
العدد العدد 28
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 6 شعبان شعبان عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 3  مايو سنة  مايو سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 اHوافـق 18 أبريل سنة q2017 يتضمن تغيير ألقاب.....................................

قرارات1 مقرقرارات1 مقرّرات1 آراءرات1 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 29 مــحـــرم عــام 1438 اHـــوافق 31 أكــتـــوبـــر ســـنــة  q2016 يـــحـــدد بـــرامج الـــتـــكــويـن وتـــنــظـــيم
التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة اHدرسة الوطنية لإلدارة.................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار مـــؤرّخ فــي أول ربــيــع الـثــانــي عـام 1438 اHـوافـق 31 ديــسـمــبــر ســنـــة q2016 يـعــدل الـقــرار اHـؤرخ في 24 رجب عـام
1437 اHوافق 2 مايو سنة 2016 واHتضمّن تعيX أعضاء مجلس إدارة اHدرسة الوطنية Hستخدمي أمانات الضبط....

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 22 صفـر عام 1438 اHوافق 22 نـوفمـبر سـنة q2016 يـحدد تـصنـيف اHعـهد الـوطني اجلـزائري
لألبحاث الزراعية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له........................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 اHوافق 4 يناير سنة q2017  يحدد تصنيف اHعهد الوطني لإلرشاد
الفالحي وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................................................

قـرار مؤرخ في 4 محـرم عام 1438 اHوافق 6 أكـتـوبر سـنة q2016 يـعـدل القـرار اHؤرخ في  2 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 25
يناير سنة 2012 واHتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفالحة....................................................

قــرار مـؤرخ في 28 مـحـرم عـام 1438 اHـوافق 30 أكــتـوبـر سـنـة q2016 يــتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء مـجـلـس إدارة الـديـوان الـوطـني
اHهني اHشترك للخضر واللحوم....................................................................................................................
قـــرار مـؤرخ في 6 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 6 نــوفـمــبـر ســنـة q2016 يــتـضــمن تـعــيـX أعـضــاء مـجــلس إدارة الـديــوان اجلـزائـري
اHهني للحبوب...........................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 8 صفـر عام 1438 اHوافق 8 نـوفمـبر سـنة q 2016 يـعـدّل القـرار اHؤرخ في 15 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق
24 فبراير سنة 2016 واHـتضمن تعيX أعضاء مجلس تـوجيه اخملبر الوطني Hراقبة وحتلـيل منتجات الصيد البحري

وتربية اHائيات ونظافة األوساط..................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ة 

قــرار مـؤرخ في 6 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 6 نـوفـمــبـر سـنـة q2016 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضــاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة العـتـمـاد وكـاالت
السياحة واألسفار.......................................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 22 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 22 نـوفــمــبــر ســنـة q2016 يــتـضــمن تــعـيــX أعـضــاء الــلـجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنـيف
اHؤسسات الفندقية إلى رتب.......................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اPرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اPرأة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 12 ربــيع الـثــاني عـام 1438 اHـوافق 12 يـنــايـر ســنـة q2017 يـتـمم الــقـرار الـوزاري اHــشـتـرك
اHـؤرخ في 8 ربــيع الـثــاني عـام 1429 اHـوافق 14 أبـريـــل سـنــة 2008  الــذي يـحــدّد قـــائــمـــة إيـــرادات ونــفـقــــات حـســاب
التّخصيص اخلــاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق اخلـاص للتضـامن الــوطني"................................................
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1438 اHوافـق  اHوافـق 18

أبريل سنة أبريل سنة q2017 يتضمن تغيير ألقاب.q يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلــالـة اHـدنـيــةq اHـعـدّل واHــتـمّمq السـيــمـا اHـادتـان 55 و56

qمنه

 - و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3  يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبq اHـتـممq ال سـيـمـا اHـواد 3 و4 و5

qمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبq وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
qـذكـور أعالهHـتـمم واHا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- خـــمـــاجـــة باللq اHـــولـــود في 14 يــولـــيـــو ســـنــة 1992
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00766

ويدعى من اآلن فصاعدا : درواز بالل.

- خــمــاجـــة فــوضــيلq اHــولــود في 15 ديــســمــبــر ســنــة
1975 بــتـامــلــوكــة ( واليـة قــاHــة ) شــهـادة اHــيالد رقم 00358

وعــقــد الــزواج رقم 0036 احملــرر في 22 يـــنــايــر ســنــة 2006
ببريكة ( والية باتنة)q وأوالده القصر: 

*  مـرامq اHـولودة في 9 أكـتـوبـر سـنـة 2006 بـبـريـكـة
q02652 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  أمـــيــرةq اHـــولـــودة في أول ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009
 q02392 يالد رقمHببريكة ( والية باتنة ) شهادة ا

*  بـراء عـبـد الـرؤوفq اHولـود في 13 نـوفـمـبـر سـنة
 q03294 يالد رقمH2012 ببريكة ( والية باتنة ) شهادة ا

ويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا : درواز فــوضـيلq درواز
مرامq درواز أميرةq درواز براء عبد الرؤوف.

- خـــمــاجـــة عـــادلq اHــولـــود في 2  يــنـــايـــر ســـنــة 1982
بتـاملـوكـة ( والية قـاHـة ) شهـادة اHيالد رقم 00001 ويدعى

من اآلن فصاعدا : درواز عادل.

- خــمـاجـة فـهـيــمـةq اHـولـودة في 5  يـنـايـر سـنـة 1980
بــتـامـلــوكـة ( واليـة قــاHـة ) شـهــادة اHـيالد رقم 00006 وعـقـد
الـــــزواج رقم 0745 احملـــــرر في 22 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2004
ببريكـة ( والية باتنة )  وتدعى من اآلن فصاعدا :  درواز

فهيمة.

- خــمـاجــة أحــمــدq اHــولــود في 6 فــبــرايــر ســنـة 1995
بـبـريـكـة ( واليـة بـاتـنـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00509 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: درواز أحمد.

- خـــمـــاجـــة مـــرادq اHـــولـــود في 2  يــنـــايـــر ســـنــة 1978
بــتـامـلــوكـة ( واليـة قــاHـة ) شـهــادة اHـيالد رقم 00006 وعـقـد
الــزواج رقم  02 احملــرر في 19 يـــنــايــر ســنــة 2004 بــالـــقــلــة

(والية برج بوعريريج )q وأوالده القصر : 

* مـعــاذq اHـولـود في 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2004  بـبــريـكـة
q02979 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  وئـامq اHـولودة في 30 مـارس سـنة 2008  بـبـريـكـة
q00859 يالد رقمH( والية باتنة) شهادة ا

*  احلــسنq اHـولـود في 5 يـونـيــو سـنـة 2014 بـبــريـكـة
q1669 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  احلسـqX اHـولود في 5 يـونـيـو سـنة 2014 بـبـريـكـة
  q1670 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

ويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : درواز مــــرادq درواز
 .Xدرواز احلس qدرواز احلسن qدرواز وئام qمعاذ

- خـمــاجـة رابحq اHـولـود في أول أكـتـوبـر سـنـة 1983
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 01431

ويدعى من اآلن فصاعدا : درواز رابح.

- خماجـة الشريفq اHولود في 15 يونيو سنة 1970
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00646
وعــقـد الـزواج رقم 0320 احملـرر في 4 نــوفـمـبــر سـنـة 1997

ببريكة ( والية باتنة )q وأوالده القصر : 

*  أمــالq اHــولـودة في 6 يــونـيــو ســنـة 1999 بـبــريــكـة
q01526 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا
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*  رمــيـــســـاءq اHــولـــودة في 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2002
q03087 يالد رقمHببريكة ( والية باتنة) شهادة ا

*  وائلq اHـولود في 21  فـبـرايـر سـنة 2008 ببـريـكة
q00483 يالد رقمH( والية باتنة) شهادة ا

*  عـــائـــشـــةq اHـــولـــودة في 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2013
  q03102 يالد رقمHببريكة (والية باتنة) شهادة ا

ويـدعون مـن اآلن فصـاعدا : درواز الـشريفq درواز
أمالq درواز رميساءq درواز وائلq درواز عائشة. 

- خـــمــاجـــة ســلـــيمq اHـــولــود في 14 غـــشت ســـنــة 1974
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00977
وعـــقـــد الــزواج رقم 0388 احملــرر في 22  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

2002  ببريكة ( والية باتنة )q وأوالده القصر : 

* رضــاq اHــولـود في 16 يــولـيــو ســنـة 2003  بـبــريــكـة
q02031 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  وصــالq اHـولـودة في 31 مـايــو سـنـة 2006 بـبــريـكـة
q01309يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  رتــاج قــطـــر الــنــدىq اHــولــودة في 23 أبــريل ســنــة
q00987 يالد رقمH2011  ببريكة ( والية باتنة) شهادة ا

*  مالك نــــورq اHــــولــــودة في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014
 q2144  يالد رقمHببريكة (والية باتنة) شهادة ا

ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : درواز ســـلــــيمq درواز
رضـــــاq درواز وصـــــالq درواز رتــــاج قـــــطــــر الـــــنــــدىq درواز

مالك نور. 
- خـماجـة سـعـادq اHـولـودة في 25  يـونـيـو سـنـة 1986
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00953
وعقد الزواج رقم 03 احملرر في 6 ينـاير سنة 2009 بالـقلة
( واليــــة بــــرج بــــوعــــريــــريـج ) وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا :

درواز سعاد.
- خـماجـة ميـلودq اHـولود في 11 ديسـمبـر سنة 1953
بــوادي الــزنــاتي ( واليـــة قــاHــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00805
وعـقـد الزواج رقم 313 احملـرر في 26 سـبـتمـبـر سـنة 1973
بـوادي الــزنـاتي ( واليـة قـاHـة ) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

درواز ميلود.
- بن رخيسة عبد اللهq اHولود في 30 ديسمبر سنة
1971 بـــرأس الــعــيــون ( واليـــة بــاتــنــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم

00717 وعـقـد الزواج رقم 00135 احملـرر في 29 غـشت سـنة

2004  برأس العيون ( والية باتنة )q وأوالده القصر : 

* رانيـاq اHولودة في 14 يونـيو سنة 2005  بنقاوس
q01072 يالد رقمH( والية باتنة) شهادة ا

*  ر�q اHـولـودة في 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2007 بـنـقاوس
 q02029 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  هــــــاشـمq اHـــــولــــــود في 26 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2008
 q02555 يالد رقمHبنقاوس (والية باتنة) شهادة ا

*  حـمـزهq اHـولـود في 15 يـنـايـر سـنة 2013 بـنـقاوس
  q00102 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

qويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا : الــهـــاشـــمي عـــبـــد الــله
الهاشمي رانيـاq الهاشمي ر�q الهاشمي هاشمq الهاشمي

حمزه. 
- جـــربـــوع عـــبـــد الـــوهـــابq اHـــولــود خـالل ســـنــة 1974
بـالـشالل (واليـة اHسـيـلـة) بـحـكم صادر في 23 يـونـيـو سـنة
1976 شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 230 وعــــقـــــد الــــزواج رقم 00002

q(سيلةHوالية ا) احملرر في 15 فبـراير سنة 2001 بالشـالل
وأوالده القصر : 

*  عـالء الـــــديـنq اHــــــولــــــود في 2 مــــــارس ســــــنــــــة 2003
q00905 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية ا ) سيلةHبا

*  هــيــثمq اHــولــود في 5 نــوفــمــبــر ســنــة 2005 بــبــرج
بــوعــريــريــج ( واليــــة بـــــرج بــوعــريــريــج ) شــهــادة اHــيالد

q04438 رقم
*  مــحــمــد األمــqX اHـولــود في 15 يـــنــايــر ســنــة 2011

q00376 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) سيلةHبا
*  زكـريـاءq اHـولـود في 2 مـايـو سـنـة 2014 بـاHـسـيـلـة

q3623 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)
*  مـاريـةq اHـولـودة في 2 مـايـو سـنـة 2014 بـاHـسـيـلـة

  q3624 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)
qويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا : صـخــري عــبـد الــوهـاب
qXصخري مـحمد األم qصـخري هيـثم qصـخري عالء الدين

صخري زكرياءq صخري مارية.
- زولـيخـة فـتـحيq اHـولود في 12 يـولـيـو سـنة 1978
بالـبرواقـيـة (والية اHـديـة) شهـادة اHيالد رقم 00810 وعـقد
الـزواج رقم 00021 احملـرر في 18 يـنـايـر سـنة 2010 بـقـصر

الشاللة (والية تيارت)q وولداه القاصران : 
*  مـنجـي عبـد اجملـيبq اHـولود في 26 نـوفـمبـر سـنة
2011 بــقـــصــــر الــشـاللــــة (واليــــة تـــيــــارت) شـــهــادة اHــيالد

q02562 رقم
*  مـحـمــد مـحـسنq اHـولـود في 4 أكـتـوبـر سـنـة 2013
 q01456 يالد رقمHبقصر الشاللة (والية تيارت) شهادة ا

qويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : حــــوســــيــــني فــــتــــحي
حوسيني منجي عبد اجمليبq حوسيني محمد محسن. 
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- بــوحـلــوفــة زين الــعــابــدينq اHــولـود في 10 يــونــيـو
ســـنــة 1976 بـــالـــقـــبـــة (واليـــة اجلــزائـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم
01843 وعقد الزواج رقم 00068 احملرر في 30 مارس سنة

2000 بباب الزوار (والية اجلزائر)q وأوالده القصر : 

*  نــعــمــة الـــلهq اHــولــودة في 3 ديــســمــبــر ســنــة 2001
q05260 يالد رقمHداي ( والية اجلزائر ) شهادة ا Xبحس

Xولودة في 24 فبـراير سنة 2004 بحسHا qمـروة  *
q00861 يالد رقمHداي (والية اجلزائر) شهادة ا

*  محمـد شاهـqX اHولود في 22  أكتـوبر سنة 2008
 q10922 يالد رقمHبالقبة (والية اجلزائر) شهادة ا

qويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : سـلـمـان زين الـعـابـدين
.Xسلمان محمد شاه qسلمان مروة qسلمان نعمة الله

- رخـيـس ســمـيــرةq اHــولــودة في أول أكــتــوبــر ســنـة
1979 بـبـوقــاعـة (واليـة ســطـيف) شــهـادة اHـيالد رقم 01931

وعــــقـــــد الــــزواج رقم 19 احملـــــرر في 6 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2011
بــاHـــســيــلـــــة (واليــة اHـــســيـــلــة) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

ركيز سميرة.
- بـوحـمــار حـسـqX اHـولـود في 11 أبــريل سـنـة 1982
باألزهرية ( واليـة تيسمسيلت ) شهادة اHيالد رقم 00192

.Xويدعى من اآلن فصاعدا :  بونوار حس
- إبـــوريـــشـــان ســـعــيـــدq اHـــولـــود في 21 أبـــريل ســـنــة
1986 بــعـX احلــمـام (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة اHـيالد رقم

00540 ويدعى من اآلن فصاعدا :  صحراوي سعيد.

- لـهـبـيـل درويشq اHـولـود في 3 فـبـرايــر سـنـة 1956
بـــالــقـــنـــادســـة (واليــة بـــشـــار) شــهـــادة اHـــيالد رقم 40 وعـــقــد
الزواج رقم 86 احملرر في 19 غـشت سنة 1984 بالـقنـادسة

(والية بشار)q وولده القاصر : 
*  احلـاج اHـيلـودq اHـولود في 13 سـبـتمـبر سـنة 1998

 q175 يالد رقمHبالقنادسة (والية بشار) شهادة ا
qويـــــدعـــــيـــــان من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : احلـــــبـــــيـب درويش

احلبيب احلاج اHيلود.
- لـهـبـيل عـبـد الـلطـيـفq اHولـود في 17 يـونـيـو سـنة
1989 بــالـــقــنــادســـة ( واليــة بـــشــار) شــهـــادة اHــيالد رقم 141

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب عبد اللطيف.
- لهبـيل احلبـيبq اHولود في 26 نوفـمبر سنة 1986
بالـقنـادسة (واليـة بشـار) شهـادة اHيالد رقم q0341 ويدعى

من اآلن فصاعدا : احلبيب احلبيب.
- بوال نـصر الـدينq اHولود في 7 يونـيو سـنة 1989
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00808 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور نصر الدين.

- بــــوال أحـــمــــدq اHــــولـــود في 20 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 01096 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور أحمد.
- بـــوال مـــحــــمـــدq اHـــولـــود في 5 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1965
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00589 وعـقد
الــــــــزواج رقم 00152 احملــــــــرر في 20 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 1988

بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر : 
*  غــــنـــيــــةq اHــــولـــودة في 14 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1999

q01480 يالد رقمHشهادة ا q( والية غرداية ) بغرداية
*  يـــــحيq اHــــولــــود فـي أول ســــبــــتـــــمــــبــــر ســــنــــة 2006

 q01138 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
*  إكـرامq اHـولودة في 3 يـنـايـر سـنـة 2008  بـغـرداية

q00029 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
*  فــؤادq اHــولـود في 18 يــنــايــر ســنـة 2012 بــغــردايـة

 q00262 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
qويــدعــــون مــن اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الــنــور مــحــمـد
عــبـــد الــنــــور غـــنــيــــةq عـــبــــد الــنـــــور يــحــيq عــبـــد الــنــور

إكرامq عبد النور فؤاد.
- بـوال ملـيـكـةq اHـولودة في 20 سـبـتمـبر سـنة 1988
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01674 وعـقد
الـزواج رقم 647 احملـرر في 25 غــشت سـنـة 2005 بــغـردايـة
(واليـــة غــردايـــة) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا : عــبـــد الـــنــور

مليكة.
- بوال سـارةq اHـولودة في أول ديـسـمبـر سـنة 1996
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 01926 وتدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور سارة. 
- بـوال إلـيـاسq اHـولـود في 24 سـبـتـمـبـر سـنة 1989
ببنـورة ( والية غردايـة ) شهادة اHيالد رقم 00974 ويدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور إلياس.
- بـوال عبـد الـرحمـانq اHـولود في 13 نـوفـمبـر سـنة
1992 بـغــردايـة ( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 01963

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان.
- بـوال يــوسفq اHــولـود في 20 أكــتــوبــر ســنـة 1947
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00494 وعـقد
الـــــزواج رقم 00059 احملـــــرر في 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1971
بـــغــردايـــــة ( واليــــة غـــردايــة ) ويـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور يوسف.
- بـــوال ســـعـــيـــدq اHـــولـــود في 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1976
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00105 وعـقد
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الـــــزواج رقم 00869 احملـــــرر في 30 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2001
بغرداية ( والية غرداية )q وأوالده القصر : 

*  دعاءq اHولودة في 23 أكتـوبر سنة 2003  بغرداية
q01162 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

*  راضـــــيـــــةq اHــــولـــــودة في 23  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2009
q02470 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

*  عــــمـــاد الــــدينq اHــــولـــود في 18 أبــــريل ســــنـــة 2012
q01357 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

*  آيــةq اHــولـودة في 23 يــولـيــو ســنـة 2015 بــغــردايـة
  q02539 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا

qويـدعــون من اآلن فـصـاعــــدا : عـبــــد الـنـــور ســعـيــد
عـبــد الــنـور دعــاءq عـبــد الــنـور راضــيــةq عـبــد الــنـور عــمـاد

الدينq عبد النور آية.
- بوال عبد العزيزq اHولود في 25 غشت سنة 1979
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00952 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00590 احملـــــــــرر في 11 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2005

بغرداية ( والية غرداية )q وابنتاه القاصرتان : 
* سلـمىq اHـولودة في 9 مـارس سنة 2010  بـغرداية

q00915 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا
*  وفـــــاءq اHــــــولـــــودة في 30 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2012

 q04317 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
ويـــدعــــــــون مـــــن اآلن فـــصـــاعـــــــدا : عـــبـــــد الـــنــــور

عبد العزيزq عبد النور سلمىq عبد النور وفاء.
- بـــوال صــفـــيــةq اHـــولــودة في 10 مــارس ســنــة 1984
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00267 وعـقد
الــــــزواج رقم 00471 احملــــــرر في 8  يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2003
بــغـــردايــــة ( واليــــة غــردايـــة ) وتـــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

عبد النور صفية.
- بـــوال عـــائــــشـــةq اHـــولـــودة في 5 غـــشت ســـنـــة 1973
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00950 وعـقد
الــــزواج رقم 00574 احملــــرر في 4 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1991
بـــغــردايـــــة ( واليــــة غـــردايــة ) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور عائشة.
- بـــوال رســـتـمq اHـــولـــود في 22 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1983
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00760 وعـقد
الـــــزواج رقم 00083 احملـــــرر في 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008

بغرداية ( والية غرداية )q وابنتاه القاصرتان : 
* حـنـX اHالكq اHـولـودة في أول فـبـرايـر سـنـة 2011

q00390 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

*  إســـــراءq اHــــولـــــودة في أول أكـــــتـــــوبــــر ســـــنــــة 2012
 q03109 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

qويـــدعــــون مـــن اآلن فــصـــاعــدا : عــبـــد الــنـــور رســتم
عبد النور حنX اHالكq عبد النور إسراء.

- بـــوال يـــحـيq اHـــولـــود في 15 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1996
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00340 ويدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور يحي. 
- بــوال رشـــيــدq اHـــولــود في 16 فـــبــرايــر ســنــة 1994
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00247 ويدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور رشيد.
- بــوال عـــمـــرq اHــولـــود في 10 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1960
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00955 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00130 احملـــــــــرر في 18 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1979

بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر : 
*  أســـمـــاءq اHــــولـــودة في 21 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1998

q01450 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
*  سـعــادq اHــولـودة في 4 غــشت ســنـة 2000 بــغــردايـة

 q01102 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
*  إبــــــراهـــــــيمq اHـــــــولــــــود في 14 مــــــارس ســــــنــــــة 2003

 q00306 يالد رقمHشهادة ا q( والية غرداية ) بغرداية
qويـــدعــــون مــن اآلن فــصـــاعــــدا :  عــبــد الـــنــور عــمــر
عبد النور أسماءq عبد النور سعادq عبد النور إبراهيم.

- بـوال خــوضــيـرq اHــولـود في 31 يــولـيــو ســنـة 1977
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00896 وعـقـد
الــــزواج رقم 00879 احملــــرر في 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2007

بغرداية (والية غرداية) وولداه القاصران : 
*  يـحيq اHـولود في 8 فـبـرايـر سـنـة 2010  بـغـرداية

q00535 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
*  هـــــبـــــة الـــــلهq اHـــــولـــــودة في 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2014

 q01210 يالد رقمHشهادة ا q( والية غرداية ) بغرداية
qويـدعــــون مـن اآلن فــصــاعـدا: عــبــد الــنـور خــوضــيـر

عبد النور يحيq عبد النور هبة الله.
- بوال زهـيرةq اHـولودة في 13 ديـسـمبـر سـنة 1984
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01535 وعـقد
الزواج رقم 00005 احملرر في 7 ينـاير سنة 2004 بـغرداية
(واليـــة غــردايـــة) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : عـــبـــد الـــنــور

زهيرة.
- بـــوال حــتــوةq اHــولــودة في 4 نــوفــمــبــر ســنــة 1981
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01313 وعـقد
الــــــــزواج رقم 00141 احملــــــــرر في 12 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2001
بـــغــردايـــــة ( واليــــة غـــردايــة ) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور حتوة.
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- بــوال مــامــة ســتيq اHــولــودة في 3 نــوفــمــبــر ســنــة
1995 بـبــنـورة ( واليــة غـردايــة ) شـهــادة اHـيالد رقم 01830

وعــقــد الـزواج رقـــم 00597 اHـــحــرر فــي 18 غـــشت ســنــة
2014  بغرداية ( والية غرداية ) وتدعى من اآلن فصاعدا :

عبد النور مامة ستي.
- بـوال إبـراهـيمq اHـولود في 30 نـوفـمبـر سـنة 1968
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 01146 وعـقـد
الــزواج رقم 257  احملــرر في 9 مــايــو ســنــة 1991 بــغــردايـة

(والية غرداية)q وأوالده القصر : 
*  مــامـة عــائــشــةq اHــولـودة في 18 أبــريل ســنـة 1999
بـــــــــبـــــــــنـــــــــورة ( واليـــــــــة غــــــــــردايـــــــــة ) شـــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

q1999/00/00521

*  عمـرانq اHولود في 3 أكتـوبر سـنة 2002 بـغرداية
q2002/00/01444 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا

*  عـبـد احلـفـيظq اHـولود في 12 سـبـتمـبـر سـنة 2009
بـــــــــغـــــــــردايـــــــــة ( واليـــــــــة غـــــــــردايـــــــــة ) شــــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

q2009/00/03190

qويـــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا : عــبــد الـــنــور إبــراهــيم
عـبـد الـنور مـامـة عـائـشةq عـبـد الـنـور عمـرانq عـبـد الـنور

عبد احلفيظ. 
- بــــوال صــــالحq اHــــولــــود في 26 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1982
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00121 وعـقـد
الـزواج رقم 691 احملـرر في 31 غــشت سـنـة 2005 بــغـردايـة

(والية غرداية)q وأوالده القصر : 
*  إكــرامq اHـولـودة في 6 أبــريل سـنـة 2009 بــغـردايـة

 q01226 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
*  فـــــيــــصلq اHـــــولــــود في 12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2012

 q04115 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
*  ســـــنـــــدسq اHـــــولـــــودة في 15 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2015

 q00210 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
qويــدعـــــون مــن اآلن فــصــاعــــدا : عـــبــد الــنــور صــالح
عبد النور إكرامq عبد النور فيصلq عبد النور سندس. 
- بــوال حـلــيــمــةq اHــولــودة في 25 يــنــايــر ســنـة 1980
بـــــــغـــــــردايـــــــــة (واليـــــــــة غــــــــردايـــــــــة) شـــــــهــــــــــادة اHـــــــيـالد رقم
1980/00/00108 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 00397 احملـــــرر في 6

غـشت سنة 1996 بغردايـة (والية غـرداية) وتدعى من اآلن
فصاعدا : عبد النور حليمة.

- بـوال مــامــة عـائــشــةq اHــولـودة في 6 أكــتـوبــر ســنـة
1984 بـغــردايـة ( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 01182

وعــقـد الـزواج رقم 00327 احملـرر في 24 أبــريل سـنـة 2002
بـــغــردايـــــة ( واليــة غـــردايــــة ) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور مامة عائشة. 

- بــوال صــفـيــةq اHــولــودة في أول يـنــايــر ســنـة 1979
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00004 وعـقـد
الـــــزواج رقم 00664 احملـــــرر في 11 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1995
بــغــردايـــــة (واليــــة غــردايـــــة) وتــدعـى مـن اآلن فــصــاعــدا :

عبد النور صفية. 
- بـــــوال قـــــاسمq اHـــــولـــــود في 27 أبـــــريـل ســـــنــــة 1989
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00639 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور قاسم. 
- بــــوال زيـــنـبq اHـــولــــودة في 19 مــــايــــو ســــنـــة 1996
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00826 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00686 احملـــــــــرر في 28 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2014
بـــغــردايـــــة ( واليــــة غـــردايــة ) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور زينب. 
- بــــوال عــــلـيq اHـــولــــود فـي أول يــــنــــايــــر ســــنـــة 1957
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00007 وعـقـد
الـزواج رقم 13 احملـرر في 12 يــنـايــر ســنـة 1977 بــغــردايـة
(واليــة غـــردايــة) ويــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :  عــبـــد الــنــور

علي. 
- بـوال سلـيـمـانq اHـولـود في 11 فـبـرايـر سـنـة 1964
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00163 وعـقـد
الــزواج رقم 85 احملــرر في 3 مــارس ســنــة 1983 بــغــردايــة

(والية غرداية)q وابنته القاصرة : 
*  عائـشةq اHولودة في 30 ينـاير سنة 2000 بغرداية
( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00218  ويــدعـيـان من

اآلن فصاعدا : عبد النور سليمانq عبد النور عائشة. 
- بـوال مــر�q اHـولـودة في 13 ســبــتـمــبـر ســنـة 1995
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 01113 وتدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور مر�.
- بــوال خــضــيـــرq اHــولــود في 29 يـــولــيــو ســنــة 1987
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01223 وعـقد
الــــــــزواج رقم 00208 احملــــــــرر في 26 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2014
بـــغــردايـــــة ( واليــــة غـــردايــة ) ويـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور خضير. 
- بـــوال مــحـــمـــدq اHــولـــود في 27 يــولـــيـــو ســـنــة 1988
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01391 وعـقد
الزواج رقم 00385 احملرر في 20 مايـو سنة 2014 بـغرداية
( واليــة غــردايــة ) ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الــنـور

محمد.
- بــوال حـــســـqX اHــولـــود في 9 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1991
ببنـورة ( والية غردايـة ) شهادة اHيالد رقم 01625 ويدعى

 .Xمن اآلن فصاعدا : عبد النور حس
- زبــــلي عــــمــــرq اHـــولــــود في 20 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1971
بــسـلـيم ( واليــة اHـسـيــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00238 وعـقـد
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الـــــزواج رقم 00306 احملـــــرر في 18  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1995
ببوسعادة ( والية  اHسيلة )q وأوالده القصر : 

*  صـالحq اHـولود في 13 غـشت سـنة 1998 بـسـطيف
q05396 يالد رقمH( والية سطيف ) شهادة ا

*  عــــــصـــــــامq اHــــــولـــــــود في 12 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002
q01647 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية ا ) ببوسعادة

*  مـصطـفى كـمـالq اHـولود في 23 مـارس سـنة 2009
 q00829 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) بسيدي عيسى
ويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : فـــرادي عــــمـــرq فـــرادي

صالحq فرادي عصامq فرادي مصطفى كمال. 
- زبــــلي أســــامــــةq اHــــولــــود في 3 أبــــريل ســــنــــة 1996
بــبـــوســعـــادة ( واليــة اHـــســيـــلــة ) شـــهــادة اHـــيالد رقم 00934

ويدعى من اآلن فصاعدا :  فرادي أسامة. 
- جلــرب مــحــمــدq اHــولــود في 25  يـــنــايــر ســنــة 1997
q00240 ـــــيـالد رقمHبـــــاألغـــــواط (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة ا

وأخته القاصرة : 
*  الــــعــــيـــفــــةq اHــــولــــودة في 18 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2005

 q00616 يالد رقمHباألغواط ( والية األغواط ) شهادة ا
qويـدعــيـــان مـن اآلن فـصــاعـدا : عــبـد الــبــاقي مـحــمـد

عبد الباقي العيفة.
- خـــرقــاق مــحــبـــوبــةq اHــولــودة في 25 يـــونــيــو ســنــة
1992 بـخـنـشـلـة ( والية خـنـشـلـة ) شـهادة اHـيالد رقم 02045

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن عثمان محبوبة. 
- خــرقــاق عـــبــد الــلـهq اHــولــود في 5 ديــســمـــبــر ســنــة
1977 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

00408 وعـقد الزواج رقم 00002 احملـرر في 10 ينـاير سـنة

2000 بأوالد رشاش ( والية خنشلة )q وأوالده القصر : 

* بــــثـــيـــنـــةq اHــــولـــودة في أول نـــوفــــمـــبـــر ســـنـــة 2002
q05010 يالد رقمHببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا

*  شـــــمسq اHـــــولـــــودة في 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2004
q00965 يالد رقمHبسيدي عقبة ( والية بسكرة ) شهادة ا

*  أســـــمــــــاءq اHـــــولـــــودة في15 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008
q00179 يالد رقمHبسيدي عقبة ( والية بسكرة ) شهادة ا

*  يـحيq اHـولود في21 يـولـيـو سـنـة 2013  بـخـنـشـلـة
 q03817 يالد رقمH(والية خنشلة) شهادة ا

qويدعون من اآلن فصاعـــدا :  بن عثمــان عبــد الله
qبن عـثمـان أسماء qبن عثمـان شمس qبـن عثمــان بثـينــة

بن عثمان يحي.
- خــرقــاق الــهـــاديq اHــولــود في 28 مــايـــو ســنــة 1970
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00192
وعــقـد الـزواج رقم 00061 احملـرر بـتـاريخ أول يــنـايـر سـنـة

2002 بأوالد رشاش ( والية خنشلة )q وأوالده القصر : 

*  قـــــمـــــــرq اHــــولـــــــودة في 25 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2004
q00805 يالد رقمHبسيدي عقبة ( والية بسكرة ) شهادة ا

* عــامـــرq اHــولــود في22 أبـــريل ســـنــة 2006 بــزريــبــة
q00277 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا

*  رهفq اHـولودة في 24 يونـيو سـنة 2011 بـسيدي
q00663 يالد رقمHعقبة ( والية بسكرة ) شهادة ا

*  أمـانيq اHولودة في 26 مـارس سنة 2013 بـسيدي
  q00341 يالد رقمHعقبة ( والية بسكرة ) شهادة ا

qويــدعــــون مــن اآلن فــصــاعــدا :  بن عــثــمــان الــهـادي
بـن عـــثـــمـــــان قـــمــــرq بــن عـــثـــمـــــان عــامـــــرq بـــن عـــثـــمــــان

رهفq بن عثمان أماني.
- خـرقــاق خـمــيـسيq اHــولـود خالل ســنـة 1989 بـأوالد
رشـاش ( والية خـنشـلـة ) شهـادة اHيالد رقم 00278 ويدعى

من اآلن فصاعدا:  بن عثمان خميسي. 
- خــرقـــاق نــورةq اHـــولــودة في 19 غــشت ســنــة 1993
بــقـمـار ( واليــة الـوادي ) شــهـادة اHـيالد رقم 00893 ويـدعى

من اآلن فصاعدا:  بن عثمان نورة. 
- خـرقاق مـحمد الـطاهـرq اHولود في 17 ينـاير سنة
1996 بـزريـبـة الـوادي ( واليـة بـسـكـرة ) شـهـادة اHـيالد رقم

  00065 ويـــدعـى من اآلن فـــصـــاعــــد ا: بن عـــثــــمـــان مـــحـــمـــد

الطاهر. 
- خــرقـاق فــاطــمــةq اHــولـودة في 8 غــشت ســنـة 1984
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00423

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن عثمان فاطمة . 
- خـــرقــاق دزايـــرq اHـــولـــودة خـالل ســـنــة 1980 بــأوالد
رشـاش ( والية خـنشـلـة ) شهـادة اHيالد رقم 00340 وتدعى

من اآلن فصاعدا :  بن عثمان دزاير. 
- خرقـاق رمـضـانةq اHـولـودة خالل سـنة 1983 بـأوالد
رشـاش ( والية خـنشـلـة ) شهـادة اHيالد رقم 00232 وتدعى

من اآلن فصاعدا :  بن عثمان رمضانة.
- خـرقـاق احلـفـصيq اHـولود في 26  مايـو سـنة 1982
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00245
وعـقد الزواج رقم 00079 احملـرر في أول يـنايـر سـنة 2005

بأوالد رشاش ( والية خنشلة )q وأوالده القصر : 
*  آيـةq اHولـودة في أول يـوليـو سـنة 2006 بخـنشـلة

q01846 يالد رقمH( والية خنشلة ) شهادة ا
*  عــــبــــد الـــنــــورq اHــــولــــود في 16 غــــشت ســــنــــة 2008
q00228 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا

*  أســيلq اHــولــودة في 14 يـــنــايــر ســنــة 2013 بــأوالد
 q00015 يالد رقمHرشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا
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qويــدعـــون من اآلن فــصـاعــدا :  بن عـثــمـان احلــفـصي
بن عثمان آيةq بن عثمان عبد النورq بن عثمان أسيل. 
- خــرقـاق فــاطــمــةq اHــولــودة خالل ســنـة 1958 بـأوالد
رشـاش ( واليــة خـنـشــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00065 وعـقـد
الــزواج رقم 00007 احملـــرر خالل ســـنــة 1972 بـــحـــكم صــادر
في 19 يــنــايــر ســنـة 1976 بــأوالد رشــاش (واليــة خــنــشــلـة)

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بن عثمان فاطمة.
- خـرقــاق نـصـيــرةq اHـولــودة خالل سـنـة 1982 بـأوالد
رشـاش ( واليــة خـنـشــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00547 وعـقـد
الزواج رقم 00043 احملرر في 15 يولـيو سنة 2002  بأوالد
رشــــاش ( واليــــة خـــنــشــلـــــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

بن عثمان نصيرة.
- خـــرقــاق حــشــانيq اHـــولــود خالل ســنــة 1952 بــأوالد
رشـاش ( واليــة خـنـشــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00136 وعـقـد
الــزواج رقم 00007 احملـــرر خالل ســـنــة 1972 بـــحـــكم صــادر
في 19 يــنـايــر ســنـة 1976 بــأوالد رشــاش ( واليـة خــنــشــلـة)

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بن عثمان حشاني.
 - خــرقـــاق جنـــاةq اHــولـــودة في 8 مـــارس ســـنــة 1998
بـزريبة الـوادي ( والية بـسكرة ) شـهادة اHيالد رقم 00183

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بن عثمان جناة.
- خــرقـاق فــتـيــحـةq اHــولـودة خالل ســنـة 1990 بـأوالد
رشـــــــــاش ( واليــــــــــة خـــــــــنــــــــــشـــــــــلــــــــــة ) شــــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم
1992/02/00545 وعـقـــد الزواج رقــم 00157 احملـرر في 26

يــولـــيـــو ســـنـــة 2010  بــــأوالد رشـــــاش ( واليــة خـــنـــشـــلــــة )
وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان فتيحة. 

- خـرقاق مـيـلـودq اHـولـود في 10 أكـتـوبـر سـنـة 1973
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00484
وعـقـد الزواج رقم 00079 احملـرر في 28 يـونـيـو سـنـة 2004

بأوالد رشاش ( والية خنشلة )q وأوالده القصر : 
*  حــازمq اHـولـود في 28 يـونـيــو سـنـة 2000 بــزريـبـة

q00364 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
*  كـميـلـيـاq اHـولـودة في 7 مـايـو سـنـة 2002 بـزريـبة

q00309 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
*  فـريـالq اHـولـودة في 10 مـايـو سـنـة 2004 بـزريـبة

q00303 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
* إخالصq اHولودة في 10 يونـيو سنة 2006 بزريبة

q00375 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
*  نـزارq اHـولود في 15 يـونـيـو سـنة 2012  ببـسـكرة

 q04589 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا
qويــدعـــون مــن اآلن فـصــاعـــدا : بن عــثـمـــان مــيـلـود
qبن عـثـمـان فـريال qبن عـثـمـان كـمـيـلـيـا qبن عـثـمـان حـازم

بن عثمان إخالصq بن عثمان نزار. 

- خــرقــاق ســمـــيــةq اHــولــودة خالل ســنــة 1988 بــأوالد
رشـاش ( واليــة خـنــشـلــة ) شـهــادة اHـيالد رقم 00548 وعـقـد
الـزواج رقم 00025 احملـرر في 25 مـايــو سـنـة 2006  بـحـكم
صادر في 22 أكتوبر سنة 2008 �زيـرعة ( والية بسكرة )

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان سمية. 
- خــــرقــــاق نـــــوةq اHــــولــــودة خـالل ســــنــــة 1952 بــــأوالد
رشـاش ( واليـة خـنـشـلـة ) شـهـادة اHـيالد رقم  00035 وعـقـد
الـــــزواج رقم 00093 احملـــــرر في 1978  بــــــحــــــكم  صــــــادر في
11مايـو سنة 1985 بأوالد رشاش ( واليـة خنشـلة)  وتدعى

من اآلن فصاعدا :  بن عثمان نوة. 
- خــرقــاق عــلــجـيــةq اHــولــودة خالل ســنـة 1953 بـأوالد
رشـاش ( واليــة خـنــشـلــة ) شـهــادة اHـيالد رقم 00006 وعـقـد
الزواج رقم 00004 احملرر في أول يناير سنة 1971  بحكم
صــــــادر فــي 28  يـــــنــــايـــــــر ســــنــــــة  1985  بــــأوالد رشــــــاش
(واليــة خــنــشـــلــة) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :  بـن عــثــمــان

علجية. 
- خــرقـــاق بـــوعالمq اHـــولــود في 1991 بـــأوالد رشــاش
(واليـــة خــنــشــلــة) شـــهــادة اHــيالد رقم 00036 وعــقــد الــزواج
رقم  00148 احملرر في 18 يونـيو سنة 2013 بأوالد رشاش

(والية خنشلة)q وولداه القاصران : 
*  يـوسفq اHولود في 17 مـارس سنة 2014 بـزريبة

q00206 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
 * أمــــيــــرq اHــــولــــود في 3 غــــشت ســــنــــة 2015  بــــأوالد

 q00251 يالد رقمHرشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا
qويــدعـــون مـــن اآلن فـصــاعــــدا : بن عــثــمــان بـوعالم

بن عثمان يوسفq بن عثمان أمير. 
- خـــــامج عالء الــــديـنq اHــــولــــود في 26 مــــارس ســــنــــة
1997 بـأم البـواقي ( والية أم الـبواقي ) شـهادة اHيالد رقم

00692 ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك عالء الدين. 

اHــاداHــادّة ة 2 : : عــمـــال بــأحـــكــــام اHـــادة 5 من اHـــرســوم رقم
71- 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة q1971 اHــتــمـم  واHــذكــور أعالهq يـــؤشــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اHـمـنـوحـة �ــقـتـضى هـــذا اHـرســومq وذلك بـنـاء عـلى طـلب

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18

أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات1 مقرقرارات1 مقرّرات1 آراءرات1 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 29 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 31 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  q2016 يـــــحـــــدد بـــــرامجq يـــــحـــــدد بـــــرامج
الــتـكــوين وتـنـظــيم الـتــربـصـات وكــيـفــيـات الـتــقـيـيمالــتـكــوين وتـنـظــيم الـتــربـصـات وكــيـفــيـات الـتــقـيـيم

وتسليم شهادة اHدرسة الوطنية لإلدارة.وتسليم شهادة اHدرسة الوطنية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qووزير الداخلية واجلماعات احمللّية

-  �ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 64-155 اHــــؤرّخ في 27
مــحـرّم عـام 1384 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واHــتـضـمّّن

qتمّمHعدّل واHا qدرسة الوطنية لإلدارةHإنشاء ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-440 اHـؤرّخ
في 10 شــوّال عــام 1426  اHــوافق 12 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005
الـذي يسـند إلى وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية سـلطة

qدرسة الوطنية لإلدارةHالوصاية على ا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07- 304 اHؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29  سبـتمبـر سنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
25  رجـب عــــــــــام 1436 اHــــــــــوافـق 14  مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن  تعيHوا
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 06- 419 اHؤرّخ
في أول ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1427 اHــــــوافق 22 نــــــوفــــــمــــــبـــــر
سـنـة 2006 واHـتــضـمن تـنــظـيم اHــدرسـة الـوطــنـيـة لإلدارة

qعدلHا qوسيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08- 04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19  يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

qتممHعدل واHا
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 12- 194 اHؤرخ
في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433  اHـوافق 25  أبــريل سـنـة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
qوإجرائها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
11 مـحّـرم عام 1431 اHـوافق 28  ديـسـمبـر سـنة 2009 الـذي

يــحـدد بــرامج الــتــكــوين وتــنـظــيم الــتــربــصـات وكــيــفــيـات
qدرسة الوطنية لإلدارةHالتقييم وتسليم شهادة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة  42 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 06-419  اHـــؤرخ في أول ذي الــقــعــدة عــام
qــــذكــــور أعالهHــــوافق 22 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2006 واH1427 ا

يهدف هذا القرار إلى حتديد ما يأتي :
 qبرامج التكوين -

qتنظيم التربصات -
qكيفيات التقييم -

- كيفيات تسليم شهادة اHدرسة الوطنية لإلدارة.

الباب األولالباب األول
برامج التكوينبرامج التكوين

اHــــادة اHــــادة 2 : : يـــجــــرى بــــرنــــامج الــــتــــكـــويـن في اHــــدرســـة
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لإلدارة عـــــــلـى ثالث (3) ســـــــنـــــــواتq مـــــــنـــــــهــــــا

النظري والتطبيقي في شكل تناوبي.
اHـادة اHـادة 3 : : تـهـدف الـسـنــة األولى إلى تـمـكـX الـتالمـيـذ
مــن اكـتـســـاب اHـفــاهـيم واألدوات األســاسـيــة الـتي تــسـمح
لـــــهم �ـــــواصـــــلــــــة تـــــكـــــوين مـــــتـــــخـــــصـص يـــــرتـــــبط بـــــاإلدارة

العمومية.
اHادةاHادة 4 : : تـهدف الـسنـة الـثانـية إلى تـعـميق اHـعارف
اHرتبطة باإلدارة الـعموميةq ال سيـما في األسس اHتعلقة

بالتسيير واألعمال االقتصادية.
اHـادةاHـادة 5 : : تـهــدف الــسـنــة الــثــالـثــة إلى دعم الــكــفـاءات

اHهنية للتالميذ.
اHادةاHادة 6 : : يـتضـمن برنـامج الـتكـوين برامج تـعلـيمـية

نظرية وتطبيقية ويحتوي على :  

qـــســـتـــوىHفي الــــســـنـــة األولـى : دروس لـــتـــقــــارب ا -
هــــــدفــــــهــــــا اكـــــــتــــــســــــاب األدوات واآللــــــيــــــات الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة

qلالكتشاف والتشخيص qواالقتصادية

- في الـسنـة الـثانـيـة : دروس لـتعـمـيق اHـعارف في
qالتنظيم وسير النشاط االقتصادي للدولة ومؤسساتها



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

- في الـسنة الثـالثة : دروس مـشتركة وتـخصصات
تــسـمح لـلــتـلـمــيـذ أن يـكــون قـادرا عـلى الــقـيـام بـتــشـخـيص
اإلشـــــكــــــالـــــيــــــات اHـــــطــــــروحـــــة فـي اإلدارات واHـــــؤســــــســـــات

العمومية والبحث عن مقاربات احللول.
حتـــــدد طــــبـــــيــــعـــــة الــــدروس لـــــلــــســـــنـــــوات الــــثالث (3)

وحجمها الساعي في اHلحق بهذا القرار.
¢ــــكن حتـــديث بـــرنـــامـج الـــتـــكـــوين بـــعـــد رأي اجملـــلس

العلمي للمدرسة.
اHادة اHادة 7 : : يخـتار التـلميـذ فرع الـتخصص في الـسنة

الثالثةq بحسب ترتيبه في السنة الثانية.
يـحـدد عـدد األماكن الـبـيـداغوجـيـة لفـروع الـتـخصص

�قرر من اHدير العام للمدرسة.
حتـــدد فــــروع الـتـخــصص فــي الــسـنــة الـثــالـثــة كـمـا

يأتي :
qاليةHاالقتصاد وا -

qراقبةHالتدقيق - ا -
qؤسسات العموميةHاإلدارة وا -

qالعالقات العامة والتعاون -
- إدارة واقتصاديات اجلماعات اإلقليمية.

اHــادة اHــادة 8 : : يُـــعـــدّ الــتـالمـــيــذ لـــكل فـــرع تـــخـــصصq خالل
الـــســـنــــة الـــثـــالـــثـــةq مــــذكـــرة جـــمـــاعـــيــــة حـــول مـــوضـــوع من

التخصص بعد موافقة اHدير العام للمدرسة.
اHـادة اHـادة 9 :  : يــتم إعــداد مـضــامـX الــبـرامـج الـتــعـلــيـمــيـة
اHنصوص علـيها في برنامج الـتكوينq من قبل كل أستاذ
مـعـنـي وتـرسل إلى اHـديـر الـعــام لـلـمـدرسـة الـذي ¢ـكن أن

يعرضها على اجمللس العلمي إلبداء الرأي.
10 : : تـــقــــدم الـــبـــرامـج الـــتـــعـــلــــيـــمـــيــــة في شـــكل اHــادة اHــادة 
مـــحـــاضـــرات وأعـــمـــال فـــرديـــة وأفـــواج ولـــقـــاءات مـــهـــنـــيــة

وورشات.
تُـميز األساليب الـبيداغوجـية الفاعـلةq خصوصا في

السنة الثالثة.

الباب الثانيالباب الثاني
تنظيم التربصاتتنظيم التربصات

اHـادةاHـادة 11 : : يـقـوم الـتـلـمـيـذ خالل تـكـويـنه بـإجـراء عـدة
.Xتربصات حتضيرية في ميدان التمه

اHادة اHادة 12 : : يـجرى تـربص السـنـة األولى احملدد بـثالثة
(3) أشهر على مستوى البلدية والدائرة.

الـــهـــدف من هـــذا الــتـــربـص هــو الـــســـمـــاح لـــلـــتالمـــيــذ
باالطالع واHالحظة عـلى سير اإلدارة العامـة على مستوى
البلدية والدائرة واكتساب اآلليات والتقنيات اHطبقة.

ويـتـوج بـإعداد تـقـريـر الـتـربص ويـعـرضه أمـام جلـنة
يحدد تشكيلتها اHدير العام.

اHــادة  اHــادة  13 : : يــجـــرى تــربص الـــســنـــة الــثـــانــيـــة احملــددة
مـدته بـــأربــعـة (4) أشـهــرq ويــجـرى عــلى مــسـتــوى مــصـالح

الوالية واHديريات التنفيذية. 
الـــهـــدف من هـــذا الــتـــربـص هــو الـــســـمـــاح لـــلـــتالمـــيــذ
بـــــاكــــتــــســــاب أدوات وآلــــيــــات  تــــســـــيــــيــــر اإلدارة الــــعــــامــــة

واHتخصصة في الوالية واHديريات التنفيذية.
ويـتــوج بـإعــداد تـقــريـر تــربصq ويـعــرضه أمــام جلـنـة

يحدد تشكيلتها اHدير العام.
اHــادة اHــادة 14 :  :  يــنـــدرج تــربص الـــســنـــة الــثــالـــثــة احملــددة
qفـي إطـــار فـــرع الــــتـــخـــصص qمـــدته بــــخـــمـــســـة (5) أشـــهـــر
qـوضوع الـذي ¨ اختـيارهHويجـري هذا الـتربص بـحسب ا
عـلى مستـوى اجلمـاعات اإلقلـيمـية واHديـريات الـتنفـيذية
واإلدارة اHــركــزيــة أو مــؤســســات اقــتــصــاديــة أومــالــيــة أو

إدارية.
الـــهـــدف من هـــذا الــتـــربـص هــو الـــســـمـــاح لـــلـــتالمـــيــذ
باكتساب معارف تـطبيقية معمقةq ويتوج بإعداد مذكرة

ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة احللول.
تــتـم مـنــاقــشــة مــذكــرة الــتـربـص أمـام جلــنــة يــعــيــنــهـا

اHدير العام للمدرسة.
اHــــادة اHــــادة 15 : : يــــضــــمـن تــــأطــــيــــر اHــــذكــــرات أســــاتــــذة أو

إطارات اإلدارات واHؤسسات والهيئات العمومية.

الباب الثالثالباب الثالث
  كيفيات التقييم  كيفيات التقييم

اHادة اHادة 16  : : يـقيّم التـلميـذq خالل تكويـنهq على أساس
االخـــتــبـــارات الــكـــتـــابــيـــة والـــشــفـــويــة واألعـــمـــال الــفـــرديــة

واألفواج.
يـخـضع كل بـرنامج تـعـليـمي إلى تـقيـيـمqX أحـدهـما
فـي شـكـل مــراقـبــة مــســتــمــرةq واآلخــر في  شــكل امــتــحـان

شاملq حسب النسب اآلتية :
q% 50 : مراقبة مستمرة -

- امتحان شامل  : 50 %.
تتمـثل اHراقبـة اHستـمرة في نـظام تقـييم ومتـابعة
لـدرجة حتـصيل مضـمون الـبرامج الـتعـليـميـة على أساس
امـتـحــانـات كـتـابــيـة وإجنـاز أعــمـال أو إعـداد مــلـفـات حـول

مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
يـجـرى االمـتـحـان الـشـامل إمـا عـنـد نـهـايـة الـبـرنـامج

التعليمي وإما عند نهاية السنة الدراسية.
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عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويضوبتفويض منه منه 

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

وزير الداخلية وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوي نور الدين بدوي 

اHـادة اHـادة 17 : يـتم تـنـقـيط الـتـربص الـذي يـحـدد مـعـامـله
باثنX (2) لكل سنة دراسيةq كما يأتي :

q% 20 : شرف على التربصHتقييم ا  -
q% 20 : واظبةHا  -

- تــــقــــيــــيـم من قــــبل األســــاتــــذة أو إطــــارات اإلدارات
واHؤسسات العمومية : 60 %.

اHــــادة اHــــادة 18 : : ¢ــــنـح اHــــديــــر الـــــعــــام لـــــلــــمــــدرســـــة عالمــــة
(2) Xـواظـبـة والتـقـيـيم الـعـام الـذي يـحـدد مـعـامـله بـاثـنHا

بعنوان كل سنة دراسية.

اHادة اHادة 19 : : يـتم إعالن التـقييم والـنتـائج التي حتصل
عــلـــيــهــا الــتــلــمـــيــذq بــعــنــوان كل ســنـــة وبــعــنــوان امــتــحــان
الـتـخـرج من طرف جلـنـة حتـدد تـشكـيـلـتـها وسـيـرهـا �ـقرر

من اHدير العام للمدرسة.

اHـادةاHـادة 20 : : يـجب أن يحـصل الـتـلـميـذ عـلى مـعـدل عام
يــسـاويq عــلى األقلq 20/10  في اHـراقــبـات الــبـيــداغـوجــيـة
لــلــقــبــول في الــســنــة اHــوالــيــةq ويــقــصى من الــتــكــوين كل

تلميذ لم يحصل على هذا اHعدل.  

ال يسمح بإعادة السنة.

يــعـــاد إدمـــاج اHــوظـف الــذي لـم يــحـــصل عـــلى مـــعـــدل
20/10 لالنــتــقــال لــلــســنــة اHــوالـــيــة في رتــبــته لــدى إدارته

األصلية.

اHـادة اHـادة 21 :  :  يـرتب الـتلـمـيـذ الـذي لم يـسـتـوف شروط
االنتقال إلى السنة الثالثةq في رتبة متصرف إداري.

22 :  :  يـــنـــظـم امـــتـــحـــان الـــتـــخـــرج عـــنـــد نـــهـــايـــة اHــادة اHــادة 
التكوينq ويتضمن :

- امـــتـــحـــانــX (2) كـــتــابـــيـــX من بـــX اHـــواد الــتي ¨
q3 عاملHا qسار التكوينيHتدريسها خالل ا

q3 عاملHا qامتحانا في مادة من مواد التخصص -

q2 عاملHا qنقطة االمتحان الشفوي -

- نقطة مذكرة تربص السنة الثالثةq اHعامل 2.

اHـادةاHـادة 23 : : يـتــمـثـل االمـتــحـان الـشــفـوي فـي مـنــاقـشـة
أمــام جلـنــة حـول مــسـائل ذات طــابع مـؤســسـاتي وقــانـوني

واقتصادي واجتماعي.

يـعX اHـديـر الـعام لـلـمـدرسة أعـضـاء جلـنة االمـتـحان
الشفوي.

اHـادة اHـادة 24 : : يـحــســب اHــعــدل الــعـام لــنـهــايــة الـتــكـوين
كما يأتي :

- مـــعـــدل الـــنـــقـــاط احملـــصـل عــلـــيـــهـــا خـالل الـــســـنــوات
q3 عاملHا qالثالث من التكوين

qامـتـحـان الـتـخـرج : مـعــدل الـنـقـاط احملـصل عـلـيـهـا -
اHعامل 3.

الباب الرابعالباب الرابع
كيفيات تسليم الشهادةكيفيات تسليم الشهادة

اHادةاHادة 25  :: تـؤسس �وجب قـرار من وزير الـداخلـية
واجلــمـاعـات احملــلـيـةq جلــنـة مـكـلــفـة بـالــتـصـديق عــلى نـتـائج

نهاية التكوينq وتتكون من :
qرئيسا qثل وزير الداخلية واجلماعات احملليةª -

- ªــثل  الـــســلــطـــة اHــكـــلــفــة بـــالــوظـــيــفــة الـــعــمـــومــيــة
qعضوا qواإلصالح اإلداري

qعضوا qثلهª دير العام للمدرسة أوHا -
- مـصــحــحـX (2) لالخـــتــبــاراتq بـــنــاء عـــلى اقــتــراح

اHدير العام للمدرسةq عضوين.
اHـادةاHـادة 26  : : تــســلّم شــهــادة اHـدرســة الــوطــنــيـة لإلدارة
الـــتي يــدون فـــيــهــا فـــرع الــتــخـــصصq إلى الـــتــلــمـــيــذ الــذي
حتصـل علـى مـعدل عـام لـنـهـايـة الـدراسـة يـفـوق أو يـساوي
q20/10 ويــعــX في الــرتــبــة احملـــددة بــصــفــة مــتــربص وفــقــا

للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة  27 :  : يـوجه الـتالمـيـذ حسب درجـة االسـتـحـقاق
عـلى أسـاس اHــعـدل الــعـام احملـصل عــلـيه في نــهـايـة الــسـنـة

الدراسية.
اHادةاHادة 28 :  : يعX التالمـيذ الذين لم يـستوفوا شروط

احلصول على الشهادة في رتبة متصرف إداري. 
اHـادةاHـادة 29 : : تــبــقى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتـرك
اHـؤرخ في 11 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنـة
Xـفعـول بـالنـسـبة لـلـدفعـتHساريـة ا qـذكـور أعالهH2009 وا

2014-2017 وq2018-2015 وتـــــلــــغـى أحـــــكـــــامه فـــــور تـــــخــــرج

.Xالدفعت Xهات
اHادةاHادة 30  : : ينــشر هـذا القرار في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 31

أكتوبر سنة 2016.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

برنامج تكوين السنة األولىبرنامج تكوين السنة األولى

احلجم الساعياحلجم الساعياHقاييس اHقاييس / السنة األولى السنة األولى
األسبوعياألسبوعي

احلجم الساعياحلجم الساعي
أعمال األفواجأعمال األفواجاإلجمالياإلجمالي

القانون الدستوري

مدخل إلى دراسة القانون

القانون اإلداري 

االقتصاد العام

اللغات األجنبية (اإلجنليزية + الفرنسية) 

القانون الدولي العام 

العالقات الدولية

قانون اHيزانية واحملاسبة العمومية

اإلحصاء 

تاريخ اHؤسسات والقانون اHقارن 

اHناجمنت العام ونظريات التنظيم

ندوةندوة

منهجية اHعرفة

تاريخ احلركة الوطنية وثورة التحرير اجلزائرية

تربص : حتضير وتصورتربص : حتضير وتصور

التحرير اإلداري 

Xالتسيير التطبيقي  للمستخدم

الصفقات العمومية وكيفيات االستشارة 

تسيير األمالك العمومية واHمتلكات

اجملموعاجملموع

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

3 سا 

3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

3 سا 

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

30 سا سا

42 سا

42 سا

84 سا

84 سا

42 سا

42 سا

42 سا

84 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

42 سا

/

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

/

/

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

/ 

/

/

/

1 سا : 30 د

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

840 ساسا



6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1428
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

برنامج تكوين السنة الثانيةبرنامج تكوين السنة الثانية

احلجم الساعياحلجم الساعياHقاييس اHقاييس / السنة الثانية السنة الثانية
األسبوعياألسبوعي

احلجم الساعياحلجم الساعي
أعمال األفواجأعمال األفواجاإلجمالياإلجمالي

 القانون اHدني

 قانون اHرافق العمومية

 الــقـانــون االقــتـصــادي (الـقــانــون الـتــجـاري وقــانـون
األعمال وقانون الضبط)

 اHراجعة القضائية  للعمل اإلداري

 القانون اجلبائي 

 مناجمنت اHوارد البشرية 

االقتصاد العمومي

 االقتصاد : النمو والتطور االقتصادي 

 احملاسبة الوطنية

 التعاون واHؤسسات االقتصادية الدولية

اللغات األجنبية (اإلجنليزية)

ندوةندوة

 الــــقــــانــــون االجــــتــــمــــاعي (قــــانــــون الــــعــــمـل وقــــانـــون
الــضــمــان  االجــتــمــاعي وتــنــظــيم وتــســيــيــر مــصــالح

التضامن االجتماعي)

 القضايا االقتصادية واالجتماعية

تربص : حتضير وتصورتربص : حتضير وتصور

تقنيات حل اHشاكل واتخاذ القرار

 تسيير مشاريع االستثمارات 

قانون األشخاص (قانون اجلنسية واألجانب)

اجملموعاجملموع

1 سا : 30 د

3 سا 

 3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

3 سا 

3 سا 

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

3 سا  

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

31 سا  سا 30 د

30 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

/

/

/

/ 

/

/

/

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

 

/

/

/

630 سا



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

برنامج تكوين السنة الثالثةبرنامج تكوين السنة الثالثة

احلجم الساعياحلجم الساعياHقاييس اHقاييس / السنة الثالثة السنة الثالثة
األسبوعياألسبوعي

احلجم الساعياحلجم الساعي
أعمال األفواجأعمال األفواجاإلجمالياإلجمالي

القانون اجلنائي : اHسؤولية

مــــنـــاجــــمـــنـت اHـــرافـق الـــعــــمـــومــــيـــة ( إصـالح اHـــرفق
العمومي)

مــنــاجـمـنت الــتـجـديـد واإلدارة اإللـكــتـرونـيـة ونـظـام
اHعلومات

تقنيات االتصال

تقنيات إعداد النصوص اHقننة

إعداد وتقييم السياسات العامة

اللغات األجنبية (اإلجنليزية)

ندوةندوة

علم النفس االجتماعي

اHرفق العام  : أخالقيات وأدبيات وقيم

تربص : حتضير وتصورتربص : حتضير وتصور

مـــــذكــــــرة جـــــمـــــاعـــــيـــــــة حـــــــول مـــــوضـــــــوع يـــــتـــــعـــــلــق
بنشاطــات اإلدارات واHؤسسات العمومية

منهجية حتضير مذكرة التربص

اجملموعاجملموع

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

16 سا سا 30 د

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

36 سا

/

/

/

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

/

 
1 سا : 30 د

/

/

/

/

اHقاييس اHقاييس / اHشتركة اHشتركة

396 ساسا



6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1628
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

برنامج تكوين السنة الثالثةبرنامج تكوين السنة الثالثة

الفروع التخصصيةالفروع التخصصية

االقتصاداالقتصاد
واHاليةواHالية

التدقيق -التدقيق -
اHراقبةاHراقبة

اHؤسساتاHؤسسات
واإلداراتواإلدارات
العموميةالعمومية

احلجماحلجم
الساعيالساعي
األسبوعياألسبوعي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
اإلجمالياإلجمالي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
األسبوعياألسبوعي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
اإلجمالياإلجمالي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
األسبوعياألسبوعي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
اإلجمالياإلجمالي

36 سا

72 سا

72 سا

36 سا 

36 سا

36 سا 

36 سا

720 سا سا

1 سا : 30 د

 3 سا

 3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

30 سا سا

تقنيات
التفاوض
وتسيير

النزاعات 

مناجمنت
اHنظمات
العمومية

احملاسبة
العمومية 

االتصال
اHؤسساتي 

الصفقات
العمومية

علم االجتماع 

قانون
الوظيفة
العمومية

اجملموعجملموع

  72 سا

36 سا  

36 سا  

36 سا  

36 سا  

36 سا  

72 سا 

720 سا سا 

 3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د
  

3 سا

30 سا سا

التقنيات
البنكية

التدقيق 

قانون الوظيفة
العمومية

احملاسبة
العمومية

 واHالية احمللية

الصفقات
العمومية 

احملاسبة العامة

تقنيات
اHراقبة

والتفتيش

اجملموعجملموع

 36 سا

 36 سا

 36 سا

 36 سا

 36 سا  

 36 سا

 36 سا

 36 سا

 36 سا

 720  سا   سا 

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

30 سا سا

اقتصاد
اHؤسسة 

التقنيات
البنكية

التحليل
اHالي

تمويل
االقتصاد

محاسبة
اخلزينة 

اHناجمنت
اHالي

احملاسبة
العمومية 

احملاسبة
العامة

التقنيات
الكمية
للتسيير

اجملموعاجملموع



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

إدارة واقتصادياتإدارة واقتصادياتالعالقات العامة والتعاونالعالقات العامة والتعاون
اجلماعات اإلقليمية اجلماعات اإلقليمية 

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
اإلجمالياإلجمالي

احلجماحلجم
الساعيالساعي
اإلجمالياإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

القانون الدولي اخلاص

تــــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الـــــــتـــــــفـــــــاوض
وتسييير النزاعات 

االتصال اHؤسساتي  

التسويق العمومي 

الـــــــشــــــــراكــــــــة والـــــــتــــــــعـــــــاون
اHؤسساتي 

تـــــقـــــنـــــيـــــات إعـــــداد األدوات
الــــقـــانــــونــــيــــة (اتـــــفـــــاقـــــيـــة

ومذكرة التفاهم ...)

الـعالقات الـعامـة وتبـسيط
اإلجراءات 

احلكومة  اإللكترونية

 اجملموع اجملموع

 36 سا

  72 سا

  72 سا

 36 سا

 36 سا  

 36 سا

 36 سا

 36 سا

 
 756 سا سا

1 سا : 30 د

3 سا

3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

31 سا   سا  30 د

علم االجتماع 

تسيير اHدن 

اHالية احمللية

الـــتـــحــــكم في الــــتـــســـيـــيـــر
(قـــــــــانــــــــون الـــــــــوظــــــــيـــــــــفــــــــة

العمومية)

اHرافق العمومية احمللية 

الصفقات العمومية 

اإلقليم والتنمية 

قـانــون األجــانب : ظـروف
األجـــــــــــانـب (األشـــــــــــخــــــــــاص

الطبيعية واHعنوية)

 اجملموع اجملموع

36 سا  

36 سا  

72 سا 

36 سا  

36 سا 

36 سا  

72 سا 

36 سا  

 

 756 سا سا 

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

3 سا

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د

1 سا : 30 د
  

3 سا

1 سا : 30 د

31 سا   سا  30 د

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مـــؤرقــرار مـــؤرّخ فــي أول ربيــع الـثانــي عام خ فــي أول ربيــع الـثانــي عام 1438 اHوافـق اHوافـق
31 ديــسـمـبـــر سـنـــة  ديــسـمـبـــر سـنـــة q2016 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ فيq يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في

24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2016

واHـــتــضــمواHـــتــضــمّـن تــعــيـــX أعــضـــاء مــجــلـس إدارة اHــدرســةـن تــعــيـــX أعــضـــاء مــجــلـس إدارة اHــدرســة
الوطنية Hستخدمي أمانات الضبط.الوطنية Hستخدمي أمانات الضبط.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�وجـب قـرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438
اHـوافق 31 ديـســمــبـر ســنـة q2016 تـعــدل تـشــكـيــلـة مــجـلس
إدارة اHـــدرســة الـــوطــنـــيـــة Hــســـتــخـــدمي أمـــانــات الـــضــبط
اHــــــذكــــــورة في الــــــقــــــرار اHــــــؤرخ في 24 رجـب عـــــــام 1437
اHوافق 2 مايو سنة 2016 واHتضـمن تعيX أعضاء مجلس
qـســتـخـدمـي أمــانــات الـضـبـطH ــدرســـة الـوطـنــيـــةHإدارة ا

كما يأتي :

- بــــوجـــــمــــعــــة آيت أوديــــةq اHـــــديــــر الــــعــــام لــــلــــمــــوارد
qعضوا qالبشرية بوزارة العدل

qعضوا qاليةHثال عن وزير اª qمحمد بن عطا اللّه -

- ســـهـــيـــلـــة بـن عـــبـــاسª qـــثـــلـــة عن وزيـــر الـــتـــكـــوين
qعضوا qXهنيHوالتعليم ا

qرئـيس مـجـلس قـضـاء اجلـزائـر qبن حـراج مـخـتــار -
 qعضوا

- بن كـثــيــر بن عــيـسىq الــنــائب الــعـام لــدى مــجـلس
qعضوا qقضاء اجلزائر

.....................(الباقي بدون تغيير)...................."
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 22 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1438
اHــوافق اHــوافق 22 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2016 يــحـــدد تـــصــنـــيفq يــحـــدد تـــصــنـــيف
اHـــعــــهــــد الــــوطـــنـي اجلــــزائـــري لـألبـــحــــاث الــــزراعــــيـــةاHـــعــــهــــد الــــوطـــنـي اجلــــزائـــري لـألبـــحــــاث الــــزراعــــيـــة

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHووزير ا

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
 qالبحري

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qؤسـســات واإلدارات الـعمـوميةHنـاصــب العـليـــا فــي اHا

qادة 13 منهHال سيما ا

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

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  419-04
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
سـنـة 2004 واHــتـضــمن حتــويل اHــعــهـد الــوطــني اجلــزائـري
لألبـــحــاث الـــزراعــيـــة إلى مـــؤســـســة عـــمــومـــيـــة ذات طــابع

qعلمي وتكنولوجي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

 qتممHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

qتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

- و�ــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الــتـــنـــفــيـــــذي رقم 131-08
اHـــــؤرخ في 27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 3 مـــايـــو
سـنة 2008 واHتـضمن الـقانـون األساسي اخلـاص بالـباحث

qالدائم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 11-396  اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-293 اHؤرخ
في 2 رمضان عام 1433 اHوافق 21 يوليو سنة 2012 الذي
يــــحـــــدد مــــهـــــام اHــــصـــــالح اHـــــشــــتــــركـــــة لــــلـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

qالعلمي

- 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

qواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 اHؤرخ
فــي 20 ذي احلــــجــــــة عـــــام 1437 اHــــوافــق 22 ســــبــــتـــمــــبـــــر
سنـة 2016 الذي يحدد صالحـيات وزير الفالحة والـتنمية

 qالريفية والصيد البحري 

- و�ــقــتــضــى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
فـــي 28 ربــــــيــع األول عـــــــام 1437 اHـــــوافــق 7 فـــــبــــــرايـــــــر
سنــة 2016 الذي يحدد التـنظيم الداخلي للـمعهد الوطني

qاجلزائري لألبحاث الزراعية
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد تــصــنــيف اHــعــهــد الــوطــني اجلــزائــري
لألبـحـاث الزراعـيـة  وشـروط االلتـحـاق بـاHـناصب الـعـلـيا

التابعة له.

اHؤسسةاHؤسسة
العموميالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

التصنيفالتصنيف

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

مرسوم 1200م1أاHدير

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية

/

اHـــــــديــــــر
اHـســاعـد

- أســـتـــاذ بـــحـث قـــسم "ب"عـــلـى األقلq مـــرسم720qم '1أ
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

موظف.
qمرسم qأستاذ مـحاضر قـسم "ب" على األقل -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

موظف.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

Xاألم
العام

- مــتـــصــرف رئـــيــسـي لــلـــبــحث عـــلى األقلq أو720م '1أ
رتــبــة مــعــادلــةq يـثــبت خــمس (5) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف الــبـحـث من اHــســتــوى الـثــاني أو
األول أو رتــــبــــة مــــعــــادلـــــةq يــــثــــبت عــــشــــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مدير
قسم

البحث

- أستاذ بحث قسم "ب" على األقلq مرسم.432م-11أ
- أستاذ محاضر قسم "ب"على األقلq مرسم.

قرار من
الوزير

Xيــثــبت سـنــتـ qمــلــحق بـالــبـحـث عـلى األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيثـبت سنت qمهنـدس بحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهــنـــدس رئــيــسي لـــدعم الــبــحـث أو مــكــلف
رئـيـسي بـاإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولوجـي على
األقل أو رتــبـة مـعـادلـةq يـثـبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
-مـــــهـــــنـــــدس دولــــــة لـــــدعم الـــــبـــــحـث أو مـــــلـــــحق
الــــــهــــــنــــــدســــــة أو مــــــكــــــلـف بــــــاإلعـالم الــــــعــــــلــــــمي
والـتـكــنـولـوجي من اHــسـتـوى الـثـاني أو األول
أو رتبـة مـعـادلـةq يـثبـت سبع (7) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

432 م-1 1 أ رئيس
قسم

تقني 

قرار من
الوزير

اHادة اHادة 2 : : يـصنف اHعـهد الـوطني اجلزائـري لألبحاث
الزراعية في الصنف "أ"q القسم 1.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــــتــــابـــــعــــــة لـــــلـــــمــــعــــهـــد الــــوطـــنـي اجلـــزائــــري لألبــــحـــاث
الــزراعـيـة وشــــروط االلـتـحـــاق بــهـــذه اHـنــاصــبq طـبـقـــا

للجــدول اآلتي :
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- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلـــبـــحث عـــلى األقلq أو
رتـبــة مــعـادلــةq يــثـبـت سـنــتـX (2) مـن اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتـــصــرف الــبــحث من اHـــســتــوى الــثــاني أو
األول أو رتبة معادلةq يثبت سبع (7) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية

(تابع)(تابع)

مدير
محطة
جتريبية

قرار من432م-11أ
الوزير

قرار من
الوزير

رئيس
مصلحة
مشتركة
للبحث

432م-11أ

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني

مقرر 259م-2 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

(2) Xيثبت سنت qملحق بالـبحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيـثـبت سـنـت qمـهـنـدس بحث عـلى األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهنـدس رئيـسي لدعم البـحث على األقلq أو
رتــبــة مــعــادلــةq يــثــبت ســنــتـX (2) مـن اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
-مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة
أو رتــبـة مـعــادلـةq يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــلــحق بــالـــبــحث عــلى األقـلq مــرسمq  يــثــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة  موظف.
- مـــهــــنــــدس بـــحـث عـــلـى األقلq مــــرسمq يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيـــــسـي فـي الـــــزراعــــــة أو مـــــكـــــلـف رئـــــيــــــسي
بـاإلعالم الــعــلــمي والـتــكــنــولـوجي أو مــتــصـرف
رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقلq مـــرسم أو رتـــبــة
مـعـادلـة q يـثبت ثالث(3) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الـــزراعــــة أو مـــلــــحق الـــهــــنـــدســـة أو مــــكـــلف
بــاإلعالم الـعــلـمـي والـتـكــنـولــوجي من اHــسـتـوى
الــــــثـــــانـي أو األول أو مـــــتـــــصــــــرف الـــــبـــــحـث من
qـــســـتـــوى الـــثـــاني أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلــةHا
يــثــبت أربع (4) ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

رئيس
مصلحة
إدارية
للمعهد

مقرر 432م-1 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

(2) Xيثبت سنت qملحق بالـبحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أســتــاذ مــســاعــدq قــسم "ب"عــلى األقلq يــثــبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيـثـبت سـنـت qمـهـنـدس بحث عـلى األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــهـــنـــدس رئــيـــسـي لــدعـم الــبـــحـث أو مــكـــلف
رئـيـسـي بـاإلعالم الـعــلـمي والــتـكـنــولـوجي عـلى
األقلq أو رتـبــة مـعـادلـةq يـثــبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــهـــــنـــــدس دولــــــة لـــــدعم الــــــبـــــحث أو مــــــلـــــحق
الـــــــهــــــنـــــــدســـــــة أو مــــــكـــــــلـف بــــــاإلعـالم الـــــــعــــــلـــــــمي
والـتـكــنـولـوجي. مـن اHـسـتــوى الـثـاني أو األول
أو رتــبـة مـعــادلـةq يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مـسؤول
فرقة
بحث

مقرر 259م-2 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

مــــلـــحق بــــالـــبـــحـث عـــلى األقـلq مـــرسم q يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقـدمية بصفة موظف. 
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- مــلــحق بــالـــبــحث عــلى األقـلq مــرسمq  يــثــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة  موظف.
- مـــهــــنــــدس بـــحـث عـــلـى األقلq مــــرسمq يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيــــسـي في الـــــزراعـــــة عــــلـى األقلq مـــــرسم أو
رتــــبـــة مــــعــــادلـــةq يــــثــــبت ثالث(3) ســـنـــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الــــزراعــــة أو مــــلـــــحق الــــهــــنــــدســــة أو رتــــبــــة
مــعـــادلــةq يـــثــبت أربع (4) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة. 

- متـصـرف رئيـسي لـلبـحث عـلى األقلq مرسم
أو رتـبـة مــعـادلــةq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

بصفة موظف.
- مـــتــصـــرف الــبـــحث من اHـــســتــوى الـــثــاني أو
األول أو رتبة مـعادلةq يثبت أربع (4) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية
(تابع)(تابع)

259م-12أ

رئيس
فرع

للمصلحة
اHشتركة
للبحث

259م-12أ

مسؤول
ورشة

156م-3 1أ

مقرر 
من مدير
اHعهد

- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيـــــسـي فـي الـــــزراعــــــة أو مـــــكـــــلـف رئـــــيــــــسي
qبـــاإلعالم الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنـــولــوجي عــلى األقل
مرسم أو رتبة معادلةq يثبت ثالث(3) سنوات

من األقدمية بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الـــزراعــــة أو مـــلــــحق الـــهــــنـــدســـة أو مــــكـــلف
بــاإلعالم الـعــلـمـي والـتـكــنـولــوجي من اHــسـتـوى
الـثــاني أو األول أو رتـبـة مــعـادلــةq يـثـبت أربع

(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

رئيس
مكتب
األمن

الداخلي

259م-2 1أ

مقرر 
من مدير
اHعهد

مقرر 
من مدير
اHعهد

رئيس
مصلحة
للمحطة
التجريبية

مقرر 
من مدير
اHعهد

- مــــهــــنــــدس بــــحث عـــــلى األقلq مــــرسـم يــــثــــبت
سنتX (2) من األقدمية بصفة موظف.

- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيــــسـي في الـــــزراعـــــة عــــلـى األقلq مـــــرسم أو
رتبـة مـعادلـة q يـثبت سـنـتX (2) من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الــــزراعــــة أو مــــلـــــحق الــــهــــنــــدســــة أو رتــــبــــة
مــعـــادلــةq يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
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اHــادة اHــادة 4 : : يـــبــقـى اHــوظــفـــون الــشـــاغــلـــون لــلــمـــنــاصب
الـعــلـيـا في اHـعـهـد الـوطـنـي اجلـزائـري لألبـحـاث الـزراعـيـة
اHــطــابــقـة لــلــمــنــاصب الـعــلــيــا اHــذكـورة أعـالهq قـبـل تـاريخ
Xصـدور هــذا الـقــرار الـذين ال يـســتـوفــون شـروط الـتــعـيـ
اجلـــديــدةq يـــســـتــفـــيــدون مـن الــزيـــادة االســتـــداللــيـــة احملــدّدة
أعالهq إلـى غــــايـــة إنــــهــــاء مــــهــــامــــهم  في اHــــنــــصب الــــعــــالي

اHشغول.
اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22

نوفمبر سنة 2016.

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-99  اHؤرخ
فـــي أول ذي الــــقـــــعــــــدة عــــــام 1415 اHــــوافـــق أول أبــــريــل
ســنــة 1995 واHـــتــضــمن  إنـــشــاء اHــعــهــد الـــوطــني لإلرشــاد

qالفالحي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

 qتممHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اHؤرخ
في 17 رمـضان عام  1429 اHوافق 17 سبـتمبـر سنة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة 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

qواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 اHؤرخ
فــي 20 ذي احلـــجـــــة عـــــام 1437 اHــــوافــق 22 ســـبـــتـــمـــبــــــر
سنة 2016 الـذي يحدد صالحـيات وزير الـفالحة والتـنمية

qالريفية والصيد البحري

- و�ــقــتــضــى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 16 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اHـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996
واHـتـضـمن  الــتـنـظـيم الـداخـلي لـلــمـعـهـد الـوطـني لإلرشـاد

qالفالحي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الـــقـــرار إلى حتـــديــد تـــصـــنــيـف اHــعـــهـــد الـــوطــنـي لإلرشــاد

الفالحي وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHـادة اHـادة 2 : : يـصــنف اHـعــهـد الــوطـني لإلرشــاد الـفالحي
في الصنف "أ"q القسم 3.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــعـــهــد الـــوطـــني لـإلرشــاد الـــفالحـي وشــروط

االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير التعليم  العاليوزير التعليم  العالي
والبحث  العلميوالبحث  العلمي

طاهر حجار طاهر حجار 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438
اHـوافق اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2017 يـحـدد تـصــنـيف اHـعـهـدq يـحـدد تـصــنـيف اHـعـهـد
الـــــوطـــــني لـإلرشــــاد الـــــفالحـي و شـــــروط االلــــتـــــحــــاقالـــــوطـــــني لـإلرشــــاد الـــــفالحـي و شـــــروط االلــــتـــــحــــاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHووزير ا

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
 qالبحري

-  �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qـؤسســات واإلدارات الـعمـومـيةHنـاصــب الـعـليـــا فــي اHا

qادة 13 منهHال سيما ا

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

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
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اHؤسسةاHؤسسة
العموميالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

التصنيفالتصنيف
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

العلميالعلمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

طريقةطريقةشروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
XالتعيXالتعي

مرسوم 847م3أمدير عام

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
لإلرشادلإلرشاد
الفالحيالفالحي

/

مديـــر
عــــــام
مساعد

قرار من508م '3أ
الوزير

قرار من
الوزير

- مدير
الدراسات

- مدير
إنتاج
دعائم
اإلرشاد
وتوزيعها

.

- مـــهـــنـــدس رئـــيـــسـي في الـــزراعـــة عـــلى األقل305qم-31أ
مــــرسمq يــــثــــبت خــــمس (5) ســــنــــوات أقــــدمــــيـــة

بصفة موظف.
- مـــــتــــصــــرف رئـــــيــــسـيq عــــلى األقـلq مــــرسم أو
رتــبـــة مــعـــادلــةq يــثـــبت خــمس (5) ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولـة في الـزراعــة يـثـبت خـمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتـصـرف أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت خـمس (5)
ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة.

مــــــــــديـــــــــر
الـــــــــــــــــدعـم
الـــتـــقــني
واإلتـقان

- مـــهـــنـــدس رئـــيـــسـي في الـــزراعـــة عـــلى األقل305qم-31أ
مرسمq يـثـبت خمس (5) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولـة في الـزراعــة يـثـبت خـمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار من
الوزير

qمــهـــنــدس رئـــيــسي فـي الــزراعـــة عــلى األقل - 
مرسمq يـثـبت خمس (5) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
qمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي على األقل -
مرسمq يـثـبت خمس (5) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
qمحفوظـات رئيسي على األقل Xوثائقي أمـ -
مرسمq يـثـبت خمس (5) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولـة في الـزراعــة يـثـبت خـمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـهـنـدس دولــة في اإلعالم اآللي يـثـبت خـمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثــائــقي أمــX مــحـفــوظــات يــثـبـت خـمس (5)
ســـنــوات من اخلـــدمــة الــفــعـــلــيــة بــهـــذه الــصــفــة. 

305 م-1 3 أ مدير
شبكات
اإلعالم 

و
الوثائق

قرار من
الوزير

qمـــهـــنـــدس رئـــيـــسـي في الـــزراعـــة عـــلى األقل -
يــثــبت ثالث (3) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
- مــــتـــــصــــرف رئـــــيـــــسيq عـــــلى األقلq أو رتـــــبــــة
مــعـــادلــةq يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـهـنـدس دولة في الـزراعـة يـثـبت ثـماني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتــصـرف أورتـبــة مـعـادلــةq يـثـبـت ثـمـاني(8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

305 م-1 3 أ مدير
اإلدارة
العامة

قرار من
الوزير

- مـــــتــــصــــرف رئـــــيــــسـيq عــــلى األقـلq مــــرسم أو
رتــبـــة مــعـــادلــةq يــثـــبت خــمس (5) ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو رتبة معادلةq يثبت خمس (5)

 سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسيq عــــلـى األقلq مــــرسم أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةq يـــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو رتبة معادلةq يثبت أربع (4)

 ســنــوات من اخلــدمــة الـفــعــلــيــة بـهــذه الــصــفـة. 

رئيس
مصلحة
على

مستوى :
- مديرية
الدراسات
- مديرية
إنتاج
دعائم
اإلرشاد
وتوزيعها

- مـــــهـــــنــــــدس رئـــــيـــــسـي فـي اإلعالم اآللـي عـــــلى
األقـلq مــــرسـمq يــــثـــــبت ثالث (3) ســــنـــــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مــهــنـدس دولــة في اإلعـالم اآللي يـثــبت أربع

(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
لإلرشادلإلرشاد
الفالحيالفالحي
(تابع)(تابع)

183م-32أ

رئيس
مصلحة 
 على

مستوى
مديرية
الدعم
التقني

واإلتقان 

183م-32أ

رئيس
مصلحة
اHكتبة

و اHيكروتاك
على

مستوى
مديرية
شبكات
اإلعالم

والوثائق

183م-2 3أ

qمـــهــنــدس رئــيــسي فـي الــزراعــة عــلى األقل - 
مــرسمq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مــــتـــصــــرف رئـــيـــسـيq عـــلى األقـلq مـــرسمq أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةq يـــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة  يـثـبت أربع (4)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
- مــتـصــرف أو رتـبــة مـعــادلـةq يــثـبت أربع (4)
ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه الــصــفــة. 

  - وثــائـــقي أمـــX مـــحــفـــوظـــات رئـــيــسـي عــلى
األقـلq مــــرسـمq يــــثـــــبت ثالث (3) ســــنـــــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- وثـــائــقي أمـــX مــحــفـــوظــات يـــثــبت أربع (4)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

رئيس
مصلحة
شبكة
اإلعالم
على

مستوى
مديرية
شبكات
اإلعالم

والوثائق

183م-2 3أ

رئيس
مصلحة
على

مستوى
مديرية
اإلدارة
العامة

183م-2 3أ

مقرر 
من اHدير
العام

qمـــهــنــدس رئــيــسي فـي الــزراعــة عــلى األقل - 
مــرسمq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة  يـثـبت أربع (4)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

qمـــهــنــدس رئــيــسي فـي الــزراعــة عــلى األقل - 
مــرسمq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة  يـثـبت أربع (4)
ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه الــصــفــة. 

رئيس
مصلحة
معاجلة

اHعلومات
على

مستوى
مديرية
شبكات
اإلعالم

والوثائق

183م-2 3أ

مقرر 
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العام

مقرر 
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العام

مقرر 
من اHدير
العام

مقرر 
من اHدير
العام

مقرر 
من اHدير
العام
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اHــادة اHــادة 4 : :  يـــســـتــفـــيــد اHـــوظـــفـــون اHـــعــيّـــنـــون بــصـــفــة
قانونيـة في اHناصـب العليا اHذكـورة فـي اجلدول أعـــاله
الـذين ال يسـتـوفون شـروط التـعيـX اجلـديدةq من الـزيادة
االسـتـداللـيـة احملــــددة �ـوجب هـذا الـقـرار إلى غـايـة إنـهـاء

مهامهم في اHنصب اHشغول.
اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حــــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 5 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 4 يناير سنة 2017.

09-309 اHؤرخ في 4 شوال عام 1430 اHوافق 23 سبتمبر

ســنــة 2009 واHـــتــضــمن إنـــشــاء الــديــوان الــوطـــني اHــهــني
اHــشــتــرك لـلــخــضــر والــلـحــومq في مــجــلس إدارة الــديـوان
الوطـني اHهني اHـشتـرك للخـضر واللـحومH qدة ثالث (3)

سنوات :
- طه حــــمــــوشª qــــثـل وزيــــر الــــفالحــــة والــــتــــنــــمــــيــــة

qرئيسا qالريفية والصيد البحري
- منـير بن السليخª qثل الوزيـر اHكلف بالـداخلية

qواجلماعات احمللية
qثل نائب وزير الدفاع الوطنيª qاحلاج بوسلجة -

qاليةHكلف باHثل الوزير اª qمراد علوان -
- عبد الكر� بـوحلبالª qثل الوزير اHـكلف باHالية

q(ديرية العامة للخزينةHا)
- نبـيـلة سـحـنـونª qثـلـة الـوزير اHـكـلف بـالصـنـاعة

 qناجمHوا
qكلف بالتجارةHثل الوزير اª qعلي بورجوان -

- كـر� لـعــلقª qـثل الـوزيـر اHـكــلف بـاHـوارد اHـائـيـة
qوالبيئة

- لــعــجـــال دوبي بــونـــوةq رئــيس الـــغــرفــة الـــوطــنــيــة
qللفالحة

- رئيس اللجنة اHهنية اHشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 6 صـفر عام  صـفر عام 1438 اHوافق  اHوافق 6 نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة
q2016 يتـضمن تـعيـX أعضـاء مجـلس إدارة الديوانq يتـضمن تـعيـX أعضـاء مجـلس إدارة الديوان

اجلزائري اHهني للحبوب. اجلزائري اHهني للحبوب. 
ــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 6 صـفـر عام 1438 اHـوافق 6
qاألعــضـــاء اآلتــيــة أســـمــاؤهم Xيــعـــ q2016 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
تــطــبــيــقــــا ألحــكـــام اHـادة 14 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم
97-94 اHـــــؤرخ في 15 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1417 اHـــــوافق 23

مـارس سنة 1997  الـذي يحـدد القانـون األساسي لـلديوان
اجلــزائــري اHــهـــني لــلــحـــبــوبq في مــجـــلس إدارة الــديــوان

اجلزائري اHهني للحبوبH qدة ثالث (3) سنوات :
- عـــمــــر زغـــوانª qـــثـل وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

qرئيسا qالريفية والصيد البحري
qاليةHكلف باHثل الوزير اª qيوسف عتيق -

- طه حيـدر خالـديª qثل الـوزير اHـكلف بـالداخـلية
qواجلماعات احمللية

- عــبـــد الــعــزيــز أيـت عــبــد الــرحــمـــانª qــثل الــوزيــر
qكلف بالتجارةHا

- لــعــجـــال دوبي بــونـــوةq رئــيس الـــغــرفــة الـــوطــنــيــة
للفالحة.

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 4 محرم عام  محرم عام 1438 اHوافق  اHوافق 6 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة
q2016 يــعـــــدل الـــقــــرار اHـــــــؤرخ فــي q يــعـــــدل الـــقــــرار اHـــــــؤرخ فــي 2 ربــيع األول ربــيع األول

واHــتــضـمن 1433 اHــوافق  اHــوافق 25 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2012 واHــتــضـمن  عـام عـام 
تـــعـــيـــX أعــــضـــاء مـــجـــلس إدارة الــــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــةتـــعـــيـــX أعــــضـــاء مـــجـــلس إدارة الــــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة

للفالحة.للفالحة.
ــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1438 اHوافق 6
أكتـوبر سنة q2016 يعـدّل القرار اHؤرخ في 2 ربيع األول
عــــــام 1433 اHــــوافــق 25 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واHــــتــــضـــمن
qأعـضــاء مـجــلس إدارة الـغــرفــة الـوطــنـيــة لـلــفالحـة Xتــعـيــ

كما يأتي : 
"...................( بدون تغيير).............................

qاليةHكلف باHثل الوزير اª qمحمد عبدلي -
- جــوهــر هـاديª   qـثــلــة الــوزيـر اHــكــلف بــالـصــنــاعـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 30 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســنــة ســنــة q2016  يــتــضــمن تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارةq  يــتــضــمن تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة
الديوان الوطني اHهني اHشترك للخضر واللحوم.الديوان الوطني اHهني اHشترك للخضر واللحوم.

ــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 مـحرم عام 1438 اHـوافق
qاألعــضـاء اآلتــيـة أســمـاؤهم Xيــعـ q2016 30 أكــتــوبــر ســنـة

تـطـبـيــقـــا ألحـكـــام اHـــادة 11 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 8 صـفر عام  صـفر عام 1438 اHوافق  اHوافق 8 نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة
q2016 يـــعـــدq يـــعـــدّل الــــقـــرار اHـــؤرخ في ل الــــقـــرار اHـــؤرخ في 15 جـــمـــادى األولى جـــمـــادى األولى

عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2016 واHــتـضـمن واHــتـضـمن
تعيX أعضـاء مجلس توجيه اخملبـر الوطني HراقبةتعيX أعضـاء مجلس توجيه اخملبـر الوطني Hراقبة
وحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائياتوحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائيات

ونظافة األوساط.ونظافة األوساط.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 8 صـفـر عام 1438 اHـوافق 8
نــوفـمـبــر سـنـة q2016 يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في 15 جـمـادى
األولى عام 1437 اHوافق 24 فبـراير سنة 2016 واHتضمن
تــعــيــX أعــضــاء مــجـــلس تــوجــيه اخملــبـــر الــوطــني Hــراقــبــة
وحتــلــيل  مــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات

ونظافة األوساطq كما يأتي :
"........................(بدون تغيير).........................

qثل وزير الدفاع الوطنيª qنبيل  أوديع -
.................(الباقي بدون تغيير)................".

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديوالصناعة التقليدية ة 

قـــــرار مــؤرخ في قـــــرار مــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 6 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر
سـنة سـنة q2016 يتـضمن تعـيX أعضـاء اللجـنة الوطـنية يتـضمن تعـيX أعضـاء اللجـنة الوطـنية

العتماد وكاالت السياحة واألسفار.العتماد وكاالت السياحة واألسفار.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـــب قـــــــــرار مــــــــؤرخ فــي 6 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1438
اHــوافــق 6 نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2016 يـــعــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 4 من اHـرسـوم التـنفـيذي
رقم 2000-47 اHـؤرخ في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1420 اHـوافق
أول مــــارس ســــنــــة 2000 الــــذي يــــحــــدّد تــــنــــظــــيم الــــلــــجــــنــــة
qالـوطـنـيــة العـتـمـاد وكـاالت الــسـيـاحـة واألســفـار وسـيـرهـا
في اللجنة الوطنية العتماد وكاالت السياحة واألسفار :
- الـــســـيـــد نـــورالــــدين أحـــمـــد ســـيــــدq اHـــديـــر اHـــكـــلّف
�ـــخـــطـط جـــودة الـــســـيـــاحـــة والـــضـــبـط بـــوزارة الـــتـــهـــيـــئـــة

qرئيسا qالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
- السيد عبـد احلق نعمانيq اHدير اHـكلّف بالتنظيم
والــــشــــؤون الــــقــــانــــونـــــيــــة والــــوثــــائق بــــوزارة الــــتــــهــــيــــئــــة

qالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
qكلّف بالنقلHثلة الوزير اª qالسيدة أم اخلير سهلي -
qكلّف بالتجارةHثلة الوزير اª qياء إبازاتنH اآلنسة -
- الـسـيد عـبـد اHـنـعم مـقـرانيª qـثـل الـوزير اHـكـلّف

q(ديرية العامة لألمن الوطنيHا) باجلماعات احمللية

- الـسـيـد مـراد مجـدوبª qـثل اHـديـر العـام لـلـديوان
qالوطني للسياحة

- السـيـد حـسـان كـداشª qـثل الـفيـدرالـيـة الـوطـنـية
qلوكاالت السياحة

- الــسـيــد بــشــيــر جـريــبيª qــثل الــنــقــابـة الــوطــنــيـة
لوكاالت السياحة واألسفار.

تــــلــــغــــى أحــــكــــام الـــــقــــــرار اHــــــؤرخ فــي 7 جــــمــــــادى
األولــى عــام 1435 اHوافق 9 مارس سنة 2014 واHتضمن
تعـيX أعـضاء الـلجنـة الوطـنيـة العتـماد وكـاالت السـياحة

واألسفار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 22 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 22 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
سـنة سـنة q2016 يتـضمن تعـيX أعضـاء اللجـنة الوطـنيةq يتـضمن تعـيX أعضـاء اللجـنة الوطـنية

لتصنيف اHؤسسات الفندقية إلى رتب.لتصنيف اHؤسسات الفندقية إلى رتب.
ــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـــب قـــــــــرار مــــــــؤرخ في 22 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1438
اHــوافق 22 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2016 يــعّــX األعـــضــاء اآلتــيــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 4 من اHـرسـوم التـنفـيذي
رقــم 2000-130 اHــــــــــــؤرخ فـي 8 ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام 1421
اHوافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحـدد معايير تصنيف
 اHؤسسات الـفندقية إلى رتب وشـروط ذلكq في اللجنة
الوطـنـيـة لـتصـنـيف اHـؤسـسـات الفـنـدقـيـة إلى رتبH qدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- الـــســـيــد نـــور الـــدين أحـــمـــد ســـيـــدq اHـــديـــر اHــكـــلف
بــالـــنــشــاطــات الـــفــنــدقــيـــة بــوزارة الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

qرئيسا qوالسياحة والصناعة التقليدية
- الـــــســــــيــــــد ســــــامي قــــــلـيª qـــــثـل الــــــوزيـــــر اHــــــكــــــلّف

qبالتجارة
- الــــســــيـــــد فــــريــــد نـــــشــــابª qــــثـل الــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

q(دنيةHديرية العامة للحماية اHا) بالداخلية
- الـــــســـــيـــــد صـــــالح قـــــاسـيª qـــــثل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف

qبالصحة
- الــســيــد نـــور الــدين نــدريq اHــديــر الــعــام لــلــوكــالــة

qالوطنية لتنمية السياحة
- الـــســـيـــد خـــيـــر الـــديـن عـــقـــبيª qـــثل الـــفـــيـــدرالـــيـــة

الوطنية للفندقة.
تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة
Xـتـضـمن تـعـيHـوافق 24 أبـريل سـنة 2014 واHعـام 1435 ا
أعضـاء اللـجـنة الـوطـنيـة لـتصـنيف اHـؤسـسات الـفـندقـية

إلى رتب. 



وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

"اHـادّة 2 : يــســجــّـل حـســـــاب الــتــخــصــيـص اخلـــــاص
رقم 069 - 302 :

في اإليــرادات :في اإليــرادات :
-....................(بدون تغيير حتى)

- مـــنـــتـــوج اإليـــرادات الــــنـــاجت عن مـــراجـــعـــة عـــمـــلـــيـــة
الـــتـــنـــازل عن األمالك الـــعـــقــاريـــة الـــعــمـــومـــيـــة الــتـي تــمت

qبتجاوز للقواعد احملددة
- ديـــــنــــار جـــــزائــــري واحــــد (1) مـن مــــنــــتـــــوج الــــرسم
اإلضافـي على اHـنـتـوجات الـتـبغـيـة عن كل رزمـة أو كيس

qأو علبة
XــســتــخــدمـHــدفــوعــة مـن اHــالــيـة اHاالشــتــراكــات ا -
الـذين ال يـقـومــون بـتـخـصــيص واحـد في اHـائـة (1%) عـلى
األقـلq من مـــنـــاصب الـــعـــمل لألشـــخـــاص اHـــعـــوقـــX طـــبـــقــا
لــلــمــادة 27  من الــقــانــون رقم 02-09 اHــؤرخ في 25 صــفــر
عـام 1423 اHـوافق 8 مـايــو ســنـة  2002 واHــتـعــلق بــحــمــايـة

األشخاص اHعوقX وترقيتهم.  
في النفقــات :في النفقــات :

qاليـة للدولـة بعنـوان التضـامن الوطنيHاإلعانـة  ا -
ال سيّما : 

* .................(بدون تغيير حتى)
* الـــتـــكـــفل بـــثـــمـن  تـــذكـــرة الـــنـــقل اجلـــوي لـــلـــمـــريض
احملــروم الـقــاطن فـي إحـدى واليــات اجلــنـوب الــذي يــتــطـلب
حتويله نحو أحد الـهياكل الصحية اHوجودة بشمال البالد

qوكذا مرافقه
* نـقل الــطالب الـقــادمـX مـن اجلـنـوب اHــسـجــلـX في
Xـــــتـــــواجــــدة فـي الـــــشــــمـــــال خـالل الــــســـــنـــــتــــHاجلـــــامــــعـــــات ا

 q2016/20152015/2014  و Xاجلامعيت
-.......................(بدون تغيير)..........................
- نـقل اجلــثــامـX مع مــرافق واحــد من وإلى اHــنـاطق

qالنائية بداخل البالد
- إعــانـــات اHــســتـــخــدمــX الـــذين يــقــومـــون بــتــهـــيــئــة
وجتــهـــيــز مــنــاصب الـــعــمل لألشــخـــاص اHــعــوقــX في إطــار

االتفاقيات اHبرمة مع الدولة واجلماعات اإلقليمية".
اHاداHادّة ة 2  : : ينــشر هــذا القرار في اجلريدة الرّسميّــة

للجمهوريّـة اجلزائريـّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 ربـــــيع الـــــثــــــانـي عــــام 1438

اHوافـق 12 يناير سنة 2017.

اPطبعة الرسمياPطبعة الرسميّة1  ة1  حي البسات^1 بئر مراد رايس1 ص.ب حي البسات^1 بئر مراد رايس1 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اPرأةوقضايا اPرأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 12 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1438 اHــوافق  اHــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة q2017 يـــتـــمم الـــقــرارq يـــتـــمم الـــقــرار

الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 8 ربــيع الــثــانـي عـامربــيع الــثــانـي عـام
1429 ا اHــــوافق Hــــوافق 14 أبــــريــل ســــنـــــة  أبــــريــل ســــنـــــة 2008  الــــذيالــــذي يــــحــــد يــــحــــدّد

قــــائـمــــة إيــــرادات ونــفــقـــات حــســـاب الــتقــــائـمــــة إيــــرادات ونــفــقـــات حــســـاب الــتّــخــصـيصــخــصـيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 069-302 بــعــنــوان "الــصــنــدوق اخلــاص بــعــنــوان "الــصــنــدوق اخلــاص

للتضـامن الــوطني".للتضـامن الــوطني".
ــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا
qرأةHووزيرة التّضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّـةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 310
اHــؤرّخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1415 اHــوافق 8 أكــتــوبـر
سـنة 1994 واHـتـعـلّق بـكـيـفـيـات سـيـر حـسـاب الـتّـخصـيص
اخلــــــاص رقم 069 - 302 بــــــعــــــنــــــوان "الــــــصــــــنــــــدوق اخلـــــاص

qتمّمHعدّل واHا q"للتضامن الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عـــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة
2013 الّـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتّـــضـــامن الـــوطــني

qرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقـتـضى الـقــرار الـوزاري اHـشتــرك اHـؤرخ في
8 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 14 أبـــريل ســـنـــة 2008
الـــــذي يـــــحـــــدّد قـــــــائـــــمـــــــة إيـــــــرادات ونـــــفـــــقـــــــات حـــــســـــاب
الــتّـخــصــيص اخلــــاص رقم 069-302 بــعــنــوان "الــصــنـدوق

q"اخلـاص للتضـامن الــوطني
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــتـــمـّم هــذا الـــقــرار أحـــكـــــام اHــــادّة 2
من الـقـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 8 ربـيع الثـاني
عـــــــام 1429 اHـــــوافق 14 أبـــــريـل ســـــنــــة 2008 الـــــذي يـــــحـــــدّد
قـــائـمـة إيـــرادات ونـفـقـــات حـســاب الــتّـخـصـيص اخلـــاص
رقم 069 - 302 بـــعـــنـــوان "الـــصـــنـــدوق اخلـــاص لـــلــتّـــضـــامن

الوطني"q كما يأتي : 


