
sبيوكيمياء -

sكيمياء -
sإلكترونيك -
sإلكتروتقني -

sكهرباء -
sميكانيك -

- إلكتروميكانيك.

sبيولوجيا -

sبيوكيمياء -

sكيمياء -

sإلكترونيك -

sإلكتروتقني -

sكهرباء -

sميكانيك -

sإلكتروميكانيك -

- صناعة األغذية الزراعية.

sشهادة الليسانس في علوم التربية -
sشهادة الليسانس في علم النفس -

- شهادة الليسانس في علم االجتماع.

أربـعـة  (4) ســداسـيــات كــامــلـةs عــلى األقلs من الــتــعــلـيم
العالي في :

sاحملاسبة -
sالعلوم االقتصادية -
sالعلوم التجارية -

sاليةHالعلوم ا -
sعلوم التسيير -

sالعلوم القانونية واإلدارية -
- حقوق.

sشهادة الليسانس في احملاسبة -
sشهادة الليسانس في العلوم االقتصادية -
sشهادة الليسانس في العلوم التجارية -

sاليةHشهادة الليسانس في العلوم ا -
sشهادة الليسانس في علوم التسيير -

sشهادة الليسانس في العلوم القانونية واإلدارية -
- شهادة الليسانس في احلقوق.

- شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية أو ما يعادلها.

sشهادة تقني في البيولوجيا -
sشهادة تقني في البيوكيمياء -

sشهادة تقني في الكيمياء -
sشهادة تقني في اإللكترونيك -
sشهادة تقني في اإللكتروتقني -

sشهادة تقني في الكهرباء -
sيكانيكHشهادة تقني في ا -

- شهادة تقني في اإللكتروميكانيك.

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في البيولوجيا

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في البيوكيمياء

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في الكيمياء

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في اإللكترونيك

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في اإللكتروتقني

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في الكهرباء

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sيكانيكHالتطبيقية في ا

- شـــهـــادة تـــقــنـي ســام أو شـــهـــادة الـــدراســات اجلـــامـــعـــيــة
sالتطبيقية في اإللكتروميكانيك

- شهادة تقني سام في مراقبة النوعية.
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اHــادةاHــادة 3 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك
اHـؤرخ في 7 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اHـوافق 7 أبـريل

سنة s2014 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¦قراطية الشعبية.

حـــرر بــاجلــزائــر فـي أوّل جــمــادى الــثـــانــيــة عــام 1437
اHوافق 10 مارس سنة 2016.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 24 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 8
سـبــتـمـبـر سنة سـبــتـمـبـر سنة s2015 يـعــدل الـقــرار الـمـؤرخ فيs يـعــدل الـقــرار الـمـؤرخ في
4 ذي الــقــعــدة عــام  ذي الــقــعــدة عــام 1434 اHــوافق  اHــوافق 10 ســبـــتــمــبــر ســنــة ســبـــتــمــبــر ســنــة
2013 واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــY أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــY أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة

الصندوق الوطني للتقاعد.الصندوق الوطني للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قــــرار مـــؤرخ في 24 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1436
اHوافق 8 سـبـتمبر سنة s2015 يعـدل القرار اHؤرخ في 4
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اHــوافق 10 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2013
واHــــتــــضــــمن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق

الوطني للتقاعدs كما يأتي :

" .................... (بدون تغيير حتى)

- بعـنـوان ¨ـثلي اHـسـتـخـدمY الـتـابـعY لـلـصـندوق- بعـنـوان ¨ـثلي اHـسـتـخـدمY الـتـابـعY لـلـصـندوق
اHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اHستوى الوطني :اHستوى الوطني :

السادة :

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

- طيـب سحـتـوريs ¨ـثال عن الـكـنـفـيـدرالـيـة الـعـامة
sللمؤسسات اجلزائرية

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

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 24 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 8
ســـبـــتــمـــبـر ســنـة ســـبـــتــمـــبـر ســنـة s2015 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخs يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في  في 4
ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام 1434 اHوافق  اHوافق 10 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 2013
واHــتـضــمن تـعـيــY أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوقواHــتـضــمن تـعـيــY أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 24 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1436
الــمــوافق 8 ســبــتــمــبـر سـنة s2015 يـعـدل الـقـرار اHـؤرّخ
في 4 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســـنـــة
2013 والـــــمـــــتــــــضــــمـن تـــــعــــيــــيــن أعـــــضـــــاء مـــــجــــلس إدارة

الــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنــات االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمــال
األجراءs كما يأتي :

" .................... (بدون تغيير حتى)

- بـــعــنـــوان ¨ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــY لـــلـــصـــنــدوق- بـــعــنـــوان ¨ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــY لـــلـــصـــنــدوق
اHــعــيــنـــY من اHــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اHــســتــوىاHــعــيــنـــY من اHــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اHــســتــوى

الوطني :الوطني :
السيدات والسادة : 

...................... (بدون تغيير حتى)
sعمار تكجوت -

sمحمد زوبيري -
.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 24 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 8
سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة s2015 يـتضـمن سـحب اعتـمـاد أعوانs يـتضـمن سـحب اعتـمـاد أعوان

اHراقبة للضمان االجتماعي.اHراقبة للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجب قـــرار مــؤرخ في 24 ذي الــقـــعــدة عــام 1436
اHــوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 يــســحب اعــتــمــاد أعــوان
اHــراقـــبــة لــلــضـــمــان االجــتــمــاعـي اHــذكــورين فـي الــقــائــمــة

اآلتية :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

Hوشي بن ¦ينة

مــــــنــــــــصــــــــوري
أم اخلير

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

الشلف

سوق أهراس



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 2 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
10 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 24 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 8
ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة s2015 يــــتـــضــــمن اعــــتـــمــــاد أعـــوانs يــــتـــضــــمن اعــــتـــمــــاد أعـــوان

اHراقبة للضمان االجتماعي.اHراقبة للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب قـــرار مــؤرخ فـي 24 ذي الـــقــــعـــدة عـــام
1436 الــــمـــوافـق 8 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة s2015 يــــعــــتــــمـــد

أعــوان الـمـراقـبــة لـلـضـمـان االجــتـمـاعـي الـمذكـورون
في القائمة اآلتية :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

مالخ محمد

منجل مروان

زايــــــــر مـــــــحـــــــمـــــــد
محجوب

زاير الهاشمي

مرابطي محمد

قطار نور الدين

إقناد فريد

مولبحار خالد

وعراب إلياس

¦ون وردة

بــــــــــخــــــــــمــــــــــوري
عبد احلليم

 
شـــــــــــــــحــــــــــــــــيـــــح

عبد الغاني

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

"

"

الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

لغير األجراء

"

الصندوق الوطني
للتأمY عن البطالة

"

"

"

"

"

إيليزي

تيبازة

النعامة

النعامة

سعيدة

سكيكدة

تيبازة

عY تموشنت

بجاية

بجاية

البليدة

البليدة

ال يــــمــــكـن أعــــوان الــــمــــراقــــبــــة الــــمــــذكــــوريـن في
Yمـبـاشـرة مــهـامـهم إالّ بــعـد أداء الـيـمـ sـادة األولـى أعالهHا
اHنصـوص عليـها في اHادة 12 من اHرسـوم التنـفيذي رقم
05-130 الــــــــــــــمــــــــــــــؤرخ فــي 15 ربــــــــــــــيــع األول عــــــــــــــام 1426

الـــــمــــــوافـق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2005 الـــــذي يــــحـــــدد شــــروط
¨ــارسـة أعـوان اHـراقــبـة لـلــضـمـان االجــتـمـاعي وكــيـفـيـات

اعتمادهم.

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــادري
عبد الرزاق

ســــــــــــــــــيــــــــــــــوال
عبد القادر

بن عبيد الهادي

بـــــــــــــــــرحــــــــــــــــال
عبد الغني

بن سعيد حمزة

شيخي نادية

بــــــــــــــــوحــــــــــــــاج
عبد الكر»

شامي البشير

طيبي ليلى

Yلغريب أم

مقيرد نعمان

عنيقي صالح

الصندوق الوطني
للتأمY عن البطالة

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جيجل

جيجل

سطيف

سطيف

برج بوعريريج

بومرداس

تيسمسيلت

تيسمسيلت

تيبازة

ميلة

ميلة

ميلة
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يــهـدف هــذا الـقـــرار إلى حتـديــد إطـار تــنـظــيـم اHـســابـقـات
واالمـــتــحــانـــات اHــهـــنــيــة لـاللــتــحــــاق بــالـــرتـب اHــنــتـــمـــيــة

ألسالك النفسانيY للصحـة العمومـية.

2 :  : تـــــــتــــــضــــــمـــن اHــــــســــــابــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس اHـــــاداHـــــادّة ة 
االختبارات واالمتحانات اHهنـيةs االختبـارات اآلتـية :

1  - رتـــبــة نــفــســـاني عــيــادي لـــلــصــحــة الـــعــمــومــيــة :  - رتـــبــة نــفــســـاني عــيــادي لـــلــصــحــة الـــعــمــومــيــة :
(مسابقة على أساس االختبارات) :(مسابقة على أساس االختبارات) :

s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -
s2 عاملHا

- اختـبار ذو صـلـــة بتـخصـص اHتــرشح : اHدة ثالث
s3 عاملHا  s(3) ساعات

s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -
اHعـامل 2.

2 - رتــــبـــــة نــــفـــــســــانـي عــــيـــــادي رئــــيـــــسي لـــــلــــصـــــحــــة - رتــــبـــــة نــــفـــــســــانـي عــــيـــــادي رئــــيـــــسي لـــــلــــصـــــحــــة
العمومية :العمومية :

1.2 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :
s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -

s2 عـامـلHا
- اخـــتــبـــــار ذو صـــلـــــة بــتـــخـــصص اHـــتــــرشـح : اHــدة

s3 عـامـلHا  sثالث (3) ساعـات
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.

2.2 امتحان مهني : امتحان مهني :
sدة ثالث (3) سـاعـاتHاخـتبـــار ذو طـابع مـهـني : ا -

s3 عـامـلHا
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.

3  - رتــــبــــة نـــفـــســـــاني عـــيـــــادي ¨ـــتــــاز لـــلـــصـــحــــة  - رتــــبــــة نـــفـــســـــاني عـــيـــــادي ¨ـــتــــاز لـــلـــصـــحــــة
العمومية (امتحـان مهني)العمومية (امتحـان مهني) :

- اخـتــبـار حـــول مـنـهـجــــيـة إعــــداد مـشــــروع بـحث
أو حتـقـيق في مجـال عـلم الـنفـس العـيـادي : اHدة ثالث (3)

s3 عـامـلHا sساعات
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.
4  - رتــبـة نـفــسـاني في تــصـحـيـح الـتـعــبـيـر الــلـغـوي  - رتــبـة نـفــسـاني في تــصـحـيـح الـتـعــبـيـر الــلـغـوي

للصحة العمومية (مسابقة على أساس االختبارات) :للصحة العمومية (مسابقة على أساس االختبارات) :
1.4 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار ذو صـــلـــــة بــتـــخـــصص اHـــتـــرشـح : اHــدة
ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـــام  صــفــر عـــام 1437 اHــوافـق  اHــوافـق 16 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنـــة ســنـــة s2015 يــحــــدs يــحــــدّد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــاتد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــات
واالمـتحـانـات اHهـنـية لـاللتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـيةواالمـتحـانـات اHهـنـية لـاللتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـية

ألسالك النفسانيY للصحة العمومية.ألسالك النفسانيY للصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّـق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-240 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sللصحة العمومية Yألسالك النفساني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيـــــات وزيــــــر الــــصّــــحــــــة والــــسّـــــكـــــان

sستشفيـاتHوإصالح ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
وبــعـــد الـرأي اHــطــابق لــلـســلــطــة اHـكــلّــفــة بـالــوظــيــفـة

sالعمومية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
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1  - مـالءمــــــــــة مـــــــــؤهـالت تـــــــــكــــــــــويـن اHـــــــــتــــــــــرشـح مع  - مـالءمــــــــــة مـــــــــؤهـالت تـــــــــكــــــــــويـن اHـــــــــتــــــــــرشـح مع
مـتـطلـبـات الـسلك أو الــرتــبـة لـلمـشـاركــة في اHـسـابـقــةمـتـطلـبـات الـسلك أو الــرتــبـة لـلمـشـاركــة في اHـسـابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1  تطابق تـخصص الـشهـادة مع متـطلـبات الـرتبة  تطابق تـخصص الـشهـادة مع متـطلـبات الـرتبة

(0 إلى  إلى 6  نقاط) :  نقاط) :
تـرتب تخصـصات اHترشحـY حسب األولوية التي
حتددهـا السلـطة التي لـها صالحيـة التعـيY واHذكورة في
sــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرّر فــتـح ا

وتنقط كمـا يأتي :
sالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ات) 3 : 3  نقاط -

s(2) التخصص (ات) 4 : نقطتان -
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1).

2.1  مسار الدراسة أو التكوين (  مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7  نقاط) :  نقاط) :
يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHـــعــــدّل الـــعـــامّ لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوّج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عـام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبــة لـلــمــتــرشح الـــذي حتـصـل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عـام يتراوح ما ب
- ثالث (3) نقـــاط بالـنسبـة للـمتـرشح الـذي حتصـل

s20/12,9920/12 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- أربع (4) نقـــاط بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصـل

s20/13,9920/13 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- خـمس (5) نـقاط بـالـنسـبـة للـمتـرشح الـذي حتصـل

s20/14,9920/14 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- ست (6) نقـــاط بالـنسـبـة لـلمـترشح الــذي حتصـل

s20/15,9920/15 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- سبع (7) نـقــاط بالـنسبــة للمتـرشح الـذي حتصـل

عـلى معدل عـام يسـاوي أو يفوق 20/16.
* يــســتــفــيــد خــريــجــو اHــدارس الــكــبــرى (الـــمـدارس
sY(2) إضـافيت Yالوطنية للتكـوين العـالي) من نقطت

* يـسـتـفيـد األوائل فـي دفعـاتـهم خـريـجـو اHـؤسـسات
العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).

- فــيــمــا يـخـص اHــتــرشــحــY احلـاصــلــY عــلـى شــهـادة
اHاجيستيرs فإن التنقيط يتم كما يأتي :

- ثـالث (3) نــــــقـــــــــاط لــــــتـــــــقــــــديـــــــــر"حــــــســن جـــــــدا" أو
s"مشـرف جـدا"

2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يـــتـــمـــثل فـي مـــحـــادثـــة مـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البـرنامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقـةs اHعـامـل 1.
5  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي

رئيسي للصحــة العمومية :رئيسي للصحــة العمومية :
1.5 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :

1.1.5 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :
s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -

s2 عاملHا
- اخـــتــــبـــار ذو صــــلــــة بـــتــخـــصص اHــتــــرشح : اHــدة

s3 عاملHا sثالث (3) ساعات
2.1.5 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :

- يـــتـــمـــثل فـي مـــحـــادثـــة مـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البـرنامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقـةs اHعـامـل 1.
2.5 - امتحـان مهني : - امتحـان مهني :

sـدة ثالث (3) سـاعـاتHاخــتـبــار ذو طــابع مــهـنـي : ا -
s3 عـامـلHا

s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -
اHعـامل 2.

6  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي
¨تاز للصحــة العمومية (امتحان مهني) :¨تاز للصحــة العمومية (امتحان مهني) :

- اخـتــبـار حـــول مـنـهـجــــيـة إعــــداد مـشــــروع بـحث
أو تـــحــقـــيـق فـي مــجــال عــلم نـفـس - تـصــحــيح الــتـعــبــيـر

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHاللغوي : ا
s(2) ـــــدة ســــاعــــتــــانHا sاخـــــتــــبــــار فـي دراســــة حــــالــــة -

اHعـامل 2.

اHــــــــــــاداHــــــــــــادّة ة 3 :  : كـــل عـالمـــــــــــــة تـــــــــــــقـــل عـن 20/5 فـي أحــــــــــــد
االختبارات اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــؤدي غــيــاب اHــتــرشـح عن اHــقــابــلــة أو عن
أحـــد اخـــتــبـــارات الـــقـــبــول إلـى إقــصـــائه مـن اHــســـابـــقــة أو

االمتحـان اHهني.

5 :  : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
Yــنـتـمـيــة ألسالك الـنـفــسـانـيـHلاللــتـحـاق بـبــعض الـرتب ا
لــلــصــحــة الــعــمــومـيــةs مــعــايــيــر االنــتــقــاءs وكــذا الــتـنــقــيط

اخملصص لكـل واحد منهاs حسب األولوية اآلتـية :
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5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :
يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
إلى تـاريخ فتح اHسابـقةs ويتم تـنقيطـها على أساس 0,50

نقطة عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقـاط.
6 - اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى3 نقاط) : نقاط) :

- الـــقــدرة عـــلى الـــتــحـــلـــــيل والــتـــلـــخــــيـص : نــقـــطــــة
s(1) واحـدة

s(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -
- الـــــقــــــدرات و/ أو اHـــــؤهـالت اخلــــــاصـــــــة : نـــــقـــــطــــــة

واحـدة (1).

7 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس االختباراتHفي ا

وفقـا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشـــخـــاص اHـــعــاقـــY الـــذين لـــهم الـــقــدرة
sراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدّل االختبارات الكتابية -
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YــــتـــرشــــحـــHا Yفي حــــالــــة مـــا إذا لم يــــتم الــــفـــصـل بـــ
sفإنه يتم sذكـورة أعالهHـعاييـر اHتـسـاوين رغم تـطبيق اHا

حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
sسار الدراسة أو التكوينH عدّل العامHا -

sؤهلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

8 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHرتـبـة بـالنـسبــة للـمسـابقـات على أسـاس الشـهادات

وفقـا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشـــخـــاص اHـــعــاقـــY الـــذين لـــهم الـــقــدرة
sراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

s(األولوية لألكبر سنا) ترشحHسن ا -
sالــوضـعــيـة الــعـائـلــيـة لــلـمــتـرشح (مــتـزوج له أوالد -

متزوج بدون أوالدs متكفل بعائلةs أعزب).

9 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتــبــــة بــالــنـــســبــــة لالمــتـــحـــانــــات اHــهـــنـــيـــةs وفــقـــا

للمعيار اآلتـي :
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
sفـإنه يـتم sـذكـور أعالهHـعـيـار اHـتـسـاوين رغم تـطـبـيق اHا
حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -

- نـــــقـــــطـــــتـــــان ونـــــصف (2.5) لـــــتـــــقـــــديـــــر "حـــــسـن" أو
s"مشـرف"

 s"نقطتان (2) لتقدير "قريب من احلسن -
- نقطة ونصف (1.5) لتقدير "مقبول".

YـطـلـوبHـؤهـل اHـكمـل للـشـهـادة أو اHالـتـكـوين ا -  YـطـلـوبHـؤهـل اHـكمـل للـشـهـادة أو اH2  - الـتـكـوين ا
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــد

: ((: ((2) Yإلى نقطت ) Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء

يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين اHـكـمّل األعـلى من الـشـهـادة أو
اHـــؤهـل اHـــطــلـــوبs في نــفـس الــتـــخــصـص الــذي لـه صـــلــــة
بـاHـهـام اHنـوطـة بـالـرتـبـة اHـراد االلـتـحـاق بـهـا علـى أساس
s0,25 نــقــطــــة عن كــل ســـداسي دراسي أو تـــكــوين مـــكــمـل

.(2) Yفي حدود نقطت

3 - األشــغـال أو الـــدراسـات الــمـنــجـزة مـن طـرف - األشــغـال أو الـــدراسـات الــمـنــجـزة مـن طـرف
الــمــــتـــرشــح فـي نــفـس الـــتــخــصصs عـــنــد االقــتــضــاءالــمــــتـــرشــح فـي نــفـس الـــتــخــصصs عـــنــد االقــتــضــاء

(0 إلى نقطـة واحدة ( إلى نقطـة واحدة (1)) :)) :

يـتـم تــنــقـــيط الــبـحــــوث أو الــدراســـات اHــنــشـــورة
في مـجـلــة مـتـخـصـصـــة وطـنــيـة أو أجـنـبيـةs عـلـى أسـاس

0,5 نقطة عـن كـل إصدارs في حدود نقطة واحدة (1).

4 - الــخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكتـسـبــة من قـبـل اHـتـرشح - الــخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكتـسـبــة من قـبـل اHـتـرشح
(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اHترشحs ال سيما في إطار :

sعقود ما قبل التشغـيل -
sاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات -

sهنيHاإلدماج ا -
- بصفـة متعاقد.

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
ست (6) نـقـــاط بـالـنـســبـــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة
sنظمة للمسابقةHؤسسات واإلدارات العمومية اHفي ا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نـقــــاط بـالـنـســبـة للـخـبـــرة اHـهـنــيـة اHـكـتـسـبــة

sفي مؤسسة وإدارة عمومية أخرى
- 0,5 نــقـــطـــة عـن كــل ســنـــة خــدمـــةs في حـــدود ثالث
(3) نـــقـــاط بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــخـــبـــرة اHـــهـــنـــيـــة اHـــكــتـــســـبـــة في

اHؤسـسات واإلدارات الـعمـوميـة في منـصب شغـــل أدنى
sراد شغـلهHنصب اHمباشــرة عن ا

Yفي حــدود نـقـطـتـ s0,5 نـقــطـة عن كل سـنــة خـدمـة -
(2) بـالـنـسـبــــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة خـارج قـطـاع

الوظيفـة العمـومــية مـثبتة بـشهادة عـملs مرفقـة بشهادة
انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي.



- وثيـقـــة تـثـبت تـكــويـنــا مـكـمّال أعـلى من الـشـهـادة
أو اHــؤهـل اHــطــلـــوب لــلــمـــشــاركــة في اHـــســابــقـــة في نــفس

sعند االقتضاء sالتخصص
- وثـيـقـــة تــثـبت األعـمـــال أو الـدراســـات اHـنـجــزة

sعند االقتضاء sترشح في التخصصHمـن طرف ا
sYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

sـتــــرشـــح في دفــعــتـهHوثـيـقــــة تــثــبـت تـفــــوق ا -
sعنـد االقتضـاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـتــضـمــن مـلــفـــات الــتــرشـح لـلــمـشــاركـــة
في االمتحانات اHهنية طلبا خطّيا يقّدمه اHترشّـح.

YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـسـتوفـY الـشـــروط الـقـانــونــية األسـاســيـة لـلـمـشـاركـة
sــسـتــخــدمـةHـهــنــيـة من طــرف اإلدارة اHفي االمــتـحــانــات ا

ويجب أن حتتوي على الوثائق اآلتـية :
sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نــســخــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفوف جـيش الـتـحـريـر الـوطنـي أو اHنـظـمـة اHـدنـية
sجلـبـهــة الـتــحــريــر الـوطـني أو أرمـلـــة أو ابن (ة) شـهـــيـد

عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 13 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأرامـل وأبــــنــــاء الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

14 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــاداHــادّة ة 
اHـسابقات واالمتـحانات اHهنـية اHنصوص عـليها في هذا
الـقـرارs أن يـسـتـوفـوا مـسـبـقـا جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـية
األسـاسـيـة اHــطـلـوبـة لاللـتـحـاق بــالـرتب اHـنـتـمـيـة ألسالك
الــنــفــســـانــيــY لــلــصــحــة الــعــمــومــيــةs كــمــا حتــدّدهــا أحــكــام
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 09-240 اHـؤرّخ في 29 رجب عـام

1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 صــــفــــر عـــام 1437 اHــــوافـق 16
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

sاألقدمية العامّـة -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

10 :  : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 
Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتـية :

sطلب خطي -
sنسخـة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

sــطـــلـــوبـــةHـــؤهــل أو الــشـــهـــادة اHنــســخـــة (1) من ا -
الــتـي تــكـــون مــرفـــقـــة بــكـــشف الـــنــقـــاط اHــتـــعـــلق بــاHـــســار

sالدراسي أو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـــســابـــقـــات الـــتـــوظـــيفs قــبــل الــتـــعــيـــY في الـــرتب
اHــراد االلــتــحــاق بــهــاs تـتــمــيم مــلــفــاتــهم اإلداريــة بــجـمـــيع

الـوثائق اآلتـية :
- نــســخـــة (1) من شــهــادة إثـــبــات وضــعــيـــة اHــتــرشح

sجتاه اخلدمة الوطنية
- مـســتـخـرج (1) مـن صـحــيـفــة الــسـوابق الــقــضـائــيـة

sفعـولHسارية ا
- شهادة اإلقـامةs بـالنـسبة Hـسابـقات الـتوظيف في

sناصب احملـددة في الواليـات أو البلديـات البعـيدةHا
sيالدHمستخرج شهادة ا -

- شــهـادتـان (2) طـبــيـتـان (الــطب الـعــام وشـهـادة طب
األمــراض الــصــدريــة مــســلّــمــة من طــرف طـبــيـب مـخــتص)

sطلوبHنصب اHترشح لشغل اHتثبتان أهلية ا
sصورتان (2) شمسيتان -

sشهـــادة تثـبت صـفـــة أرمـلــــة أو ابــن (ة) شهـــيد -
عنـد االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تتضمن ملفـات اHترشحY الناجحY في اHسابقات على

أساس الشهادات على اخلصوصs ما يأتي :
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHـــكـــتــســـبـــة من قـــبـل اHـــتـــرشح فـي الــتـــخـــصصs مـــرفـــقـــة
بـــشــهـــادة انـــتـــســـاب مـــســـلّــمـــة مـن طــرف هـــيـــئـــة الـــضـــمــان
االجــتــمــاعيs بــالــنــســبــة لـــلــخــبــرة اHــكــتــســبــة في الــقــطــاع

sعند االقتضـاء sاخلـاص
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHــتـــرشح في إطــار جـــهــاز اإلدمــاج اHـــهــني أو االجـــتــمــاعي

sعند االقتضـاء sبصفة متعاقد sحلـاملي الشهادات
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