
العدد العدد 70
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

اخلميس اخلميس 8 ربيع األول ربيع األول عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16 - 303 مـؤرخ في 23 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2016 يـعـدّل تـوزيع نـفـقـات مـيـزانـية
الدولة للتجهيز لسنة r2016 حسب كل قطاع....................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 16 - 304 مـؤرخ في 23 صـفــر عـام 1438 اHـوافـق 23 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمن إحـداث بــاب ونـقل
اعتماد فـي ميزانية تسيير وزارة  الثقافـة.....................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 16 - 306 مـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1438 اHـوافــق 28 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمن تـشــكـيـلــة الـلــجـنـة
الوطنية ألمن الطيران اHدني واللجان احمللية ألمن اHطارات ومهامها وعملها.......................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 16 - 307 مـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 28 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يـحــــدد الــكـيــفـيــات اHـتــعـلــقـــة
بالتعليم اإلجباري Hادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربيـة والتعليم.............................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 16-308 مـؤرخ في 28 صفـر عام 1438 اHـوافق 28 نـوفمـبـر سـنة r2016 يـتضـمن حتـديـد مـنـاطق الـتوسع
واHواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها...................................................................................................

 مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-310 مـؤرخ في 30 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 30 نـوفمـبـر سـنة r2016 يـحدد شـروط نـقل حق اإليــجـار
اHـتعلق بالسـكن العـمومي اإليجاري الذي تسـيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته............................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 اHوافـق 24 نوفمبر سنة r2016 يتضمن تغيير ألقاب...................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 17 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 17 نـوفـمــبـر سـنـة r2016 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام رئـيس أركــان الـنــاحـيـة
العسكرية الثانية........................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 17 صــفــر عــام 1438 اHـــوافق 17 نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــكــلــفــة بــالــدراســات
والتلخيص برئاسة اجلمهورية......................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 اHوافق 17 نوفمبر سنة r2016 يتضمن إنهاء مهام نائب حملافظ بنك اجلزائر....
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 اHوافق 17 نوفمبر سنة r2016 يتضمن تعيY رئيس أركان الناحية العسكرية
الثانية.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 17 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 17 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمن تـعــيـY مـديــرة لـلـدراســات بـرئـاسـة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 اHوافق 17 نوفمبر سنة r2016 يتضمن تعيY نائبY حملافظ بنك اجلزائر.......
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 17 صفـر عام 1438 اHوافق 17 نـوفمـبر سـنة r2016 يـتضـمن تعيـY مكـلف بالدراسـات والتـلخيص
بوزارة الصناعة واHناجم.............................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 17 صفـر عام 1438 اHوافق 17 نـوفمـبر سـنة r2016 يـتضـمن تعيـY مكـلف بالدراسـات والتـلخيص
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قــرار مـؤرخ في 24 مـحــرم عـام 1438 اHـوافق 26 أكــتـوبـر سـنـة r2016 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى نــائـبـة مــديـر االتــفـاقـات
الثنائية.....................................................................................................................................................
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 9 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يــونــيــو ســنـة r 2016 يــحــدّد شــروط وكــيــفــيــات وضع بــيـان
"حالل" للمواد الغذائية اHعنية.....................................................................................................................

وزارة اIوارد اIائية والبيئةوزارة اIوارد اIائية والبيئة

قـرار مؤرّخ في 22 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنة r2016 يـتـضـمّن تـشـكـيـلة الـلـجـنـة الـقـطـاعيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
اHوارد اHائية والبيئة................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

قـرار مؤرّخ في 25  ذي احلجّـة عام 1437 اHـوافق 27  سـبتـمـبر سـنة r2016 يـحـدّد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء اللـجـنـة القـطـاعـية
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات..............................

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعياجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

قـــرار وزاري مشتــرك مؤرخ في 3 صفر عام 1438 اHوافق 3 نوفمبر سنة r2016 يعدل القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في
29 صـفـر عـام 1431 اHـوافق  14 فـبـرايـر سـنة 2010 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشـغـل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلاص

باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدماتr بعنوان اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.........
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16 -  - 303 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 صــفــر عـام صــفــر عـام
1438 اHـوافق  اHـوافق 23 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2016 يــعـدr يــعـدّل تـوزيعل تـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة r2016 حسبr حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزr اHــعـدل

rتممHوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــلــــغــى من مـــيـــزانـــيـــــة ســـــنـــة 2016
اعــتــمــاد دفع قــدره ســبــعــة وأربــعــون مـلــيــارا وســبــعــمــائـة
مـــلــيــون ديــنــــار (47.700.000.000 دج)  ورخــصـــة بــرنـــامج
قـــــدرهــــا ثالثــــة مـاليــــيــــر وســـبــــعـــمــــائـــة مــــلـــيــــــون ديـــنــــار
(700.000.000 .3 دج)  مـقيــــدان فــي النـفقـات ذات الطابع
الـــنــهـــائي (اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في الــقـــانــون رقم  15 - 18
اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سـنـة 2015 واHـتــضـمن قــانـون اHــالـيــة لـســنـة 2016) طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 2 :  : يخصــص Hـيزانيـة سنــة 2016 اعـتماد دفع
قــدره سبـعـة وأربعـون مـليـارا وسـبعـمـائة مـلـيون ديـنــار
(47.700.000.000 دج) ورخــــصــــة بــــرنــــامـج قـــــدرهــــا ثالثــــة
ماليــيـر وسـبـعـمــائـة مـلـيـــون ديـنـــار (700.000.000 .3 دج)
يقـيـــدان فــي الـنـفـقـات ذات الـطـابع الـنـهـائي (اHـنـصوص
عــــلـــيــــهـــا فـي الـــقــــانـــون رقم  15 - 18 اHــــؤرخ في 18 ربــــيع
األول عام 1437 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2015 واHـتضمن

قانون اHـالية لسنة 2016) طبقـا للجدول "ب" اHلحق بهذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

- احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

  اجملمـوعاجملمـوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

3.700.000

3.700.000

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

47.700.000

47.700.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

- التربية والتكوين

- اHـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االجتماعية والثقافية

 اجملمـوع اجملمـوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

3.700.000

-

3.700.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.700.000

44.000.000

47.700.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 16 -  - 304 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 صــفـر عـام صــفـر عـام
1438 اHــــوافـق  اHــــوافـق 23 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2016 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

إحـــداث بــاب ونــقل اعـــتــمــاد فـي مـــيــزانــيــة تـــســيــيــرإحـــداث بــاب ونــقل اعـــتــمــاد فـي مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر
وزارة  الثقافـة.وزارة  الثقافـة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -
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- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 39 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـثـقـافـة من مـيـزانـيـــة الــتـسـيـيــر �ـوجـب قـانـون اHـالـيـة
r2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  يــحـدث في جـدول مــيـزانــيـة تـســيـيـر
rـركـزيـةHـصـالح اHالـفـرع اجلــزئي األول- ا rوزارة الـثـقـافـة

بـاب رقمه 44-31 وعـنوانه " اإلدارة اHـركزيـة - اHسـاهمة
في أوبرا اجلزائر".

2 :   :  يـلـغى مـن مـيــزانـيـة سـنـة 2016  اعــتمـاد اHاداHادّة ة 
قــــــدره مـــــائــــتـــــان وســـــبـــــعـــــة وتـــــســـــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(297.000.000 دج) مــــقـــيـــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الثـقـافة وفـي األبواب اHـبـينـة في اجلـدول "أ" اHلـحق بـهذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـخــصـص لــمـيـزانـيــة سـنـة 2016  اعـتـمـاد
قـــــــدره مـــــائــــتــــان وســـــبــــعـــــة وتــــســـــعــــون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(297.000.000 دج) يــقـــيـــــد فـي مـــيــزانـــيــة تــســـيــيــر وزارة
الــثــقــافــة وفي الـبــابــY اHـبــيــنـY في اجلــدول "ب" اHــلـحق

بهذا اHرسوم. 
اHـاداHـادّة ة 4 : :  يـكلــف وزيـر اHـالـيــة ووزيـر الـثـقـافةr كل
فــيـــمــا يــخـــصهr بــتـــنــفــيـــذ هـــذا اHـــرســوم الــذي يـــنــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 صـــفـــر عــام 1438 اHــوافـق 23

نوفمبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق ( أ )اجلدول اHلحق ( أ )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 44

14 - 44

25 - 44

28 - 44

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في البالي الوطني............................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في األركسترا السنفونية الوطنية......
اإلدارة اHـــركــزيــة - اHــســاهــمــة في اجملــمــوعــة الــوطــنــيــة لــلــمــوســيــقى
األندلسية...............................................................................
....................Yساهمة في ديوان قرية الفنانHركزية - اHاإلدارة ا

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع االعتمادات اHلغاةمجموع االعتمادات اHلغاة

94.500.000

94.500.000

40.500.000

67.500.000

297.000.000

297.000.000

297.000.000

297.000.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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اجلدول اHلحق ( ب )اجلدول اHلحق ( ب )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

15 - 44

31 - 44

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في الديوان الوطني للثقافة واإلعالم...
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في أوبرا اجلزائر..............................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع مجموع االعتمادات اخملصصةاالعتمادات اخملصصة

67.500.000

229.500.000

297.000.000

297.000.000

297.000.000

297.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 16 - -306 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 صــفــر عـام صــفــر عـام
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2016 ــــوافــق 28 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافــق  اH1438 ا

تــشــكــيــلــة الــلـجــنــة الــوطــنــيــة ألمن الــطــيـران اHــدنيتــشــكــيــلــة الــلـجــنــة الــوطــنــيــة ألمن الــطــيـران اHــدني
واللجان احمللية ألمن اHطارات ومهامها وعملها.واللجان احمللية ألمن اHطارات ومهامها وعملها.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة
rوالنقل

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143  (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرّخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3
ربـيع األول عام 1419 اHـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHتـعـلـقـة بـالـطـيـران اHـدنيr اHـعدّل

rتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 63 - 84 اHـــــؤرخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1963 واHــــتــــضــــمن انــــضــــمــــام اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة إلى االتـفـاقيـة اHـتعـلـقة

 rدني الدوليHبالطيران ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم رقم 65 - 159 اHـؤرخ في أول
صـفـر عام 1385 اHـوافق أول يـونـيـو سـنة 1965 الـذي حتدد
�ــوجــبه شــروط إنــشــاء واســتــخــدام واســتــغالل ومــراقــبـة

rدنيةHطارات اHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 98 اHــــؤرخ في 12
رجب عــام 1401 اHــوافق 16 مــايـــو ســنــة 1981 واHــتــضــمن

rتمّمHعدّل واHا rمطارات الدولة Yتعي
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 385 اHــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

rوالوسائل
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 386 اHــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 88 - 205 اHــــؤرخ في 7
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 18 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1988
واHــتـضـمن إنــشـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـتـســهـيالت اجلـويـة

rوحتديد مهمتها وتنظيمها وعملها
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 206
اHـؤرخ في 6 ربيع الـثـاني عام 1414 اHـوافق 22 سبـتمـبر
سـنـة 1993 واHــتـعــلق بـالـوقــايـة واHــراقـبـة في اHــؤسـسـات
واإلدارات والـــهــيـــئــات الـــعــمـــومــيـــة وكـــذا في اHــؤســـســات

rالعمومية االقتصادية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 94 - 50 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واHتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اHدني

rطاراتHوجلان أمن ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 192
اHــؤرّخ في 12 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 10 يـــولـــيـــو ســـنـــة

rطارHيناء أو اHتضمن إنشاء محافظة أمن اH1995 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اHــؤرّخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اHــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اHــــؤســـســـةr اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهــــا فــي األمـــر رقــم 95 - 24
اHــــــــؤرّخ فــي 30 ربــــــيـع الـــــــثــــــانـي عــــــام 1416 اHــــــوافق 25
سـبـتمـبر سـنة 1995 واHتـعلق بـحمـايـة األمالك العـمومـية

rوأمن األشخاص فيها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 287
اHــؤرّخ في 6 رجب عــام 1422 اHــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 الــــذي يــــحــــدد شــــروط اســــتــــخــــدام احملــــطــــات اجلــــويـــة

rاخملتلطة التابعة للدولة وإدارتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 16 مـكـرر4 من
الــقــانـون رقم 98 - 06 اHـؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام 1419
اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اHـــرســوم إلـى حتــديـــد تــشـــكــيـــلــة الـــلــجـــنــة الـــوطــنـــيــة ألمن
الطـيـران اHدني والـلجـان احملـليـة ألمن اHطـارات ومـهامـها

وعملها.

الفصل األولالفصل األول

اللجنة الوطنية ألمن الطيران اHدنياللجنة الوطنية ألمن الطيران اHدني

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــوضع الـــلــجــنــة الــوطــنـــيــة ألمن الــطــيــران
اHــدني لــدى الــوزيــر اHــكــلف بــالــطــيــران اHـدنـي. وتـتــولى

اHهمة اآلتية :

- تـنــسـيق نـشـاطـات األمن بـY الـوزارات واHـصـالح
وغـيرها من الهيـئات التابعـة للدولة ومسـتغلي اHطارات
والـطـائــرات و�ـولي خـدمـات احلـركــة اجلـويـة وغـيـرهـا من

الـــهــيـــئــات اHـــعـــنــيـــة اHــكـــلــفـــة بــتـــنـــفــيـــذ مــخـــتــلـف جــوانب
rدنيHالبرنامج الوطني ألمن الطيران ا

- الــــســـــهـــــر عــــلـى إعـــــداد الــــبـــــرنـــــامج الـــــوطـــــني ألمن
rدني وتنفيذهHالطيران ا

- الـتـصـديق عـلى الـبـرنـامج الـوطـني ألمن الـطـيران
rدني وضمان ضبطهHا

- دراسة االقتراحات الـتي تتقدم بها اللجان احمللية
rالئمةHطارات وضبط التدابير اHألمن ا

- إبـــداء اآلراء في جــمـــيع اHـــســائـل اHــرتـــبــطـــة بــأمن
الطيران اHدني في شكل توصيات.

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـتــكــون الــلـجــنــة الـوطــنــيـة ألمن الــطــيـران
اHــدنـي الــتي يـــرأســهـــا مــديـــر الــطـــيــران اHـــدني واألرصــاد

اجلويةr �ثل الوزير اHكلف بالطيران اHدنيr من :

rثل وزير الدفاع الوطني� -

rكلف بالداخليةHثل  الوزير ا� -

rدنيHكلف بالطيران اH(2) عن الوزير ا Yثل� -

rثل عن اللجنة الوطنية للتسهيالت اجلوية� -

rدير العام لألمن الوطنيHثل ا� -

- �ثل اHدير العام للجمارك.

�ــكن الــلـــجــنــة الـــوطــنــيـــة أن تــســتــشـــيــر أي شــخص
�كـنه بحـكم كـفاءته أو نـشاطـاته اHـهنـية أن يـساعـدها في

أشغالها.

rــدنيHــكــلف بــالــطــيــران اHالــوزيــر ا Yــادّة ة 4 : : يــعــHــاداHا
�ـوجـب قـرارr أعــضــاء الــلــجــنـة الــوطــنــيــة ألمن الــطــيـران
اHــدنيr بــنـــاء عــلى اقــتـــراح من الــســلـــطــة الــتي يـــنــتــمــون

إليها.

ال يتقاضى األعضاء أي تعويض على عضويتهم.

اHـاداHـادّة ة 5 : :  جتـتــمع الــلـجــنـة الـوطــنـيــة ألمن الــطـيـران
اHــــدني مــــرة واحـــدة (1) كـل ثالثـــة (3) أشــــهــــرr بـــنــــاء عــــلى
استدعاء من رئيـسهاr في دورة عادية. و�كنها أن جتتمع
في دورة غيـر عاديـة بطـلب إما من رئـيسـها وإمـا من أحد

أعضائها اآلخرين.

اHاداHادّة ة 6 : :  تتـولى مـديريـة الطـيران اHـدني واألرصاد
اجلوية أمانة اللجنة الوطنية ألمن الطيران اHدني.
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اHاداHادّة ة 7 : :  تطبق جميع اHـؤسسات والهيئات اHعنية
تـوصــيـات الــلـجــنـة الـوطــنـيــة ألمن الـطــيـران اHــدني الـتي
يـوافق عـلـيـهـا الـوزيـر اHـكـلف بـالـطـيـران اHـدني في شـكل

مقرراتr طبقا لألحكام التنظيمية.
اHـاداHـادّة ة 8 : :  تــســهــر الــلـجــنــة الــوطـنــيــة ألمن الــطــيـران
اHدني عـلى تنفيـذ الهيـاكل اHعنيـة توصيـاتها. وحترر في
كل اجـتماع لها حصـيلة عن مدى متـابعة تنفيـذ توصياتها

اHتخذة في االجتماع السابق.
اHــاداHــادّة ة 9 : :  تـــعـــد الـــلــجـــنـــة الـــوطــنـــيـــة ألمن الـــطـــيــران
اHــدني نـظــامـهـا الــداخـلي الـذي يــوافق عـلــيه �ـوجب قـرار

من الوزير اHكلف بالطيران اHدني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة احمللية ألمن اHطاراللجنة احمللية ألمن اHطار

10 :  : تــكــلف الــلــجـنــة احملــلــيــة ألمن اHــطــار عـلى اHـاداHـادّة ة 
اخلصوصr �ا يأتي :

- تـنـسيق تـنـفـيـذ الـبرنـامج الـوطـني ألمن الـطـيران
rطارHدني على مستوى اHا

- مـساعدة الـسلطـة اHكلـفة بتـنسـيق تنفـيذ عمـليات
rطارHمراقبة األمن على مستوى ا

- الـتـصـديق عـلى بـرنـامـج أمن اHـطـار والـسـهـر عـلى
rضبطه

- الـتـصــديق عـلى مـخــطـطـات الـطــوار  واخملـطـطـات
الـظرفـيـة Hـواجـهـة أزمة مـاr وحتـضـيـر الـتمـارين اHـتـعـلـقة

rبتنفيذ هذه اخملططات
- الـــــتـــــصـــــديق عـــــلى مـــــخـــــطـــــطـــــات إخالء اHـــــنـــــشــــآت

rالنهائية
- اقــــــــتــــــــراح  كل تــــــــدبــــــــيـــــــر مـن شــــــــأنه أن يــــــــحــــــــسن
التـرتيـبات األمـنيـة على الـلجـنة الـوطنـية ألمن الـطيران
اHـدني في حـالـة وجـود خـطـر أو عـمل يـوجه ضـد الـطـيـران

rدنيHا
- الـتـأكـد من مـراعـاة الـتـدابـيـر األمـنـيـة عـنـد تـهـيـئـة

rطار أو إعادة تهيئتهHا
- اقـتـراح إجـراءات الـتـخـفــيف الـضـروريـة لـتـدارك
بـعض الـعـوائق والـنـقائـص التي مـن شأنـهـا اHـسـاس بأمن

الطيران اHدني.
اHــاداHــادّة ة 11 :  : تــســهــر الـــلــجــنـــة احملــلــيــة ألمـن اHــطــار في
جميع قراراتها على توفيق التسهيالت مع أمن الطيران

اHدني.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـتـكـون الـلـجـنـة احملـلـيـة ألمن اHـطـار الـتي
يرأسها محافظ أمن اHطارr من :

rــصــالح الــتــابـعــة لــوزارة الــدفــاع الــوطـنيHــثل ا� -
rاخملتصة إقليميا

rطار أو �ثلهHمدير ا -

rعنيةHمدير النقل للوالية ا -

rرئيس فرقة شرطة احلدود اجلوية -

rرئيس مفتش قسم مصالح اجلمارك -

rؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةHثل ا� -

- �ــثـلي مــســتـغــلي الــطـائــرات اخلــاضـعــY لــلـقــانـون
rاجلزائري

- �ثل اHؤسسة الوطنية لتوزيع الوقود.
في حــالــة حــدوث مـــانعr �ــكن أن يــســـتــخــلف أي من

أعضاء اللجنة �مثل تعينه الهيئة التي ينتمي إليها.
و�ـكن اللـجنـة احمللـيـة ألمن اHطـار أن تسـتعـrY على
ســـبــيـل االســـتــشـــارة في أشـــغـــالـــهـــا وبــنـــاء عـــلى طـــلب من

رئيسهاr بأية هيئة تكون كفاءتها مطلوبة.
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــجب أن جتـــتـــمع الـــلـــجـــنـــة احملـــلـــيـــة ألمن
اHطـار مرة كل شهـرr على األقلr أو كلّـما اقتـضت مهمـتها
ذلكr بـناء على استـدعاء من رئيـسها أو من أحد أعـضائها

أو أكثر.
اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تـــــتــــولى مــــحـــــافــــظــــة أمـن اHــــطــــار أمــــانــــة

اللجنة.
يــصــادق جــمــيع اHــمــثــلــrY في احلــالr عــلـى مــحــاضـر

اجتماعات اللجنة احمللية لألمن التي تعدها األمانة.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : تــعـد الـلـجـنــة احملـلـيـة ألمن اHــطـار نـظـامـهـا

الداخلي عند اجتماعها األول وتصادق عليه.
اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـلـغــى أحـكــــام اHـرســـوم الـتــنـفـيــذي رقم
94 - 50 اHــــــؤرّخ في 16 رمــــــضـــــــان عــــــام 1414 اHــــــوافق 26

فـبـرايــر سـنـة 1994 واHـتــضـمن إحـداث الــلـجــنـة الـوطــنـيـة
ألمن الطيران اHدني وجلان أمن اHطارات.

17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16 -  - 307 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 صــفــر عـام صــفــر عـام
1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 28 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة r2016 يــــــحـــــــددr يــــــحـــــــدد

الكيفيات اHتـعلقــة بالتعليم اإلجباري Hادة التربيةالكيفيات اHتـعلقــة بالتعليم اإلجباري Hادة التربية
الـــبـــدنـــيــــة والـــريـــاضـــيــــة في مـــؤســـســــات الـــتـــربـــيــــةالـــبـــدنـــيــــة والـــريـــاضـــيــــة في مـــؤســـســــات الـــتـــربـــيــــة

والتعليم.والتعليم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rوترقيتهم YعوقHبحماية األشخاص ا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 05-07 اHــؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اHوافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد
الـــعـــامـــة الـــتي حتـــكم الـــتـــعـــلـــيم في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيــة

rوالتعليم اخلاصة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةr ال سيـمـا اHادة 37

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

rبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90- 174
اHـؤرخ في 16 ذي القـعـدة عام 1410 اHـوافق 9 يونـيو سـنة
1990 الـذي يـحـدد كـيــفـيـات تـنـظــيم مـصـالح الــتـربـيـة عـلى

rتممHعدل واHا rمستوى الوالية وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-432 اHؤرخ
في 6 شـوال عام 1426 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي
يحدد شـروط إنشاء مـؤسسـات التربـية والـتعلـيم اخلاصة

 rوفتحها ومراقبتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-133 اHؤرخ
في 5 ربـــيع األول عــام 1427 اHــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة 2006
الــذي يــحــدد شــروط إحــداث اجلــمــعــيــات الــريــاضــيــة داخل
Yمـــؤســـســـات الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيم والـــتـــكـــويـن الـــعـــالـــيــ
والـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم اHـــهــنــيـــY وتــشـــكــيــلـــهــا وكــيـــفــيــات

 rتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rتممHعدل واHا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-02 اHـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي

rتعلقة بإجبارية التعليم األساسيHيحدد األحكام ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10- 229
اHــؤرخ في 23 شـــوال عــام 1431 اHــوافق 2 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 الـذي يـحـدد تـنـظـيم اHـفتـشـيـة الـعـامـة لـلـبـيـداغـوجـيا

rبوزارة التربية الوطنية وسيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10- 230
اHــؤرخ في 23 شـــوال عــام 1431 اHــوافق 2 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 الـــذي يــحــدد األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــتــنـــظــيم الــثــانــويــة

rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-204 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014

rالذي يحدد اإلعاقات حسب طبيعتها ودرجتها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 16- 226
اHــــؤرخ في 22 ذي الــــقــــعــــدة  عــــام 1437 اHــــوافق 25 غــــشت
ســـنــة 2016 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

rللمدرسة االبتدائية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 16- 227
اHــــؤرخ في 22 ذي الــــقــــعــــدة  عــــام 1437 اHــــوافق 25 غــــشت
ســـنــة 2016 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

rللمتوسطة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 37 من الـقـانون
رقم 08-04 اHـــــؤرخ في 15 مـــــحـــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 23
ينـاير سـنة 2008 واHتضـمن القـانون الـتوجـيهي لـلتـربية
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الـــوطــنـــيــةr يـــهــدف هــذا اHـــرســوم إلـى حتــديــد الـــكــيـــفــيــات
اHــتــعـــلــقــة بـــالــتــعـــلــيم اإلجــبـــاري Hــادة الــتـــربــيــة الـــبــدنــيــة

والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم. 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 :  : تـعـلـيـم التـــربـيـة البـدنــيـة والـريـاضـيـة
إجــــبـــاري عـــلى كل الـــتـالمــيـــذr مـن بـــدايــة الـــتـــمـــدرس إلى
rنــــهـــايــة الـــتــــعـــلــــيـم الـــثـــانــــوي الـــعــــام والـــتــكـــنــولــوجي
ويـكـون مـحل تـقـيـيمr طـبـقـا للـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمول

بهما.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــعـــلـــيم الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة والـــريـــاضـــيــة
إجـــبــاري في مــؤســـســات الــتـــربــيــة والــتـــعــلــيم  لـــلــتالمــيــذ
اHــعــوقــrY  وفـق بــرنــامج مــكــيف حــسب طــبــيــعــة اإلعــاقــة
ودرجــــتـــهــــاr يـــحــــدد بــــالـــتــــنـــســــيق مـع الـــوزارات اHــــكـــلــــفـــة

بالرياضة والصحة والتضامن.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــجب عـلى اHـســتـخــدمـY والـتالمــيـذ وعـلى
آبــائــهم أو �ــثــلـيــهم الــشــرعــيـY احــتــرام إجــبـاريــة تــعــلـيم

التربية البدنية والرياضية. 

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : الــــتــــربــــيــــة الــــبـــدنــــيــــة والــــريــــاضــــيــــة مـــادة
تعليميةr وتعد ترقيتها وتطويرها من الصالح العام. 

اHاداHادّة ة 6 : : تـضمن الـتربـية الـبـدنيـة والريـاضيـةr على
غــرار اHـواد األخــرىr لـكل الــتالمـيــذ تـعــلـيــمـا عــادال وتـعـزز

فرص تعلمهم مدى احلياة.

يـهــدف تــعــلــيم الـتــربــيـة الـبــدنـيـة والـريـاضـيـةr من
خالل احلــركـة والــتــحــكم في اجلــسم لــفـائــدة الــتالمــيــذ عـلى

اخلصوصr إلى : 

- تــقـــويــة صــحـــتــهـم الــبــدنـــيــة وتـــطــويـــر ســلــوكـــاتــهم
rاحلركية والنفسية والعقلية واالجتماعية

- اHــســاهـمــة فـي تــفــتح شــخــصــيــتـهـم وتــطــويـر روح
rاجلماعة لديهم ودعمها

- الــعـــمل عــلى تـــربــيــتـــهم الحــتـــرام الــقــيـم الــروحــيــة
واألخالقية واHدنية واالجتماعية واإلنسانية.

الفصل الثانيالفصل الثاني

اHــراقــبــة الــطــبــيــة لــقــابــلـــيــة �ــارســة الــتــربــيــة الــبــدنــيــةاHــراقــبــة الــطــبــيــة لــقــابــلـــيــة �ــارســة الــتــربــيــة الــبــدنــيــة
والرياضيةوالرياضية

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تــــخـــــضع �ـــــارســـــة الــــتـــــربــــيـــــة الـــــبــــدنـــــيــــة
والـرياضـية بـالنسـبة لـكل التالمـيذr �ـا في ذلك التـالميذ

اHعوقونr إلى ترخيص طبي مسبق.

8 :  : تـؤهـل مــصـالـح الـصــحــة اHــدرســيــة وحــدهـا اHـاداHـادّة ة 
للقيام باHراقبـة الطبية لقابلية �ارسة التربية البدنية
والــريـاضــيــة داخل مـؤســســات الـتــربـيــة والــتـعــلــيمr طـبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

في غـياب مـصـالح الصـحـة اHدرسـيـةr �كن أن يـقوم
باHراقبة الطبية طبيب محلف.

حتـدد شـروط اإلعـفــاء من �ـارسـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة
والرياضية وكيـفياتها بقرار مشترك بY الوزير اHكلف
بـالــتـربـيـة الـوطـنــيـة والـوزيـر اHـكـلف بــالـصـحـة والـوزيـر

اHكلف بالرياضة. 

الفصل الثالث الفصل الثالث 

أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضيةأحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــتم تـعـلــيم الـتــربـيـة الــبـدنــيـة والـريــاضـيـة
طبقـا للبرامج الـتعليـمية الرسـمية التي يـحددها الوزير
اHكـلف بالـتربـية الـوطنـية بـالتنـسيق مـع الوزير اHـكلف

بالرياضة.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــحــدد احلـــجم الــســاعـي اخملــصص لــتـــعــلــيم
الــــتـــربـــيــــة الـــبـــدنــــيـــة والـــريــــاضـــيـــةr فـي كل اHـــســــتـــويـــات

التعليميةr الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــهـــدف تـــعـــلــيـم مــادة الـــتـــربـــيــة الـــبـــدنـــيــة
rعلى مـستـوى التـربـية الـتحـضيـرية rـكيـفـةHوالـرياضـية ا

إلى النمو احلركي والنفسي واالجتماعي للطفل.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يــضـــمن تــعـــلــيم مـــادة الــتــربـــيــة الــبـــدنــيــة
والرياضية : 

- أسـتاذ الـتعلـيم االبتـدائي بعـنوان وظـيفـة التـعليم
اHــتـــخــصص فـي الــتــربـــيــة الــتـــحــضــيـــريــةr عــلى مـــســتــوى

rالتربية التحضيرية

- أسـتــاذ الـتـعـلـيم االبـتـدائيr عــلى مـسـتـوى الـتـعـلـيم
rاالبتدائي

- أســتـاذ الــتـعــلـيم اHــتـوسط Hــادة الـتــربـيــة الـبــدنـيـة
rتوسطHعلى مستوى التعليم ا rوالرياضية

- أسـتــاذ الـتــعـلــيم الــثـانــوي Hـادة الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
والـــريـــاضــــيـــةr عـــلى مـــســــتـــوى الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي الـــعـــام

والتكنولوجي.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : يــــتــــعـــY عــــلى األســـاتــــذة اHـــكــــلـــفــــY �ـــادة
التـربيـة البدنـية والريـاضية تـطبيق الـبرامج التـعليـمية
واحلــجم الــسـاعـي والـتــعـلــيـمــات الــرسـمــيـة اHــتــعـلــقـة بــهـذا

اجملال في جميع مستويات التعليم. 
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14 :  : يــــســـتـــفـــيــــــد األســـاتــــذة اHـــكــــلـــفـــــون �ـــادة اHــادة اHــادة 
الـتـربــيـــة الـبــدنـيـــة والــريـاضـيـةr اHــنـصـوص عــلـيـهم فــي
اHـادة 12 أعــالهr من عــمـلــيــــات الـتــكـوين اHــســتـــمــر الـتي
يـــنــظـــمـــــهــا الـــوزيــر اHـــكـــلف بــالـــتـــــربــيـــة الــوطـــنـــيــة فــي
اHــؤسـســات الــتـابــعـة لــقــطـاعه وفـــي مـؤســسـات الــتــكـوين

اHتخصص األخرىr بالتنسيق مع القطاعات اHعنية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
متابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمهمتابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمه

اHــــاداHــــادّة ة 15 : : يـــضــــمـن مـــديــــرو مــــؤســــســـات الــــتــــربــــيـــة
والـتـعلـيمr في إطـار صالحـيـاتـهمr تـنـفـيذ األحـكـام اHـتـعـلـقة
بإجـبارية تعلـيم التربية البـدنية والرياضيـة وكذا تنفيذ

برنامجه.

16 : : يــتــولى جــهــاز الــتــفــتــيش اخملــتص الــتــابع اHـاداHـادّة ة 
لـوزارة التربية الوطـنية مراقبة تـعليم التربـية البدنية

والرياضية ومتابعته.

اHـاداHـادّة ة 17 : : تـتـوّج مـادة التـربـيـة البـدنـيـة والريـاضـية
بـــاخــتـــبـــارات تـــقـــيـــيــمـــيـــة طـــيـــلـــة اHــســـار الـــدراسيr عـــلى
مستوى التعـليم اHتوسط وعلى مستوى التعليم الثانوي

العام والتكنولوجي.
تدرج مـادة الـتربـية الـبـدنيـة والريـاضـية وتـقيّم في
االمـــتــحــانـــات اHــتـــوجــة لــنـــهــايــة الـــتــمـــدرس في الــتـــعــلــيم

اHتوسط وفي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
حتـدد كـيـفـيـات الـتــقـيـيمr ال سـيـمـا مـضـمـون اخـتـبـار
rالـتربـية الـبـدنيـة والـرياضـية وطـبـيعـته ومـعامـله ومدته

بقرار من الوزير اHكلف بالتربية الوطنية. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الهياكل واHنشآت والوسائل الرياضيةالهياكل واHنشآت والوسائل الرياضية

18 : : تــمــارس الــتــربـيــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيـة اHـاداHـادّة ة 
وجـوبا في اHـؤسسـات والهـياكل الـتابـعة لـوزارة التـربية

الوطنية.
وفي حـــالــة عــدم وجــود الـــهــيــاكلr تــمـــارس الــتــربــيــة
الــبــدنــيــة والــريــاضـيــة فـي الـهــيــاكل الــريــاضــيــة اجلــواريـة
بـــالـــتـــنــــســـيق مـع الـــقـــطـــاعــــات اHـــعـــنــــيـــةr طـــبـــقــــا لألحـــكـــام

التنظيمية اHعمول بها. 

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـجـــب أن تــــزود مـؤسـســــات الـتـربـيــــة
والــــتـــعـــلــــيـــم بـــاHــــنـــشــــــآت والــــتـــجـــهــــيـــــزات الـــريــــاضـــيـــة
الـضـرورية Hـمارسـة التـربـية الـبدنـيـة والريـاضيـة حسب
اHـــواصــفـــات الــتــقـــنــيـــة واHــقـــايــيـس احملــددة في الـــتــنـــظــيم

اHعمول به.

20 : : يـــجب أن تـــتـــوفــــر مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
والــــتــــعـــلــــيـم عـــلـى الــــتـــجــــهــــيــــزات الـــتــــربــــويــــة والـــوســــائل
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــضـــروريــة لـــتـــعـــلـــيم الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيــة

والرياضيةr طبقا للتنظيم اHعمول به.
 الفصل السادس الفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة 21 : : يــــتـــرتـب عـــلـى عـــدم احــــتــــرام أحـــكــــام هـــذا
اHـــرســـوم تـــطــــبـــيق عــــقـــوبـــات إداريـــة وتــــأديـــبـــيــــةr طـــبـــقـــا

للتنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 22 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28

نوفمبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 16-308 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHوافق اHوافق 28 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة r r2016 يتضمن حتديديتضمن حتديد

مناطق الـتوسع واHـواقع السـياحـية والـتصـريح بهامناطق الـتوسع واHـواقع السـياحـية والـتصـريح بها
وتصنيفها.وتصنيفها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالسياحة والصناعة التقليدية

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143 (الفقرة 2) منه

- وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 03-03 الـمـؤرّخ فـي
16 ذي احلـــجـــة عـــام 1423 اHــــوافق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2003

rواقع السياحيةHتعلق �ناطق التوسع واHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرّخ في أوّل
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rادة 15 منهHال سيما ا rالتوجيه الفالحي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 الــــمــــوافـق 5 نــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة
1988 والـــــمـــــتـــــضـــــمـن اإلعــالن عـن مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع

rالـمـعـدّل rالـسـيـاحـي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 11 من الـقـانون
رقم 03-03 اHـؤرّخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17
فـبـرايـر سـنة 2003 واHـذكـور أعالهr يـصـرّح بقـطع أراضي
الــتــراب الــوطــني احملـــددة طــبــقــا لــلــمـــلــحق بــهــذا اHــرســوم
واخملــــطـــــطــــات اHــــرفــــقــــة بــــأصـل هــــذا اHــــرســــومr وتــــصــــنّف

كمناطق توسع ومواقع سياحية.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يــنـــشـــــر هـــــــذا اHـــرســــوم فـــي اجلـــريـــــدة
الــرّســمــيّـــــة لــلــجــمــهــوريّـــــة اجلــزائــريّـــــة الــدّ�ــقــراطــيّـــــة

الشّعبيـّــة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

الـمـلـحـقالـمـلـحـق

والية تلمسانوالية تلمسان

حدودها :حدودها :حونYبني خالد مخالـد
- شماال : - شماال : البحر األبيض اHتوسط. 

- شرقا :- شرقا : خط طول كالرك 1880 (627) كم.
- غربا و جنوبا :- غربا و جنوبا : وادي عنصر اHالح.

اHساحة : اHساحة : 111 هكتارا هكتارا

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

والية تيزي وزووالية تيزي وزو

تيزي
أوجابوب

حدودها :حدودها :بوغنيبونوح

- شمال - شرق :- شمال - شرق : حدود احلظيرة الوطنية جلرجرة.

- شـمال - غرب :- شـمال - غرب : اخلط الـوهـمي الذي يـربط الـنقـاط إحـداثيـاتـها
كالرك 1880.

ن 1 :  س = 368,4 584 مr ع = 219,8 035 4 م.

ن 2 :  س = 612,7 584 مr ع = 571,4 035 4 م.

- جـــــنــــــوب - شـــــرق :- جـــــنــــــوب - شـــــرق : احلــــدود اإلداريـــــة بــــY واليـــــتي تـــــيــــزي وزو
والبويرة.

- جنوب - غرب : - جنوب - غرب : خط طول كالرك 1880 (584,7 كم).

- غـــربــا : - غـــربــا : الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــذي يـــربـط جتـــمـــعي حـــلـــوان وآيت
لعزيز.

اHساحة : اHساحة : 118 هكتارا هكتارا
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الـمـلـحـق (تابع)الـمـلـحـق (تابع)
والية سطيفوالية سطيف

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

حدودها :حدودها :عY أرناتعY عباسةمڤرس
: WGS84 شماال :- شماال : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 1 : س = "31,27'21°5 شرقا ع = "38,80'19°36 شماال 
ن 2 : س = "51,33'21°5 شرقا ع = "41,99'19°36 شماال 
ن 3 : س = "3,11'22°5 شرقا ع = "32,15'19°36 شماال.

: WGS84 شرقا :- شرقا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -
ن 3 : س = "3,11'22°5 شرقا ع = "32,15'19°36 شماال 

ن 4 : س = "49,18'21°5 شرقا ع = "32,17'18°36 شماال.
: WGS84 غربا :- غربا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 7 : س = "1,70'21°5 شرقا ع = "51,24'18°36 شماال 
ن 1 : س = "31,27'21°5 شرقا ع = "38,80'19°36 شماال.

:WGS84 جنوبا :- جنوبا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -
ن 4 : س = "49,18'21°5 شرقا ع = "32,17'18°36 شماال 
ن 5 : س = "28,56'21°5 شرقا ع = "31,77'18°36 شماال 
ن 6 : س = "7,91'21°5 شرقا ع = "41,70'18°36 شماال 
ن 7 : س = "1,70'21°5 شرقا ع = "51,24'18°36 شماال.

اHساحة :اHساحة : 215 هكتارا هكتارا 50 آراآرا

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

حدودها :حدودها :احلساسنةعY سخونةعY سخونة
: WGS84 شمال - شرق :- شمال - شرق : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 1 : س = "19,09'50°0 شرقا ع = "48,15'30°34 شماال 
ن 2 : س = "32,14'50°0 شرقا ع = "34,79'30°34 شماال 
ن 3 : س = "29,14'50°0 شرقا ع = "31,10'30°34 شماال 
ن 4 : س = "33,74'50°0 شرقا ع = "28,21'30°34 شماال 
ن 5 : س = "31,85'50°0 شرقا ع = "25,61'30°34 شماال 
ن 6 : س = "50,71'50°0 شرقا ع = "11,79'30°34 شماال 
ن 7 : س = "53,57'50°0 شرقا ع = "13,31'30°34 شماال 
ن 8 : س = "56,79'50°0 شرقا ع = "09,99'30°34 شماال 
ن 9 : س = "2,39'51°0 شرقا ع = "13,16'30°34 شماال 
ن 10 : س = "5,26'51°0 شرقا ع = "5,54'30°34 شماال 

ن 11 : س = "11,91'51°0 شرقا ع = "3,27'30°34 شماال 
ن 12 : س = "11,90'51°0 شرقا ع = "55,79'29°34 شماال.

والية سعيدةوالية سعيدة
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احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

- شمال - غرب : - شمال - غرب : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 :احلساسنةعY سخونةعY سخونة
ن 1 : س = "19,09'50°0 شرقا ع  = "48,15'30°34 شماال 

ن 14 : س = "59,78'49°0 شرقا ع  = "37,28'30°34 شماال.
: WGS84 غربا :- غربا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 13 : س = "13,99'50°0 شرقا ع  = "55,80'29°34 شماال 
ن 14 : س = "59,78'49°0 شرقا ع  = "37,28'30°34 شماال.

: WGS84 جنوبا :- جنوبا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -
ن 12 : س = "11,90'51°0 شرقا ع  = "55,79'29°34 شماال 
ن 13 : س = "13,99'50°0 شرقا ع  = "55,80'29°34 شماال.

اHساحة : اHساحة : 150 هكتاراهكتارا

الـمـلـحـق (تابع)الـمـلـحـق (تابع)
والية سعيدةوالية سعيدة (تابع) (تابع)

والية سكيكدةوالية سكيكدة

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

حدودها :حدودها :القلالقلبني سعيد
- شماال و شرقا :- شماال و شرقا : البحر األبيض اHتوسط.

- غـربـا :- غـربـا : وادي اجلــمـلي واخلط الـوهــمي الـذي يـربط الــنـقـاط إحـداثــيـاتـهـا
كالرك 1880

ن 1 : س =  337,5 280 مr ع = 500,2 102 4 م
ن 2 : س =  728,3 280 مr ع = 268,4 102 4 م
ن 3 : س =  546,1 280 مr ع = 831,4 101 4 م
ن 4 : س =  156,8 280 مr ع = 302,3 101 4 م
ن 5 : س =  046,9 280 مr ع = 926,9 100 4 م

ن 6 : س =  374,0 280 مr ع = 290,5 100 4 م.

- جنوبا :- جنوبا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها كالرك 1880.
ن 6 : س = 374,0 280 مr ع =  290,5 100 4 م
ن 7 : س = 997,3 280 مr ع =  183,7 100 4 م
ن 8 : س =  408,6 281 مr ع =  669,8 099 4 م
ن 9 : س =  953,8 281 مr ع =  539,7 099 4 م
ن 10 : س = 361,0 282 مr ع = 530,0 099 4 م
ن 11 : س = 704,6 282 مr ع = 583,9 099 4 م

ن 12 : س = 299,5 283 مr ع = 913,9 098 4 م.
اHساحة : اHساحة : 600 هكتارهكتار
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احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

اHـلـحـق (تابع)اHـلـحـق (تابع)

والية سكيكدة (تابع)الية سكيكدة (تابع)

حدودها :حدودها :
- شماال :- شماال : الطريق السريع شرق - غرب.

- شـرقا :- شـرقا : اخلط الـعلـوي جلـبل مشـتى الـغرقـة أو اخلـط الـوهمي الـذي �ر
على بعد 1200 متر شرق وادي احلميمY والذي يربط النقاط إحداثياتها

كالرك 1880 :
ن 1 : س = 293,0 339 مr ع = 787,8 065 4 م
ن 2 : س = 039,2 339 مr ع = 162,8 065 4 م
ن 3 : س = 674,0 338 مr ع = 643,9 064 4 م.

- غـربـا : - غـربـا : شـعــبــة تـبــعـد بـ 1100 مـتـر غــرب وادي احلـمـيــمـY والــتي تـمـر
بالنقطتY إحداثياتهما كالرك 1880 :

ن 9  : س = 283,6 336 مr ع = 319,0 065 4 م
ن 10 : س = 038,2 337 مr ع = 452,5 066 4 م.

- جـنوبا :- جـنوبا : اخلـط الـوهـمي الذي �ـر على بـعد 1300 مـتـر جنـوب الـطريق
السريع شرق - غرب والذي يربط النقاط إحداثياتها كالرك 1880 :

ن 3 : س = 674,0 338 مr ع =  643,9 064 4 م
ن 4 : س = 546,7 338 مr ع =  696,4 064 4 م
ن 5 : س = 147,1 338 مr ع =  738,4 064 4 م
ن 6 : س = 546,9 337 مr ع =  863,9 064 4 م
ن 7 : س = 244,8 337 مr ع =  965,8 064 4 م
ن 8 : س = 799,3 336 مr ع =  157,3 065 4 م

ن 9 : س = 283,6 336 مr ع =  319,0 065 4 م.

اHساحة : اHساحة : 318 هكتارا هكتارا

حمـام
Yالصاحل

عزابة
و

عY شرشار

عزابة

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

حدودها :حدودها :
- شماال :- شماال : الطريق الوطني رقم 18.

- شـرقـا و جـنـوبا :شـرقـا و جـنـوبا : الـطريـق البـلـدي الـذي يـربط  الـطـريق الوطـني رقم
18 بحمام صـاحليـن حتى اHنطقة الشرقية Hدينة البرواڤـية.

- غربا : - غربا : وادٍ �ر بالنقطتY إحداثياتهما كالرك 1880 :
 النقطة : س = 931,7 495 مr ع =  890,8 000 4 م

والنقطة : س = 257,3 496 مr ع =  088,1 000 4 م.
اHساحة : اHساحة : 107 هكتاراتهكتارات

والية اHديةالية اHدية

حمــام
الصـاحليـن

البرواڤيةالبرواڤية
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احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

اHـلـحـق (تابع)اHـلـحـق (تابع)
والية اHدية (تابع)الية اHدية (تابع)

حدودها :حدودها :
- شماال وشرقا :- شماال وشرقا : الطريق البلدي الذي يربط تيبحيرين بـعY عرايس. 

- غربا :- غربا : خط طول كالرك 1880 (474,5 كم).
- جنوبا : - جنوبا : خط عرض كالرك 1880 (015,5 4 كم).
اHساحة :اHساحة : 55 هكتاراهكتارا

حدودها :حدودها :
- شماال وغربا :- شماال وغربا : الطريق الوطني رقم 1.

- شرقا :- شرقا : وادٍِ يبعد بـ 300 متر شرق الطريق الوطني رقم 60.
Yعـهد الوطني لـتحسHجـنوبا :- جـنوبا : ملعـب الشهيـد مهدية احلـاج شايب وا -

التجهيزات.
اHساحة : اHساحة : 12 هكتارا هكتارا 50 آرا آرا

حدودها :حدودها :
- شماال :- شماال : الطريق الوالئي رقم 1.

- شرقا :- شرقا : الطريق الوالئي رقم 1 وخط طول كالرك 1880 (481,15 كم).
- غــربــا :- غــربــا : الــطــريق الــوالئي رقم 1 والــشــعــبــة الــتي تــمــر عــلى خـط طـول

كالرك 1880 (479,3 كم) واHوازية له.
- جنوبا : - جنوبا : وادي محيسر.

اHساحة : اHساحة : 182 هكتارا هكتارا

حدودها :حدودها :
- شماال وشرقا :- شماال وشرقا : الطريق الوطني رقم 8.

- غربا :- غربا : خط طول كالرك 1880 (526,15 كم).
- جـنـوبا :- جـنـوبا : الـطـريق الـوطـني رقم 8 واخلـط الـوهــمي الـذي �ـر عـلى بـعـد

200 متر جنوب الطريق الوالئي رقم 95.

اHساحة : اHساحة : 61 هكتارا هكتارا

حدودها :حدودها :
- شماال : - شماال : الطريق الوطني رقم 62.

- شــرقــا :- شــرقــا : احلـد الــفــاصل بــY الــتــجــمع الــسـكــاني Hــديــنــة جــواب واآلثـار
الرومانية.

- جنوبا و غربا :- جنوبا و غربا : وادي صور جواب.
اHساحة : اHساحة : 42 هكتارا هكتارا

ذراعتيبحيرين
السمار

الـمدية

منبع قصر
البخـاري

قصر
البخـاري

قصر
البخاري

قصرغابة حناشة
البخـاري

قصر
البخاري

غابة
Yاحلوض

 Yتابالطاحلوض

اآلثار
الرومانية
جواب

السواڤيجواب



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

اHـلـحـق (تابع)اHـلـحـق (تابع)
والية اHدية (تابع)الية اHدية (تابع)

حدودها :حدودها :
- شماال :- شماال : وادي صور جواب.

- شرقا : - شرقا : الطريق البلدي الذي يربط جتمعي ريدان و جواب. 
- غربا :- غربا : خط طول كالرك 1880 (539,6 كم).

- جنوبا : - جنوبا : خط عرض كالرك 1880 (998,3 3 كم). 
اHساحة : اHساحة : 7 هكتارات هكتارات

حدودها :حدودها :
- شماال : - شماال : خط عرض  كالرك 1880 (997,6 3 كم). 

- شرقا :- شرقا : خط طول  كالرك 1880 (537,3 كم).
- غربا :- غربا : شعـبة تبعد بـ 650 متـرا شرق الطريق الوالئي رقم 94 و تمر

على النقطة إحداثياتها كالرك 1880 :
س = 070,8 537 مr ع =144,7 997 3 م.

- جنوبا :- جنوبا : الطريق البلدي الذي يربط أوالد حسايني بأوالد سعيد.
اHساحة : اHساحة : 18 هكتارا هكتارا

السواڤيجوابسد بولرجم

السواڤيجوابغابة جواب

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

والية معسكرالية معسكر

حدودها :حدودها :
WGS84 شمال شرق :- شمال شرق : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 1 : س = "02'03°0 غربا ع = "04'19°35 شماال 
ن 2 : س = "57'02°0 غربا ع = "04'19°35 شماال 
ن 3 : س = "52'02°0 غربا ع = "00'19°35 شماال 
ن 4 : س = "51'02°0 غربا ع = "57'18°35 شماال 
ن 5 : س = "46'02°0 غربا ع = "50'18°35 شماال 
ن 6 : س = "43'02°0 غربا ع = "41'18°35 شماال.

- شمال - غرب :- شمال - غرب : الطريق الوطني رقم 17.
: WGS84 شرقا :- شرقا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 6 : س =  "43'02°0 غربا ع = "41'18°35 شماال 
ن 7 : س =  "47'02°0 غربا ع = "39'18°35 شماال 
ن 8 : س =  "04'03°0 غربا ع = "24'18°35 شماال 
ن 9 : س =  "46'02°0 غربا ع = "24'18°35 شماال 

ن 10 : س =  "40'02°0 غربا ع = "15'18°35 شماال 
ن 11 : س =  "42'02°0 غربا ع = "11'18°35 شماال 
ن 12 : س =  "57'02°0 غربا ع = "04'18°35 شماال.

- جنوب شرق :- جنوب شرق : وادي احلمام والوادي الذي �ر بالنقطة إحداثياتها
: WGS84

س : "34'03°0 غربا ع = "47'16°35 شماال.
- جـنـوب غرب : - جـنـوب غرب : سد بـوحـنـيـفـيـة والطـريق الـذي يـربط الـسـد بـالـطريق

الوطني رقم 17.
اHساحة :اHساحة : 428 هكتارا هكتارا

بوحنيفيةبوحنيفيةبوحنيفية



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1870
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

اHـلـحـق (تابع)اHـلـحـق (تابع)
والية معسكر (تابع)الية معسكر (تابع)

حدودها :حدودها :
: WGS84 شرقا : - شرقا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 9 : س = "03'06°0 غربا ع = "17'20°35 شماال 
ن 10 : س = "08'06°0 غربا ع = "39'20°35 شماال.

: WGS84 شمال غرب :- شمال غرب : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -
ن 10 : س = "08'06°0 غربا ع = "39'20°35 شماال 
ن 1 : س = "25'06°0 غربا ع = "27'20°35 شماال 
ن 2 : س = "28'06°0 غربا ع = "22'20°35 شماال 
ن 3 : س = "29'06°0 غربا ع = "19'20°35 شماال.

: WGS84 جنوبا :- جنوبا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -
ن 3 : س = "29'06°0 غربا ع = "19'20°35 شماال 
ن 4 : س = "26'06°0 غربا ع = "18'20°35 شماال 
ن 5 : س = "23'06°0 غربا ع = "15'20°35 شماال 
ن 6 : س = "20'06°0 غربا ع = "13'20°35 شماال 
ن 7 : س = "14'06°0 غربا ع = "16'20°35 شماال 
ن 8 : س = "10'06°0 غربا ع = "15'20°35 شماال 
ن 9 : س = "03'06°0 غربا ع = "17'20°35 شماال.
اHساحة :اHساحة : 30 هكتارا  هكتارا 12 آرا آرا

بوحنيفيةبوحنيفيةعY حامات

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

والية بومرداسالية بومرداس

حدودها :حدودها :
- شماال :- شماال : وادي عY تالت. 

- شرقا :- شرقا : خط طول كالرك 1880 (553 كم).
- غربا :- غربا : خط طول  كالرك 1880 (552,5 كم).

- جنوبا :- جنوبا : خط عرض  كالرك 1880 (050,1 4 كم).
اHساحة : اHساحة :  15 هكتارا  هكتارا 30 آرا آرا

حدودها حدودها :
- شماال : - شماال : شعبة دراحمية.

- شرقا :- شرقا : الطريق الوالئي رقم 27.
- غربا : - غربا : الطريق البلدي الذي يربط وادي قويدر ببوسكياب. 

- جنوبا : - جنوبا : شعبة (احلدود اإلدارية لواليتي بومرداس والبويرة).
اHساحة : اHساحة : 140 هكتارا هكتارا

الثنيةعمالحمام تالت

الكحلة
(ز�ة)

خميسلربعطاش
اخلشنة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

اHـلـحـق (تابع)اHـلـحـق (تابع)
والية سوق أهراسالية سوق أهراس

حدودها :حدودها :
- شـمــاال و شــرقـا :- شـمــاال و شــرقـا : الــخـط الـــوهــمــي الـذي يــربط الــنـقــاط إحـداثــيـاتــهـا

كالرك 1880 :
ن 1 : س = 451,9 403 مr ع =  400,0 391 3 م
ن  2 : س = 330,0 403 مr ع = 650,0 991 3 م
ن 3  : س = 500,0 401 مr ع = 300,0 992 3 م
ن 4 : س = 850,0 400 مr ع =  700,0 992 3 م

ن 5 : س = 584,8 399 مr ع =  463,2 992 3 م.
- غــربــا :- غــربــا : الــطــريق غــيـر اHــعــبـد الــذي �ــر بــالـنــقــطـتــY إحــداثـــيــاتــهـــمــا

كالرك 1880 :
ن 5 : س = 584,8 399 مr ع = 463,2 992 3 م

ن 6 : س = 398,4 400 مr ع = 400,0 991 3 م.  
- جنوبا : - جنوبا : خط عرض كالرك 1880 (991,4 3 كم).

اHساحة : اHساحة : 275 هكتاراهكتارا

مداوروشمداوروشاHدور

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالدائرةالدائرةالبلديةالبلديةالتسميةالتسمية

والية عY الدفلىالية عY الدفلى

حدودها :حدودها :
- شمال - شرق :- شمال - شرق : وادي الشلف.

- شرقا :- شرقا : سد غريب.
: WGS84 غربا :- غربا : اخلط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها -

ن 1 : س = "27,3'33°2 شرقا ع = "1,1'10°36 شماال 
ن 2 : س = "23,8'33°2 شرقا ع = "52,8'9°36 شماال 
ن 3 : س = "29,4'33°2 شرقا ع = "42,7'9°36 شماال 
ن 4 : س = "28,6'33°2 شرقا ع = "39,7'9°36 شماال 
ن 5 : س = "30,1'33°2 شرقا ع = "27,5'9°36 شماال 
ن 6 : س = "34,9'33°2 شرقا ع = "26,3'9°36 شماال 
ن 7 : س = "37,6'33°2 شرقا ع = "21,0'9°36 شماال 

ن 8 : س = "34,3'33°2 شرقا ع = "14,6'9°36 شماال. 
- جنوبا :- جنوبا : شعبة الديب.

اHساحة : اHساحة : 35 هكتاراهكتارا

واديسد غريب
الشرفاء

جندل



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2070
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

 مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 16-310 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 صــفــر عــام صــفــر عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 30 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2016 يـحـدد شروطr يـحـدد شروط

نــــقل حق اإليــــجــــار اHـــــتـــعـــلق بـــالـــســـــكن الـــعــــمـــومينــــقل حق اإليــــجــــار اHـــــتـــعـــلق بـــالـــســـــكن الـــعــــمـــومي
اإليجـاري الذي تســيره دواوين الـترقيـة والتسـييراإليجـاري الذي تســيره دواوين الـترقيـة والتسـيير

العقاري وكيفياته.العقاري وكيفياته.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

- و�قـتـضـــى األمــر رقــــم 75-58 اHـــؤرخ فـــي 20
رمـــضـــــان عــــام 1395 اHــوافــق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمضان عام 1404 اHوافق  9 يونـيو سنة 1984 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون األسرة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عــام 1436 الــمــوافـق 14 مــايــو ســنــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-43 اHـؤرخ
في 4 شـــوال عـــام 1418 اHـــوافق أول فــــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الـذي يـحـدد شـروط نـقل حق اإليــجـار اHـتـعـلق بـالـسـكـنـات
ذات الـــطــــابع االجـــتــــمـــاعي الــــتـــابـــعــــة لـــدواوين الــــتـــرقـــيـــة

rوالتسيير العقاري وكيفياته

- و�قـتـضـــى اHرســــوم الـتنـفـيــــذي رقـــم 269-03
اHـــــؤرخ فــــي 8 جـمــــادى الثـانيــــة عــــام 1424 اHـوافـــق
7 غشـــت سنـــة 2003 الـــذي يحـــدد شـــروط وكيفيــــات
الــــتــــنـــــــازل عـــن األمالك الــــعــــقـــــاريــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة
ولــدواوين الــتــرقــيـة والــتــســيــيـر الــعــقــاريr اHـســتــلــمـة أو
r2004 ــوضــوعــة حــيــز االســتــغـالل قــبل أول يــنــايــر ســنــةHا

rتممHعدل واHا

- و�ــقــتــضـــى اHــرســـــوم الــتــنـفــيـــــذي رقم 142-08
اHـــــؤرخ في 5 جـــمــــــادى األولـــى عـــــام 1429 اHــوافــق 11
مايو سنــة 2008 الذي يحدد قـواعد منح السكن العمومي

rاإليجاري

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شـــروط نـــقل حـق اإليـــجـــار اHـــتـــعـــلق بـــالـــســـكن الـــعـــمـــومي
اإليـــجــاري الـــذي تـــســيـــره دواوين الـــتـــرقــيـــة والـــتــســـيـــيــر

العقاري وكيفياته.

2 : : ال يـســتــفــيــد من نــقل حق اإليــجــار اHــتـعــلق اHـادة اHـادة 
بــــالــــســــكن الــــعــــمــــومي اإليــــجــــاري الــــذي تــــســــيــــره دواوين

الترقية والتسيير العقاريr  سوى األشخاص :

- الــــذين لــــهم صــــلـــة قــــرابـــة (الــــفــــروع واألصـــول) مع
اHـــســـتـــأجــر ويـــســـتـــوفــون شـــروط االســـتـــفــادة مـن الــســـكن
الـعــمـومي اإليـجــاري اHـنــصـوص عـلــيـهـا �ــوجب الـتــنـظـيم
اHعمـول بهr بالنـسبة لسـكنات احلظـيرة العقـارية اخلاصة
بـالـسـكـنـات الـعـمــومـيـة اإليـجـاريـة الـتي تـسـيـرهـا دواوين

الترقية والتسيير العقاري.

 وبصفة استثنائية :

-  الشـاغلـون الذين لـهم صلـة قرابـة أو مصـاهرة مع
اHسـتأجرr بـالنـسبـة للسـكنـات العـموميـة اإليجـارية التي
تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري اHستلمة أو

r2004 وضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنةHا

- كل شـاغـل آخـر لـلــسـكـن الـعـمــومي اإليــجـاري الـذي
rــسـتــأجـرHلــيس لــديه صــلـة قــرابــة أو صـلــة مــصـاهــرة مع ا
بـالـنـسـبة لـلـسـكنـات الـعـمـوميـة اإليـجـاريـة التي تـسـيـرها
دواوين الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــاري اHـــســـتـــلـــمـــة أو

اHوضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة 2004.

اHـادة اHـادة 3 :  : لــكي يــكـون حق نــقل اإليــجــار فـعــلــيــاr فـإنه
يـــكـــون مــعـــلـــقــا عـــلى شـــرط الــقـــبـــول الــصـــريح والـــكـــتــابي

للمؤجرr طبقا للتشريع اHعمول به. 

اHــــادة اHــــادة 4 : : ال يــــخــــضع نــــقـل حق اإليــــجــــار بـــالــــنــــســــبـــة
للحاالت االسـتثنائـية اHذكورة في اHادة 2 أعالهr لشروط

االستفادة من السكن العمومي اإليجاري اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 5 : : ال �ـكـن مـنح حـق اإليـجــار إال بـعــد تــصـفــيـة
جـمــيع مــبـالغ اإليــجـار غــيـر اHــدفـوعــة الـتـي عـلى الــشـاغل

دفعهاr عند االقتضاء.

يـــجــب عـــلــى طـــالـب نـــقـل حق اإليـــجــــار اHــــذكـــور في
اHـادة 2 (احلـالـتان 2 و3) أعالهr أن يـتـعـهـد مـسـبـقـا بـاقـتـناء

السكن اHشغول. 
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وفي هذه احلالـةr ال �نح التنازل عن السكن الذي 
نـــقـل حـق إيـــجـــارهr وفق شــــروط هـــذه اHـــادةr احلق في أي
تخـفـيض من ثـمن الـتـنـازل احملـدد في اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 03-269 اHـــــؤرخ في 8 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1424

اHوافق 7 غشت سنة 2003 واHذكور أعاله.
 وبـــــهـــــذه الـــــصـــــفـــــةr يـــــجـب عـــــلى ديـــــوان الـــــتـــــرقـــــيـــــة
والـتــسـيـيـر الــعـقـاري اHـعــنيr مـبـاشــرة إجـراءات نـقل حق

اإليجار بالتزامن مع اإلجراءات اHتعلقة بالتنازل.
وبــــعــــد نــــقل حق اإليــــجــــارr يــــســــجّل اHــــســــتـــفــــيــــد في
الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة لـلـسـكن اHـنـشـأة لـدى الـوزيـر اHـكـلف

بالسكن. 
اHادة اHادة 6 :  : بـاستثـناء الشـاغلY اHـذكورين في اHادة 2
(احلـالــة األولى) أعالهr يــشـتــرط في نــقل حق اإليــجـار دفع
غرامة مالية للـخزينة العموميـة يتم حسابها على أساس

ثمن التنازل وحتدد كما يأتي :
- 10 % من ثــمن الــتــنـازل بــالــنـســبــة لـلــشــاغل الـذي
لديـه صلـة قـرابة أو صـلـة مـصاهـرة مع صـاحب حق إيـجار
السكـن الـمـعــنـيr بالنسبة للحاالت اHذكورة في اHادة 2

(احلالة 2) أعاله.
- 20 % بـالــنــسـبــة لــلـشــاغل الــذي لــيـست لــديه صــلـة
قــرابــة أو صــلـــة مــصــاهــرة مع صــاحـب حق إيــجــار الــســكن
اHعـنيr بالـنسـبة لـلحـاالت اHذكـورة في اHادة 2 (احلـالة 3)

أعاله.
7 :  : يـعــرّض كـــل إجــــراء لــنــقـــل حــق اإليــجــار اHـادة اHـادة 
تــم �ــخــالــفـــة أحـكـــام هــذا اHــرســـوم ابــتــــداء مـن تـاريـــخ
نـــشـــره فـي اجلــريـــدة الــرســـمـــيــةr صـــاحـــب حـــق اإليـــجــار

والـشــاغـــل إلى اHـتــابـعـــــات الـقــضـائـيــــة حـسب مــا يـنص
عــلـــيه الـــتـــشــريع اHـــعـــمــول بـه والــطـــــرد الــفـــوري لـــشــاغل

السـكن دون حق.
اHـادة اHـادة 8 : : يـنـتـهي سـريـان نقـل حق اإليجـار بـالـنـسـبة
لـلحـاالت االسـتـثـنائـيـة اHـذكـورة في اHادة 2 أعالهr ابـتداء

من 31 ديسمبر سنة 2017.
ال �كن شـاغلي السـكنات الـعمومـية اإليجـاريةr بعد
انــقــضــاء هـــذا األجلr أن يــطــلــبــوا أي نــقل وســيــتم طــردهم
بـــصـــفــة تـــلـــقــائـــيـــة من هـــذه الــســـكـــنــات طـــبـــقــا لـــلـــتـــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
اHادة اHادة 9 : : �كـــن حتديـــد كـيفيـــات تـطبيـــق أحكـــام
هـــــــذا اHــــرســـــــومr عــــنــــــــد احلــــاجـــــــةr �ــــوجـــب قــــــرارات
يــــتــــخــــذهــــــــا الــــوزيـــــــر اHــــكـــــلـــف بــــالــــســـــكـــن أوr عــــنـــــــد
االقـــتـــضــــــاءr بـــاالشـــتــــــراك مـــع وزيـــر اHـــالـــيــــــة ووزيــر

الداخليــة واجلماعات احمللية.
اHـادة اHـادة 10 : : تـلــغــــى أحـكـــــام اHـرســـــوم التـنـفـيــــذي
رقــــم 98-43 اHــــــــــــــــــؤرخ فـــــي 4 شــــــــــــــــــوال عـــــــــــــــــــام 1418
اHـــــوافــــق أول فــــبـــــرايــــــــر ســـــنـــــــة 1998 الــــــــذي يـــــحــــــــدد
شـــروط نقـــل حـــق اإليجــــار اHتعلـــق بـالسكنـــات ذات
الــــطـــابــــع االجـــتــــمـــاعــــي الـــتــــابـــعــــــة لـــدواوين الــــتـــرقــــيـــة

والتسيير العقاري وكيفياته.
اHادة اHادة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 30

نوفمبر عام 2016.
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 24 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 24

نوفمبر سنة نوفمبر سنة r2016 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقــــتــــضـــى األمـــــــر رقـــم 70-20 اHــــؤرخ في 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةr اHعـدّل واHتـمّمr ال سيمـا اHادتان

r55 و56 منه

- و�ــقـــتـــضـى اHـــرســـوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثـــانـي عــــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعــلق بتـغيـير الـلقـبr اHـتممr ال سـيمـا اHـواد 3 و4 و5

rمنه
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يـرخـّــص بــتـغـيـيــــر الــلـقـــبr وفـقــــا
لـــــــلــــــــمـــــــرســــــــــوم رقـــم 71-157 اHـــــــــــؤرخ فــي 10 ربــــــــيـــع
r1971 ــــوافـــق 3 يــــونــــيــــــو ســــنـــــةHالــــثــــانــي عــــــام 1391 ا
اHـــــــتـــــــمــــم واHـــــــذكــــــــــور أعــــالهr لـألشـــــــخــــــــــاص اآلتـــــــيــــــــــة

أسماؤهـــم : 
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- حميـرة عبد احلمـيدr اHولود في 14 سبـتمبـر سنة
1992 بــالــشــارف (واليـة اجلــلــفــة) شــهـادة اHــيالد رقم 00549

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن راشد عبد احلميد.

- حـــمـــيـــرة عـــادلr اHـــولـــود في 18 غـــشت ســـنـــة 1986
بالـشـارف (والية اجلـلفـة) شهـادة اHيالد رقم 00469 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن راشد عادل. 

- حــمـيــرة إبــراهــيمr اHــولــود في 8 مـايــو ســنـة 1995
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1995/00/00252 ويــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا : بـن راشـــــد

إبراهيم.

- حــمــيـــرة ســلــيـمr اHــولــود في 8  يـــنــايــر ســنــة 1989
بالـشـارف (والية اجلـلفـة) شهـادة اHيالد رقم 00020 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن راشد سليم. 

- حـــمــيـــرة أحـــمـــدr اHــولـــود في 9 مـــارس ســـنــة 1991
بالـشـارف (والية اجلـلفـة) شهـادة اHيالد رقم 00094 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن راشد أحمد.

- حــــمـــيــــرة عــــبــــوr اHــــولــــود في 3 مــــايــــو ســــنـــة 1958
بـالـشــارف (واليـة اجلـلــفـة) شـهــادة اHـيالد رقم 00039 وعـقـد
الــــزواج رقم 10 احملــــرر بـــــتــــاريخ 22  يــــنــــايــــر ســــنــــة 1987

بالشارف (والية اجللفة) وولداه القاصران : 

* خــــــيـــــرةr اHــــــولــــــودة في 27 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 2001
r00364 يالد رقمHبالشارف (والية اجللفة) شهادة ا

* يوسفr  اHولود في 25 مايو سنة 2009 بالشارف
r00174 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا

rويــدعـــــون مــن اآلن فـــصــاعـــــدا : بــن راشــــد عـــبــــو
بن راشد خيرةr بن راشد يوسف.

- حمـيـرة فـتيـحـةr اHـولودة في 23 غـشت سـنة 1989
باألغواط (واليـة األغواط) شهادة اHيالد رقم r02041 وعقد
الــزواج رقم 816 احملـــرر بـــتـــاريخ 22 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2012
بـالــسـوقــر (واليـة تــيـارت)r وتــدعـــى مـــن اآلن فــصـاعـدا :

بن راشد فتيحة.

- مـــــزيــــان الـــــزعـــــيــــبـــــلي دنـــــيـــــازادr اHــــولـــــودة في 19
نــوفــمــبــر ســنـة 1977 بـتــلــمــسـان (واليــة تــلــمـســان) شــهـادة
اHـيالد رقم 1977/00/05685 وعـقـد الزواج رقم 130 احملـرر
بــتــاريخ 21 غــشت ســنـة 1996 بــاحلـنــايــة (واليــة تــلــمــسـان)

وتدعى من اآلن فصاعدا : مزيان دنيازاد.

- مــزيــان الــزعــيــبــلي ســعــادr اHــولــودة في 2 يــونــيــو
سـنـة 1982 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اHـيالد رقم
1982/00/02852 وعـقـد الزواج رقم 252 احملـرر بـتاريخ 24

ديسـمبـر سنة 2001 باحلـنـاية (واليـة تلـمسـان) وتدعى من
اآلن فصاعدا : مزيان سعاد.

- مــزيــان الــزعــيــبــلي مــونــة صــافــيــةr اHـولــودة في 3
مايـو سـنة 1974 بتـلـمـسان (واليـة تـلـمسـان) شـهـادة اHيالد
رقـم 1974/00/02036 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 124 احملـــــــــرر
بــتــاريخ 5 غــشت ســنــة 2002 بــاحلــنـــايــة (واليــة تـــلــمــســان)

وتدعى من اآلن فصاعدا : مزيان مونة صافية.

- مـــزيـــان الـــزعـــيــبـــلـي ســارةr اHـــولـــودة في 6 غــشت
سـنـة 1991 بــاحلـنــايـة (واليــة تــلـمــسـان) شــهــادة اHـيالد رقم
1991/00/00391 وتدعى من اآلن فصاعدا : مزيان سارة.

- مــزيــان الــزعــيــبـــلي مــكيr اHــولــود في 19 فــبــرايـر
سنة 1950 ب° سكران (واليـة تلمسـان) شهادة اHيالد رقم
1950/00/00036 وعـــقـــد الـــزواج رقم 52 احملـــرر بـــتـــاريخ 4

يـولـيــو سـنـة 1973 بـاحلـنــايـة (واليـة تــلـمـســان) ويـدعى من
اآلن فصاعدا : مزيان مكي.

- مـــزيــــان الـــزعـــيــــبـــلي كــــمـــال الـــديـنr اHـــولـــود في 5
أكـــتــوبــر ســنــة 1975 بـــتــلــمــســان (واليــة تــلــمــســان) شــهــادة
اHـيالد رقم 1975/00/04519 وعـقـد الزواج رقم 390 احملـرر
بـتاريخ 26 نـوفـمبـر سـنة 2013 باحلـنـايـة (والية تـلـمـسان)

ويدعى من اآلن فصاعدا : مزيان كمال الدين.

- مـزيان الـزعيبـلي فتـحيr اHولود في 12 سبـتمـبر
سـنـة 1984 بــاحلـنــايـة (واليــة تــلـمــسـان) شــهــادة اHـيالد رقم
1984/00/00635 ويدعى من اآلن فصاعدا : مزيان فتحي.

- مزيـان الـزعيـبـلي ثوريـةr اHـولودة في 4 ديسـمـبر
سـنـة 1973 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اHـيالد رقم
1973/00/05037 وعــقــد الـزواج رقم 13 احملــرر بــتـاريخ 12

يـنـايـر سـنـة 2004 بـعـY تـموشـنت (واليـة عـY تـمـوشنت)
وتدعى من اآلن فصاعدا : مزيان ثورية.

- مـزيـان الــزعـيـبــلي طـاهــرr اHـولـود في 5 ديـســمـبـر
سـنـة 1971 بــاحلـنــايـة (واليــة تــلـمــسـان) شــهــادة اHـيالد رقم
1971/00/00684 وعــقــد الـزواج رقم 11 احملــرر بــتـاريخ 11

فــبـــرايــر ســـنــة 2004 بـــاحلــنـــايــة (واليـــة تــلـــمــســـان) وولــداه
القاصران :

* شيـماءr اHولودة في 4 غـشت سنة 2005 بتـلمسان
r2005/00/05405 يالد رقمH(والية تلمسان) شهادة ا

* مـحـمــد عـدنــانr اHـولـود في 19 أكـتـوبــر سـنـة 2010
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 r2010/00/09427
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ويـدعــون مـن اآلن فـصــاعــدا : مــزيــان طــاهــرr مــزيـان
شيماءr مزيان محمد عدنان.

- خـــاخـــة بــــاديـــةr اHــــولـــودة في 13 مـــايــــو ســـنـــة 1980
بــأنـــقـــوســـة (واليــة ورقـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 156 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 061 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2004
بـأنقـوسـة (واليـة ورقـلة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : بدوي

بادية.

- خــاخــة رقــيـــةr اHــولــودة في 25 يـــونــيــو ســنــة 1977
بــأنـــقـــوســـة (واليــة ورقـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 140 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 55 احملــــرر بـــــتــــاريخ 17 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2000
بـأنقـوسـة (واليـة ورقـلة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : بدوي

رقية. 

- خـاخة كـلـثومr اHـولودة في 27 سـبـتمـبر سـنة 1955
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 1955/00/00868
وعقد الزواج رقم 428 احملرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1973
بــورقــلـة (واليــة ورقـلــة) وتــدعى من اآلن فــصـاعــدا : بـدوي

كلثوم.

- خــاخــة شـــمــســةr اHــولــودة في 7 مــارس ســنــة 1960
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 133 وعـــقـــد
الـزواج رقم 1034 احملــرر بـتـاريخ 14 ديــسـمـبــر سـنـة 1978
بــورقــلـة (واليــة ورقـلــة) وتــدعى من اآلن فــصـاعــدا : بـدوي

شمسة.

- خـاخة مـسـعودةr اHـولودة في 20 يونـيو سـنة 1962
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 392 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 700 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1980
بــورقــلـة (واليــة ورقـلــة) وتــدعى من اآلن فــصـاعــدا : بـدوي

مسعودة.

- خـــاخـــة خــــيـــرهr اHــــولـــودة في20 غــــشت ســــنـــة 1970
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 1970/00/01638
وعــقــد الـزواج رقم 45 احملــرر بــتـاريخ 7 غــشت ســنـة 1991
بـأنقـوسـة (واليـة ورقـلة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : بدوي

خيره.

- خـــاخـــة صـــالحr اHـــولـــود في 10 يــونـــيـــو ســـنــة 1992
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 072 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي  صالح.

- خــاخـة سـهــيـلــةr اHـولـودة في 22 يـولـيــو سـنـة 1995
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 332 وتدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي سهيلة.

- خــاخـة عــبــد الــرحــمــانr اHـولــود في 6 مــارس ســنـة
1969 بــــــــورقـــــــلـــــــة (واليــــــــة ورقـــــــلــــــــة) شـــــــهــــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1969/00/00444 وعـــقـــد الـــزواج رقم 44 احملـــرر بـــتـــاريخ 7

غـــــشـت ســـــنــــة 1991 بـــــأنـــــقـــــوســـــة (واليـــــة ورقـــــلـــــة) وولــــداه
القاصران : 

* األمـrY اHولود في 14 أبـريل سـنة 2004 بـأنـقـوسـة
 r129 يالد رقمH(والية ورقلة) شهادة ا

*  مـحـمـد عـبـد اجلـبـارr اHولـود في 26 نـوفـمـبـر سـنة
 r594 يالد رقمH2012 بأنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

rويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : بــدوي عــبــد الــرحــمــان
بدوي األمrY بدوي محمد عبد اجلبار.

- خـــاخـــة أحــــمـــدr اHـــولـــود في 14 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1963
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 1963/00/00047
وعـقـد الزواج رقم 045 احملـرر بـتاريخ 7 غـشت سـنة 1991

بأنقوسة (والية ورقلة) و بناته القاصرات :

* سمـيةr اHولودة في 11 يونـيو سنة 1998 بأنقوسة

r226 يالد رقمH(والية ورقلة) شهادة ا

*  ربـابr اHولودة في 9 يونـيو سـنة 2000 بأنـقـوسة
 r188 يالد رقمH(والية ورقلة) شهادة ا

*  ســــعــــديــــةr اHــــولــــودة في 10 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2003
 r354 يالد رقمHبأنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

*  دعــاءr اHــولـودة في 2 غــشت ســنـة 2010 بـأنــقــوسـة
  r330 يالد رقمH(والية ورقلة) شهادة ا

ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : بـــدوي أحــــمــــدr بـــدوي
سمية r بدوي ربابr بدوي سعديةr بدوي دعاء.

- خـــاخـــة زهـــيـــةr اHـــولـــودة في 5 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1987
بأنـقـوسة (واليـة ورقـلة) شـهـادة اHيالد رقم 15 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي زهية.

- خــاخــة وريـدةr اHــولــودة في 18 يــونــيــو ســنـة 1987
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 275 وتدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي وريدة.

- خـــاخــة حـــمــزةr اHـــولــود في 26 يــونـــيــو ســـنــة 1985
بـأنــقــوسـة (واليــة ورقــلـة) شــهــادة اHـيالد رقم 247  ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بدوي حمزة.

- خـــاخــة نــوارةr اHــولــودة في 2 أكـــتــوبــر ســنــة 1951
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rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : بـــدوي أحـــمـــد الـــعـــيـــد
بدوي إكرامr بدوي محمد عبد الله.

- خـاخـة عـائـشـةr اHـولــودة في أول يـنـايـر سـنـة 1997
بـــــــــأنـــــــــقـــــــــوســـــــــة (واليـــــــــة ورقـــــــــلـــــــــة) شـــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1997/00/00005 وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي عائشة.

- خـــاخــة كـــوثــرr اHـــولــودة في 17 يــنـــايــر ســـنــة 1993
بأنـقـوسة (واليـة ورقـلة) شـهـادة اHيالد رقم 06 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي  كوثر.

- خــاخـة فـتــيـحــةr اHـولـودة في 20 مــارس سـنـة 1988
بـــــــــأنـــــــــقـــــــــوســـــــــة (واليـــــــــة ورقـــــــــلـــــــــة) شـــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1988/00/00111 وعـقـد الزواج رقم 134 احملـرر بـتاريخ 20

سـبـتمـبر سـنة 2010 بـأنقـوسـة  (والية ورقـلـة) وتدعى من
اآلن فصاعدا : بدوي فتيحة .

- خــاخــة الــزهــرهr اHـولــودة في 3 يــولــيــو ســنـة 1972
r1972/00/01463 يالد رقمHبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا
وعــقــد الـزواج رقم 80 احملــرر بــتـاريخ 2 أبــريل ســنـة 1998
بــحــســY داي (واليــة اجلــزائـر) وتــدعـى من اآلن فــصــاعـدا :

بدوي الزهره.

- بــــــولـــــــوسخ حـــــــمــــــيــــــدr اHـــــــولــــــود خـالل ســــــنــــــة 1955
بـالدنايرة (واليـة سكيـكدة) بحـكم صادر بتاريخ 12 يـوليو
سـنـة 1962 شــهـادة اHــيالد رقم 398 وعــقــد الـزواج رقم 161
احملــرر بــتـاريخ 8 أكــتــوبــر ســنـة 1980 بــأم الــطــوب (واليــة

سكيكدة) وولداه القاصران :

* محمـد الصالحr اHولود في 5 ينـاير سنة 1999 بأم
الـــــــــطـــــــــوب (واليـــــــــة ســــــــكـــــــــيـــــــــكـــــــــدة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

r1999/00/00018

* ســامـــيـــــةr اHـــولــــودة فــي 29 أبـــريــل ســـنــــة 2002
بــــــأم الــــــطــــــوب (واليــــــة ســـــكــــــيــــــكــــــدة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 r2002/00/00131

ويدعـون من اآلن فـصاعـدا : بن عـلي حمـيـدr بن علي
محمد الصالحr بن علي سامية.

- بـولــوسخ أســامـةr اHــولـود في 7 يــنـايــر ســنـة 1995
بــــــأم الــــــطــــــوب (واليــــــة ســـــكــــــيــــــكــــــدة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
r1995/00/00043 ويــــــدعـى من اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا : بـن عــــــلي

أسامة.

- بـولــوسخ نــبـيلr اHــولـود في 24 يـنـايــر سـنـة 1988
بــــــأم الــــــطــــــوب (واليــــــة ســـــكــــــيــــــكــــــدة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
r1988/00/00084 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي نبيل.

بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 1951/00/00535
وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي نوارة.

- خــاخـة ســفـيــانr اHـولــود في أول أبـريل ســنـة 1984
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 139 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي سفيان.

- خــاخــة مــحــمــد بــشــيــرr اHــولــود في 13 مــايــو ســنــة
1992 بـــــأنــــــقــــــوســــــة (واليــــــة ورقــــــلــــــة) شــــــهـــــادة اHــــــيـالد رقم

1992/01/00056 ويــدعى من اآلن فـصــاعـدا : بـدوي مــحـمـد

بشير.

- خــاخــة بـــوبــكــرr اHــولــود في 23 يـــولــيــو ســنــة 1959
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 913 وعـــقـــد
الـزواج رقم 84/806 احملـرر بـتاريخ 5 نـوفـمـبـر سـنة 1984

بورقلة (والية ورقلة)  وابنته القاصرة : 

*  حـــــــســــــنــــــةr اHـــــــولــــــودة في 23 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2007
 r142 يالد رقمHبأنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

ويــدعــيــان من اآلن فـــصــاعــدا : بــدوي بــوبــكــرr بــدوي
حسنة.

- خـــاخـــة هـــنـــاءr اHـــولـــودة في 27 مـــارس ســـنــة 1997
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 119 وتدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي هناء.

- خــاخـــة حــســـيــبــةr اHـــولــودة في 8 مــايـــو ســنــة 1989
بأنقـوسة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم 190 وتدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي  حسيبة.

- خـاخة عـبـيـدةr اHـولود في 13 سـبـتمـبـر سـنة 1990
بـأنــقــوسـة (واليــة ورقــلـة) شــهــادة اHـيالد رقم 353  ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بدوي عبيدة. 

- خــاخــة أحــمــد الــعــيــدr اHــولــود في 16 يــولــيــو ســنـة
1963 بــــــــورقـــــــلـــــــة (واليــــــــة ورقـــــــلــــــــة) شـــــــهــــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1963/00/00584 وعــقــد الـزواج رقم 40 احملــرر بــتـاريخ 11

غـــــشـت ســـــنــــة 1985 بـــــأنـــــقـــــوســـــة (واليـــــة ورقـــــلـــــة) وولــــداه
القاصران : 

* إكــــــرامr اHـــــــولـــــــودة في 24 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســــــنــــــة 2002
r318 يالد رقمHبأنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

*  مــحــمــــد عــبـــــد الــلهr اHــولـــــود فــــي أول يــنــايــــر
سـنـــة 2008 بأنـقـوســـة (واليــــة ورقلــــة) شهــــادة اHيــالد

 r01 رقـــم



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

- بــولـــوسخ نــورةr اHــولــودة في 5 غــشت ســنــة 1992
بــــــأم الــــــطــــــوب (واليــــــة ســـــكــــــيــــــكــــــدة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1992/00/00582 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي نورة.

- بولـوسخ نور الدينr اHولود في 15 ديسـمبر سنة
1984 بـــأم الـــطـــوب (واليـــة ســـكـــيـــكــــدة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

1984/00/00860 ويـــــدعــى مـــن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : بن عـــــلي

نور الدين.

- بولـوسخ مرادr اHولود في 3 يولـيو سنة 1983 بأم
الـــــــــطـــــــــوب (واليـــــــــة ســــــــكـــــــــيـــــــــكـــــــــدة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
r1983/00/00544 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي مراد.

- بـولوسخ عـبد الـقادرr اHـولود في 2 سبـتمبـر سنة
1981 بـــأم الـــطـــوب (واليـــة ســـكـــيـــكــــدة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

1981/00/00715 وعـقـد الزواج رقم 243 احملـرر بـتاريخ 19

غـشت سنة 2013 بـأم الطـوب (والية سـكيـكدة) ويدعى من
اآلن فصاعدا : بن علي عبد القادر.

- بــولــوسخ خــالــدr اHــولـود في 26 يــنـايــر ســنـة 1987
بــــــأم الــــــطــــــوب (واليــــــة ســـــكــــــيــــــكــــــدة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1987/00/00082 و يـــــدعـــــــى مــــــــن اآلن فــــصــــــاعــــــــــدا :

بن علي خالد.

- لقـرادة حسـانr اHولود في 14 سبـتمبـر سنة 1982
بــــبـــوســـعـــادة (واليـــة اHــــســـيـــلـــة) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 02654

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد اHالك حسان.

- لـقــرادة حــسـrY اHــولـود في 25 يــونــيــو ســنـة 1987
بــــبـــوســـعـــادة (واليـــة اHــــســـيـــلـــة) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 02138

 .Yالك حسHويدعى من اآلن فصاعدا : عبد ا

- لـقـرادة مــفـتـاحr اHـولـود في 26 أكـتـوبـر سـنـة 1983
بــــبـــوســـعـــادة (واليـــة اHــــســـيـــلـــة) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 03355

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد اHالك مفتاح.

- بـابا عـمـر تـيـازيت سـيـهـامr اHـولودة في 22 أبـريل
ســـنــة 1987 بـــبـــنـــورة (واليـــة غــردايـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم
00378 وعـقـد الزواج رقم 00050 احملـرر بـتاريخ 8 فـبـراير

ســــنــــة 2011 بــــبــــنـــــورة  (واليــــة غــــردايــــة) وتـــــدعى من اآلن
فصاعدا : بابا عمر سيهام.

- بــابــا عــمــر تــيــازيط تــوفــيقr اHــولــود في 28 مــايــو
ســـنــة 1990 بـــبـــنـــورة (واليـــة غــردايـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

00644  وأخوه القاصر : 

* مـحـمــدr اHـولـود في 16 يـنـايــر سـنـة 1998 بــسـيـدي
 r00082 يالد رقمHعباز (والية غرداية) شهادة ا

r ويــدعـــيــــان مـن اآلن فــصــاعــدا : بــابــا عــمــر تــوفــيق
بابا عمر محمد.

- بـــابــا عـــمـــر تــيـــازيط عـــبـــد الـــسالمr اHـــولــود في 11
يــنـايــر ســنـة 1992 بـبــنـورة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اHـيالد
رقــــم 00044 ويــدعــــى مـــــن اآلن فــصـــاعــــدا : بـــابــا عـــمــر

عبد السالم.
- علول عـبد اجمليدr اHولود في 3 نوفـمبر سنة 1963
بــالـشــمــرة (واليــة بـاتــنــة) شــهـادة اHــيالد رقم 00288 وعـقـد
الــزواج رقم 01775 احملــرر بــتــاريخ 3 أكـــتــوبــر ســنــة 2002

بباتنة (والية باتنة) وولداه القاصران : 
* عبـد النورr اHولود في 15 مايـو سنة 2003 ببـاتنة

r03313 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا
*  أكــرم تـــقي الـــدينr اHـــولــود في 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

 r11791 يالد رقمH2007 بباتنة (والية باتنة) شهادة ا

rويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : صـــاحلي عــــبـــد اجملـــيـــد
صاحلي عبد النورr صاحلي أكرم تقي الدين.

- عــلـول مــصــطـفىr اHــولـود في 6 يـونـيــو سـنـة 1968
بأوالد ملـوك (والية باتنـة) شهادة اHيالد رقم 00169 وعقد
الــزواج رقم 00026 احملـــرر بـــتـــاريخ 25 غـــشت ســـنـــة 2002
بـــبـــولـــهـــيالت (واليـــة بـــاتـــنـــة) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

صاحلي مصطفى.
- قـط رضــــوانr اHـــــولـــــود في 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 1988
�ـعاويـة (والية سـطـيف) شهـادة اHيالد رقم 00083 ويدعى

من اآلن فصاعدا : رابحي رضوان. 
- قط وحــيـــدةr اHــولــودة فـي 20 فـــبــرايــر ســنــة 1990
بــــبـــنـــي عـــزيــــــز (واليــــــة ســــطـــيــــف) شـــهــــــــادة اHـــيـــــالد
رقــــم 1990/00/00245 وتــدعـــــى مــــــن اآلن فــصــاعـــــدا :

رابحي وحيدة.
- قـط زهـــيــــرr اHـــولــــود في 15 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1986
�عاويـة (والية سطيف) شهادة اHيالد رقم 00185  ويدعى

من اآلن فصاعدا : رابحي زهير. 
2 :  : عــمــال بــأحــكــــام اHـــادة 5 مـن اHـرســوم رقم اHـاداHـادّة ة 
71 - 157 اHؤرخ في 10 ربيع الـثاني عام  1391 اHوافق 3

يـــونــيــو ســنــة r1971 اHــتــمـم  واHــذكــور أعالهr يـــؤشــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHـمــنـوحـة �ــقـتـضـى هــذا اHـرســوم وذلك  بـنــاء عـلى طـلب

وكيل اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 24

نوفمبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2670
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام رئــيسr يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام رئــيس

أركان الناحية العسكرية الثانية.أركان الناحية العسكرية الثانية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجــب مـرســــوم رئـاســـي مــــؤرخ فــي 17 صـفـــر
عــــام 1438 اHـوافـــق 17 نــوفــمــبـــــر ســنــــة r2016 تــنــهـــى
مهــــام الـعمـيــــد حســــY محـصــــولr بصـفتــــه رئـيســـا
ألركـــــان الـناحـيــــة الـعسـكـريـــة الـثـانيــــةr ابـتـــداء مـــن

15 نوفمبر سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلــفــةr يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلــفــة

بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجــــب مــرســـــوم رئـــاســـي مـــــؤرخ في 17 صــفــر
عـــام 1438 اHـوافــق 17 نــوفــمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى
مـــهــــام الـــســــيـــدة حــــضـــريــــة يـــوســــفيr بـــصــــفـــتــــهـــا مــــكـــلــــفـــة
بـالـدراسـات والـتـلــخـيص بـرئـاسـة اجلـمـهــوريـةr لـتـكـلـيـفـهـا

بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2016 يــتـــضــمـن إنــهـــاء مــهـــام نــائبr يــتـــضــمـن إنــهـــاء مــهـــام نــائب

حملافظ بنك اجلزائر.حملافظ بنك اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 17 صـــفـــر عـــام
1438 اHـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

علي تواتيr بصفته نائبا حملافظ بنك اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة r2016 يـتـضـمن تـعـيـY رئـيس أركـانr يـتـضـمن تـعـيـY رئـيس أركـان

الناحية العسكرية الثانية.الناحية العسكرية الثانية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 17 صـــفـــر عـــام
1438 اHــــوافق 17 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــعـــمـــيـــد

الــــســــعــــيـــــــد بــــوســــنـــــــةr رئــــيــــســـــــا ألركـــــــان الــــنــــاحــــيــــــة
الــعـــســكـــريـــــــة الـــثــانـــيـــــةr ابـــتــــــداء مـــن 16 نــوفـــمــبـــــر

سنـــة 2016.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــضــــمـن تـــعــــيــــY مــــديـــرةr يــــتـــضــــمـن تـــعــــيــــY مــــديـــرة

للدراسات برئاسة اجلمهورية.للدراسات برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــب مـــرســــــوم رئـــاســـي مــــــؤرخ في 17 صـــفــر
Yتــعــــ r2016 ــــوافــق 17 نــــوفــــمــــبــــــر ســــنـــــةHعــــــام 1438 ا
الــــســــيــــــدة حــــضــــريــــــة يـــوســــفـــيr مــــديــــــرة لــــلــــدراســـــات

برئاســة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمن تـعيـY نـائـبـY حملافظr يـتـضـمن تـعيـY نـائـبـY حملافظ

بنك اجلزائر.بنك اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 17 صـــفـــر عـــام
1438 اHــوافق 17 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2016 يــعـــيّن الـــســـيــدان

اآلتي اسماهما نائبY حملافظ بنك اجلزائر :

rجمال الدين بن بلقاسم -

- سعيد محرزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــضــــمن تــــعــــيــــY مـــكــــلفr يــــتـــضــــمن تــــعــــيــــY مـــكــــلف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة واHناجم.بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة واHناجم.

ـــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 17 صـــفـــر عـــام
Yالـسـيـد أمـ Yيـعـ r2016 ـوافق 17 نـوفــمــبـر ســنـةH1438 ا

تـيـرةr مـكـلـفــا بـالـدراسـات والـتـلـخــيص بـوزارة الـصـنـاعـة
واHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 17
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــضــــمن تــــعــــيــــY مـــكــــلفr يــــتـــضــــمن تــــعــــيــــY مـــكــــلف
بـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـشـؤون الـديـنـيـةبـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـشـؤون الـديـنـيـة

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 17 صـــفـــر عـــام
1438 اHــوافــق 17 نـــوفــمـــبــــر ســـنــــة r2016 يــعـــY الــســيـد

خير الـدين عويـرr مكلـفا بـالدراسات والـتلـخيص بوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف.
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وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 24 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 26 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســنــة ســنــة r2016 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى نــائــبــةr يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى نــائــبــة

مدير االتفاقات الثنائية.مدير االتفاقات الثنائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدولةr وزيـر الشؤون اخلارجية والتعاون
rالدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 اHـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 اHـؤرخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عـــلــى اHــرســـوم الــرئـــاسي اHــؤرخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHــتــضــمن تــعـيــY الــســيــدة نـورة جــعــفــريr نـائــبــة مــديـر

rلالتفاقات الثنائية بوزارة الشؤون اخلارجية
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الـــســيــدة نـــورة جــعــفــريHــادة األولى :اHا
نـــائــبـــة مــديـــر االتــفــاقـــات الــثـــنــائـــيــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهـاr باسم وزيـر الدّولـةr وزير الـشؤون اخلـارجية
rــــقـــرراتHعـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق وا rوالـــتــــعــــاون الـــدولـي

باستثناء القرارات.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 26

أكتوبر سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 9  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 14 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة r2016 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد شـــــروطد شـــــروط
وكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــةوكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــة

اHعنية.اHعنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف
rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جــمـــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1410 اHــوافــق أول يـــنــايـــر
rســــنــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحـــــــة

rتمّـمHعـدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-452 اHؤرّخ
في 9 جــــمــــادى األولى عـــــام 1412 اHــــوافــق 16 نـــوفــــمـــبـــــر
سنـة 1991 واHتـعلّـق باHـفتشـيات البـيطـريــة في اHراكـز

rاحلـدوديـة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-69 اHـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHــتــضــمّن إنــشــاء اHــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rتمّـمHعدّل واHا rقانونـه األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التّجـارة
- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 05-464 اHـؤرّخ
في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافـق 6 ديسـمبـر سنـة 2005

rتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقـةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-467 اHؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدّد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــصــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفيـاتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــــام 1433 اHــــوافــق 6 مــــايـــــو
سـنـــة 2012 واHـتــعـلّـــق بـالــقـــواعــد اHــطـبــقـــة فــي مـجـــال

rنتـوجــاتHأمـن ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في23 جـــمـــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايــــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشـري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في5 مـحرّم عام 1435 اHـوافق 9 نـوفـمبـر سـنـة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدّد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27 غـشت سنـة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 15 جـــــمــــــادى األولـى عــــــام 1435 اHـــــوافــق  17 مــــــارس
ســنــة 2014 واHــتــضــمّن اHــصــادقــــة عــلى الــنــظـــام الــتـقــني

r"واد الغذائية "حاللHتعلقة باHالذي يحدّد القواعد ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 12 (النـقـطة 14)
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 13-378 اHـؤرّخ في 5 مـحـرّم
rــذكــور أعالهHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 واHعـام 1435 ا
يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد شــروط وكـــيــفـــيــات وضع

بيان "حالل" للمواد الغذائية اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : الــبــيـــان "حالل" هــو عـالمــة جــمـــاعــيــة حتــدد
�يـزاتهـا وكذا شـروط منـحهـا من طرف الـهيـئة الـوطنـية
اHـكــلـفـــــة بـالــتـقــيـيــــسr طـبــقــــا لــلـتــشـريـــع والــتـنــظـيـــم
اHعمــــول بهمــــاr بعـــد أخذ رأي الـلجنـة اHنصوص عـليها

في اHادّة 7 أدناه.

3 :  : ال يــــرخــــص بـــــوضـــع بـــــيــــــــان "حـــالل" إالّ اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــمــــواد الــغــذائـيـــــة الــتـــي تــسـتــجـــــيب لـلــمــتـطــلــبــــات
احملـــــــددة فـــي أحــــكــــــام هـــــــذا الـــقـــــــرار وكـــذا الــــتـــنــــظـــيم

اHعمول بـه.

4 :  : يـجب أن يثـبت وضع بـيان "حـالل" بشـهادة اHاداHادّة ة 
مـــطــابـــقــة "حـالل" صــادرة عن الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة اHـــكــلـــفــة

بالتقييس .

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : حتـــدد قــــائـــمــــة اHـــواد الــــغـــذائــــيـــة اHــــعـــنــــيـــة
بــــإلــــزامــــيــــة وضع الــــبــــيـــان "حـالل" من طــــرف "الــــلــــجــــنـــة"

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

تـنـشـر قـائـمــــة اHواد الـغـذائـيـة اHـعـنـيـة علـى اHواقع
اإللـــكـــتـــرونـــيــة الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــوزارات اHــكـــلّـــفـــة بـــحـــمـــايــة
اHــســتــهــلك وقـــمع الــغش والــشــؤون الــديــنــيــة والــصــنــاعــة
والـفالحة والـصحة وبـأي وسيـلة أخـرى منـاسبـة. كمـا أنها
مـتــوفـرة عـلى مـسـتـوى الــهـيـئـات واHـؤسـســات الـعـمـومـيـة

اHذكورة في النقطة (ب) من اHادّة 8 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــجب أن تـــكـــون شـــهـــادة اHـــطــابـــقـــة "حالل"
لــلــمــواد الــغــذائــيــة اHــســتــوردة صــادرة من طــرف هــيــئــات
مؤهلـة في بلدان مـنشئـها ومعـترفا بهـا من طرف الـلجنة

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزارة اHــــكــــلـــفــــة بــــحـــمــــايـــة
اHــســتــهــلك وقــمـع الــغش جلــنــة وطــنــيــة Hــتــابــعــــة اإلشــهـاد
ووضــع الـــعالمـــــة "حالل" لــلـــمــــواد الـــغـــذائـــــيــة اHـــعــنـــــيــة

الـتي تدعى في صلب النص "اللجنـة".

تــــكـــــلّف الـــــلـــــجــــنـــــة بــــالـــــدراســــة وإبـــــداء الــــرأي عـــــلى
اخلصوصr فيما يأتي :

- إجــــراءات اإلشــــهــــاد "حـالل" طــــبــــقــــــا ألحــــكــــــام هـــذا
الـــقــــرارr وكـــذا الـــتــــنـــظـــيـم اHـــعـــمــــول به في مــــجـــال اHـــواد

r"الغذائـية "حالل

- طلبات االعـتراف بالشـهادات "حالل" الصادرة من
rطرف هيئات اإلشهاد األجنبية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

- طــلــبــات االعــتــراف اHــتـــبــادل مع هــيــئــات اإلشــهــاد
"حالل" األجنبـية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــتــشـــكـل الــلـــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوزيــر
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغش أو �ثله من :

أ) بعنوان الوزارات :أ) بعنوان الوزارات :

- �ـــــــثـــل عـن الـــــــــوزيــــــــــر اHـــــــكــــــــلـف بـــــــالـــــــشـــــــــؤون
rعضـوا rالدينــية

rعضوا rكلف بالفالحةHثـل عن الوزير ا� -

rعضوا rكلف بالصناعةHثـل عن الوزير ا� -

- �ثـل عن الوزير اHكلف بالصحةr عضوا.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :

rعضوا rثل عن اجمللس اإلسالمي األعلى� -

rعضوا rثل عن الهيئة اجلزائرية لالعتماد� -

- �ـــثـل عن اHـــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لـــلـــمـــلـــكـــيـــة
rعضوا rالصناعـية

- �ــــثل عـن اHـــركــــز اجلـــزائــــري Hـــراقــــبـــة الــــنـــوعــــيـــة
rعضوا rوالـرزم

rعضوا rثل عن معهد باستور باجلزائر� -

rعضوا rركز الوطني لعلم السمومHثل عن ا� -

- �ثل عن اHعهد الوطني للطب البيطريr عضوا.

�ــكن الـلّــجــنـة أن تــسـتــعـY بــأي شــخص قـادر بــحـكم
كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها.

تــــقــــــوم الــــلّــــجـــنــــــة بـــإعــــــداد نـــظـــــامـــهـــــــا الــــــداخـــلي
وتصـادق علـيه.

9 :  : يــعــيّن أعــضــاء الــلّـجــنــة �ــقــرر من الــوزيـر اHـاداHـادّة ة 
اHـــكــلّف بـــحــمـــايــة اHــســـتــهــلـك وقــمع الـــغشH rــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلـة لـلـتـجــديـدr بـنـاء عـلى اقــتـراح من الـسـلـطـة

التي يتبعونها.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تــدخل أحــكـام هــذا الــقــرار حــيّـز الــتــنــفــيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة.

وزارة اIوارد اIائية والبيئةوزارة اIوارد اIائية والبيئة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـشــكـيــلـة الــلـجــنـة الــقـطــاعـيـةن تـشــكـيــلـة الــلـجــنـة الــقـطــاعـيـة

للصفقات لوزارة اHوارد اHائية والبيئة.للصفقات لوزارة اHوارد اHائية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 22 رمــــــضـــــــان عــــــام 1437
اHوافق 27 يـونيو سنة r2016 تتشكّـل الـلّجنة القطـاعــية
للصفقـات لـوزارة اHوارد اHائية والبيئةr تطبيقا ألحكام
اHـــادتــY 185 و187 مـن اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 247-15
اHــؤرّخ في 2 ذي احلـــجّـــة عــام 1436 اHــوافق 16 ســبـــتــمـــبــر
ســـنــة 2015 واHــتـــضـــمّن تـــنـــظــيـم الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة
وتــفــويــضـات اHــرفق الــعــامr من الــسّــيـدة والــسّـــادة اآلتــيـة

أسماؤهم :
- رابــــحـي لــــعـــــــرجr �ــــثــل وزيــــــر اHــــوارد اHـــــائــــيــــة

rرئيسا rوالبيئة
- مستيري عـبد اللطيفr �ثل وزير اHوارد اHائية

rنائب رئيس rوالبيئة
- بــــوقــــروة زكــــيــــةr �ــــثـــلــــة قــــطــــاع اHــــوارد اHــــائــــيـــة

rعضوا rوالبيئة
- مــــخــــزومي فــــريــــدr �ــــثـل قــــطــــاع اHــــوارد اHــــائــــيـــة

rمستخلفا rوالبيئة
- آيت مــســغـــات عــبــد الـــعــزيــزr �ــثـل قــطــاع اHــوارد

rعضوا rائية والبيئةHا
- أفـليحاو عـبد الرحمـانr �ثل قطاع اHـوارد اHائية

rمستخلفا rوالبيئة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016.
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أ) - بعنوان اإلدارة اHركزية :أ) - بعنوان اإلدارة اHركزية :
السـادة :

- مـصـبـاح ســمـاعـيلr اHـديـر الـعــام لـلـوقـايـة وتـرقـيـة
rالصحة

- حلـاج محـمـدr اHديـر الـعام Hـصالـح الصـحة وإصالح
rستشفياتHا

- حافظ حـمـوr اHـديـر الـعام لـلـصـيـدلة والـتـجـهـيزات
الصحية.

ب) بــعـــنــوان اHـــمــثــلـــY عن اHـــؤســســـات والــهـــيــئــاتب) بــعـــنــوان اHـــمــثــلـــY عن اHـــؤســســـات والــهـــيــئــات
التابعـة لقطـاع الصحـة :التابعـة لقطـاع الصحـة :

السيدة والسادة :

- مـــنـــصـــوري مــــحـــمـــد بن ســـلــــيـــمـــانr اHـــديـــر الـــعـــام
rواد الصيدالنيةHراقبة اH للمخبر الوطني

- ولـــد قـــابـــلـــيـــة لـــيـــنـــدةr اHـــديـــرة الـــعـــامـــة لـــلـــوكـــالـــة
rالوطنية للدم

- بـورحــلـة مــحـمــدr اHـديــر الــعـام لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة
rلزرع األعضاء

- حــــرات زوبــــيــــرr اHــــديــــر الــــعــــام Hــــعــــهــــد بــــاســــتـــور
باجلـزائر.

ج) - بـــعــنــوان الـــشــخـــصــيـــات اخملــتـــارة عـــلى أســاسج) - بـــعــنــوان الـــشــخـــصــيـــات اخملــتـــارة عـــلى أســاس
كفاءتها العلمـية :كفاءتها العلمـية :

السيدتان والسادة :

rأســـتــاذة اســـتــشـــفــائـــيــة جـــامــعـــيــة rأيــوب صـــوريــا -
رئــيــسـة مــصــلـحــة الــطب الــداخـلي بــاHــركــز االسـتــشــفـائي

rاجلامعي بني مسوس

- جـــنــاوي عـــز الـــدينr أســـتـــاذ اســـتـــشــفـــائـي جــامـــعي
رئــيس مــصــلــحـــة اجلــراحـــة الــعــامــة �ــركـــز بــيــار ومــاري

rكـوري باجلـزائر

- أيت مـسعـودان صـديقr أستـاذ مـساعـد اسـتشـفائي
جــامـــعي في طب الــقــلـب بــاHــركــز االســتــشـــفــائي اجلــامــعي

rمصطفى باشا

- بن حـــســY يـــاســrY �ــارس طـــبي مــتـــخــصص في
الــصــحــة الــعــمــومـيــة فـي االنـعــاش بــاHــركــز االســتــشـفــائي

rاجلامعي تـيزي وزو

rـــالـــيـــةHــــكـــلف بــــاHــــثل الـــوزيـــر ا� rخـــروبـي عـــمـــر -
rعضوا r(ديرية العامة للميزانيةHا)

rــــالــــيـــةHــــكــــلـف بــــاHــــثـل الـــوزيــــر ا� rرزيق عــــمــــار -
rمستخلفا r(ديرية العامة للميزانيةHا)

rالـيةHـكلف بـاHثل الـوزير ا� rعـميـار عبـد القـادر -
rعضوا r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

rــالــيــةHــكــلف بــاHــثل الــوزيــر ا� rبــوكــرمــة فــارس -
rمستخلفا r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

rـكـلف بـالـتـجارةHـثل الـوزيـر ا� rقومـيـري حـمـيـد -
rعضوا

rـــكـــلـف بـــالـــتـــجــارةHـــثـل الــوزيـــر ا� rحـــنـــاش بالل -
مستخلفا.

تـتولى األمـانة الـدائـمة لـلجـنـة القـطاعـيـة للـصفـقات
لـــوزارة اHـــوارد اHـــائــيـــة والـــبـــيـــئـــة الـــسّــيـــدة بـن ســطـــالي

حميدةr عضواr والسيدة بوريدة وهيبةr مستخلفة.
تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 24 رجب عــام 1436
اHـوافق 13 مـايــو ســنـة 2015 واHـتــضــمّن جتــديـد تــشــكـيــلـة

اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة اHوارد اHائية.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اIستشفياتاIستشفيات

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 25  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 27
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة r2016 يـــحــدr يـــحــدّد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة
ألعـضاء اللـجنـة القطـاعيـة الدائـمة للـبحث الـعلميألعـضاء اللـجنـة القطـاعيـة الدائـمة للـبحث الـعلمي
والتطـوير الـتكـنولوجي لـوزارة الصـحة والـسكانوالتطـوير الـتكـنولوجي لـوزارة الصـحة والـسكان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـــب قــــرار مــــؤرّخ فــــي 25 ذي احلــجّــــة عــــام
1437 اHـوافـــق 27 سـبـتمـبــــر سـنـة r2016 حتـدّد الـقــائـمــة

االسـمــية ألعضـــاء الـلجنـة القـطـاعـــية الدائـمـــة للبحث
الـــعــلـــمي والــتـــطـــويـــــر الــتــكـــنـــولـــوجي لــوزارة الـــصــحــــة
والسكــان وإصالح اHسـتشفياتr تطـبيقـا ألحكــام اHادّة 4
مـــن اHــــرســــــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 99-243 اHــــؤرّخ في 21
رجب عـــام 1420 اHــوافــق 31 أكــتــوبــــر ســنـــة 1999 الـذي
يـحدّد تـنـظـيم اللـجـان الـقطـاعـيـة الدائـمـة لـلبـحث الـعـلمي

والتطوير التكنولوجي وسيرهاr كما يأتي :



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 93 - 225 اHـؤرّخ
في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1414 اHــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1993 واHـــــتـــــضــــــمّن إنـــــشـــــاء مــــــجـــــلس وطـــــنـي اقـــــتـــــصـــــادي

rواجتماعي
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 22 شوال
عام 1426 اHوافق 24 نوفـمبر سنة 2005 واHتضـمن تقليد

rرئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي مهامه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHالتأديبي ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHــــــؤرّخ في 25 رجـب عـــــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 صــفــر عــام 1431 اHــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2010 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــــدمـــــاتr بـــــعـــــنــــوان اجملـــــلـس الـــــوطــــنـي االقـــــتـــــصــــادي

rواالجتماعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 29 صـفـر عام 1431 اHـوافق

14 فبراير سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــــدمـــــاتr بـــــعـــــنــــوان اجملـــــلـس الـــــوطــــنـي االقـــــتـــــصــــادي

واالجتماعيr طبقا للجدول اآلتي :

- سالم كـمـالr �ــارس طـبي مـتـخــصص في الـصـحـة
الــــعــــمـــومــــيــــة في طـب الــــعـــمــل بـــاHــــؤســــســــة الـــعــــمــــومــــيـــة

rاالستشفائية الرويبة
- منصوري محمد طاهرr أستاذ مساعد استشفائي
جامـعي في األنف واألذن واحلنـجرة بـاHركـز االستـشفائي

rاجلامعي باب الوادي
- زيــان حـنـيـفــةr أسـتـاذة مـحـاضـــــرة اسـتـشـفـائـيـــة
جـــامــــعـــيــــــة قـــســــم "ب" فـــي عـــلـــم األحــــيــــــاء اجملـــهـــريــــــة

rركــــز االستشفائــــي اجلامعـــي مصطفـــى باشـــاHبا
- ميـاسـي محـمد شـريـفr �ارس طـبـي متـخصص
فــــي الصحـة العـمومــية فـــي طـــب النســـاء والتوليــد

rعنابة rركز االستشفائي اجلامعي ابن رشدHبا
- إيدير محـمدr �ارس طبي متخصص في الصحة
الـــعــــمـــومــــيـــة في طـب األطـــفــــال بـــاHـــؤســــســـة الــــعـــمــــومـــيـــة

االستشفائية لزرالدة.
د) - بــعـنـــوان اHــمـثــلـــY عــن اجلـمــعــيــات الــعــلـمــــيـةد) - بــعـنـــوان اHــمـثــلـــY عــن اجلـمــعــيــات الــعــلـمــــيـة

ذات الطـابـع الوطني :ذات الطـابـع الوطني :
السيدة :

- كـــرايــبـــة راضــيـــةr �ــثـــلـــة عن اجلــمـــعــيـــة الــعـــلــمـــيــة
للتبرع باألعضاء في اجلـزائر.

يرأس اللجنـة السيد حسبالوي مختارr اHدير العام
للمعهد الوطني للصحة العمومية.

اجمللس الوطني االقتصادياجمللس الوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي

قـــــــقـــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرخ في رار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرخ في 3 صــــفــــر عـــام  صــــفــــر عـــام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 3 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــعـــــدل الـــــقــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقــــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 29 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
اHــوافق  اHــوافق  14 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة 2010 الـــذي يــحــدد تــعــداد الـــذي يــحــدد تــعــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمــاتr بــعــنــوان اجملــلس الــوطــنـي االقــتــصـاديأو اخلــدمــاتr بــعــنــوان اجملــلس الــوطــنـي االقــتــصـادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rورئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3270

اIطبعة الرسمياIطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5c بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5c بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 3 صفر عام 1438 اHوافق 3 نوفمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

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

رئيس اجمللس الوطنيرئيس اجمللس الوطني
االقتصادي االقتصادي واالجتماعيواالجتماعي

محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس

 وزير اHالية وزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

7

2

2

4

4

4

12

36

348

288

240

240

219

200

200

200

"

7

5

3

3

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
2

-
2

1

7

2

2

4

4

2

12

34

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثاني 
سائق سيارة من اHستوى األول 
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
اجملموعاجملموع


