
العدد العدد 40
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 13  رجب عام  رجب عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 16  يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14

يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 - - 208 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJــــوافق وافق 14 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة q2008 يq يــــــعــــــدل تدل تــــــوزيعوزيع

نفنفـقات ميزانقات ميزانـية الدولية الدولـة للتة للتـجهيجهيـز لسنة ز لسنة q2008 حسبq حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكـومـة 
qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq الســيّـــمــا  اJــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منـه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلّـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

q2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   q تممJوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2008  اعـتماد
دفــع قـــــــدره ثـالثــــــة مـاليــــــيــــــر ديــــــنـــــار (3.000.000.000 دج)
ورخصة برنامج قدرهـا عشرة ماليير وخمـسمائة مليون
ديــنــار (10.500.000.000 دج) مــقــيـــدان فـي الــنــفــقـــات ذات
الــطـابـع الـنــهــائـي  (اJــنـصــوص عــلــيـهــــا في الــقــانـون رقم
07- 12 اJــــــؤرخ في 21 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1428 اJــــــوافق 30

q(2008 الية لسنةJتضمن قانون اJديسمبر سنة 2007 وا
طبقا للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  يـخصص Jـيزانـيـة سـنة 2008 اعـتماد دفع
قـــدره ثالثــة مـاليــيـــر ديــنــار (3.000.000.000 دج) ورخـــصــة
بـرنـامج قـدرهـا عـشـرة مـاليـيـر وخـمـسـمـائـة مـلـيـون ديـنار
(10.500.000.000 دج)  يــقـيـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطـابع
الـــنــهـــائي (اJــنـــصــوص عـــلــيـــهــــا فـي الــقـــانــون رقم 07 -12
اJــؤرخ في 21 ذي احلــجــة عــام 1428 اJــوافق 30 ديــســـمــبــر
سـنـة 2007 واJـتـضـمن قــانـون اJـالـيــة لـسـنـة q(2008 طــبـقـا

للجدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاةالقــطاعــاتالقــطاعــات

- احـتيـاطي لـنفـقات
غير متوقعة

اجملموع اجملموع :
3.000.000

3.000.000

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

10.500.000

10.500.000

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

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

- اJــنـــشــآت الــقـــاعــديــة
االجتماعية والثقافية

اجملموع اجملموع :
3.000.000

3.000.000

10.500.000

10.500.000

القــطاعــاتالقــطاعــات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 209 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 ي يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJدرساJدرسـة الة الـعلعلـيـا لألساتا لألساتـذة بذة بـالقالقـبـبــة إلى مدرسة إلى مدرسـة خارجة خارج
اجلامعة.اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي
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- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 64 - 134 اJــؤرخ في 11
ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1383 اJــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 1964

qالعليا XعلمJتضمن إنشاء مدرسة اJوا
- و�قـتضى اJرسوم رقم 81 - 245 اJؤرخ في 6 ذي
 الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1401 اJـــــوافق 5 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1981
واJتضـمن القانـون األساسي الـنموذجي لـلمـدرسة العـليا

qتمّمJعدّل واJا qلألساتذة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى :  حتــــوّل اJـــدرســــة الــــعـــلــــيــــا لألســــاتـــذة
بــــالــــقــــبــــةq اJــــنــــشــــــأة �ــــوجـــب اJــــرســــــوم رقــم 64 - 134
اJــــــؤرخ فــي 11 ذي احلــــجــــة عـــام 1383 اJــــوافق 24 أبــــريل
qإلى مــدرســة خــارج اجلــامــعــة qــذكــور أعالهJســنــة 1964 وا
تــســمـى "اJــدرســة الـــعــلــيـــا لألســاتــذة بـــالــقــبـــة"q  وتــخــضع
ألحـكـام اJـرســـرم الـتـنـفيـذي رقــم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تـتــمــثل مــهـمــة اJــدرسـةq زيــادة عــلى اJــهـام
الـــــــعــــــامـــــــة احملــــــددة فـي اJــــــــواد 5 و 6 و 7 من اJـــــــــرســــــــوم
التــنفيـذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي 27 ذي القـعدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq في

ضمان تكوين اJكونX لفائدة قطاع التربية الوطنية.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 من اJـرســـرم التـنـفـيذي رقم 05 - 500  اJـؤرخ فـي 27

ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJــذكـــور أعالهq يـــتــكـــوّن مـــجــلـس إدارة اJــدرســـة الـــعــلـــيــا

لألساتذة بالقبة بالنسبة للقطاعات اJستعملة من :

qكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -
- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســيــمـــا أحــكــام اJــرســوم رقم 64 - 134 اJــؤرخ في 11 ذي
احلــجــة عـام 1383 اJـوافق 24 أبــريل ســنـة 1964 واJــرســوم
رقم 81 - 245 اJـؤرخ في 6 ذي  الـقــعــدة عـام 1401 اJـوافق

5 سبتمبر سنة q1981 واJذكورين أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 210 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 ي يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJدرسة العلياJدرسة العليـا لـألساتـذة الـمتخا لـألساتـذة الـمتخـصصـة في التعليـمصصـة في التعليـم
التقنـي فـي وهـران إلى مدرسة خارج اجلامعة.التقنـي فـي وهـران إلى مدرسة خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اJرسوم رقم 81 - 245 اJؤرخ في 6 ذي
القعدة عام 1401 اJوافق 5 سبتمبر سنة 1981 واJتضمن
qالقـانون األسـاسي الـنمـوذجي للـمدرسـة الـعلـيا لألسـاتذة

qتمّمJعدّل واJا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 205 اJــؤرخ في 21
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1404 اJــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واJتـضـمن إحداث مـدرسة عـلـيا لألسـاتذة مـتـخصـصة في

qالتعليم التقني في وهران

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
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- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

qــــدرســـة الـــعـــلــــيـــا لألســـاتـــذةJــــادّة األولى :ة األولى :  حتـــوّل اJــــاداJا
اJـــتـــخــصـــصــة في الـــتــعـــلـــيم الــتـــقــنـي في وهــرانq احملـــدثــة
�ــوجب اJــرسـوم رقم 84 - 205 اJـؤرخ في 21 ذي الــقــعـدة
qـــذكـــور أعالهJــــوافق 18 غـــشت ســـنـــة 1984 واJعــام 1404 ا
إلى مـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعــةq تـــســـمى "اJـــدرســـة الـــعـــلـــيــا
ألســاتــذة الــتــعــلــيــم الــتــكــنــولــوجــي بــوهـــران"q  وتــخــضع
ألحــكـام اJـرســـوم الـتــنـفـيــذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.
اJـاداJـادّة ة 2 : : تـتــمــثل مــهـمــة اJــدرسـةq زيــادة عــلى اJــهـام
الـــــــعــــــامــــــة احملـــــــــدّدة فـي اJــــــــواد 5 و 6 و 7 مـن اJــــــرســـــــوم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq في

ضـمـان تـكـوين اJـكـوّنـX لـفـائـدة قـطـاع الـتـربـيـة الـوطـنـيـة
وكذا القطاعات األخرى وهذا حسب احلاجة.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJرســـوم التنفيــذي رقــم 05 - 500 اJــؤرخ فـــي

27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJــذكـــور أعالهq يـــتــكـــوّن مـــجــلـس إدارة اJــدرســـة الـــعــلـــيــا
ألســــاتـــذة الـــتـــعـــلـــيـم الـــتـــكـــنـــولـــوجـي بـــوهـــران بـــالـــنـــســـبـــة

للقطاعات اJستعملة من :
qكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكـــام اJـــرســـوم رقم 81 - 245 اJــؤرخ في 6 ذي
القعدة عام 1401 اJوافق 5 سبتمبر سنة q1981 واJرسوم
رقم 84 - 205 اJـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1404 اJـوافق

18 غشت سنة 1984 واJذكورين أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 211 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJوافق اJوافق 14 يول يولـيو سيو سـنة نة q2008  يتيتـضـمـن حتويـلمـن حتويـل

اJـاJـــــــدرسـدرســـــــة الة الــــــعــــــلــــــيـيـــــــا لا لـألسألســــاتـــاتـــــــــذة اJذة اJــــــتــــــخـخـــــــصــــــصــصــــــــة فــية فــي
اآلداب والعلـــوم اإلناآلداب والعلـــوم اإلنـسـانيــة في مسـانيــة في مـدينة اجلزائر إلىدينة اجلزائر إلى

مدرسة خارج اجلامعة.مدرسة خارج اجلامعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اJرسوم رقم 81 - 245 اJؤرخ في 6 ذي
القعدة عام 1401 اJوافق 5 سبتمبر سنة 1981 واJتضمن
qالقـانون األسـاسي الـنمـوذجي للـمدرسـة الـعلـيا لألسـاتذة

qتممJعدل واJا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 206 اJــؤرخ في 21
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1404 اJــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واJتـضـمن إحداث مـدرسة عـلـيا لألسـاتذة مـتـخصـصة في

qاآلداب والعلوم االنسانية في مدينة اجلزائر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : حتــــوّل اJــــدرســــة الــــعـــــلــــيــــا لألســــاتــــذة
اJــتــخــصــصــة في اآلداب والــعــلــوم االنــســانــيــة في مــديــنــة
اجلـــزائــرq احملـــدثــة �ـــوجب اJـــرســوم رقم 84 - 206 اJــؤرخ
في 21 ذي الـقــعــدة عـام 1404 اJـوافق 18 غــشت ســنـة 1984
واJــــذكـــور أعـالهq إلى مــــدرســـة خــــارج اجلـــامــــعـــةq تــــســـــمى



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـ
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

"اJــدرســـة الــعـلــيــــا لـألســاتــــذة بـبــوزريــعـــــة"q  وتــخــضــع
ألحكـــام اJـرســوم التنفيــذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــتـمــثل مـهــمـة اJــدرسـةq زيــادة عـلـى اJـهــام
الـــــــعـــــــامــــــــة احملـــــــددة في اJـــــــــواد 5 و 6 و 7 مــن اJـــــــرســـــــــوم
التـنفيــذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي 27 ذي القـعدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2005 واJـذكور أعالهq  في

ضمان تكوين اJكوّنX لفائدة قطاع التربية الوطنية.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJرســـوم التنفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فـي

27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJــذكـــور أعالهq يـــتــكـــوّن مـــجــلـس إدارة اJــدرســـة الـــعــلـــيــا
ببوزريعة بالنسبة للقطاعات اJستعملة من :

qكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -
- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكـــام اJـــرســـوم رقم 81 - 245 اJــؤرخ في 6 ذي
القـعدة عام 1401 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 1981 واJـرسوم
رقم 84 - 206 اJـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1404 اJـوافق

18 غشت سنة 1984 واJذكورين أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 212 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJوافق اJوافق 14 يول يولـيو سيو سـنة نة q2008  يتيتـضـمـن حتويـلمـن حتويـل

اJـاJـــــــدرسـدرســـــــة الة الــــــعــــــلــــــيـيـــــــا لا لـألسألســــاتـــاتـــــــــذة اJذة اJــــــتــــــخـخـــــــصــــــصــصــــــــة فــية فــي
اآلداب والاآلداب والــــعــــلـــلـــــــوم اإلنوم اإلنــــسـســـــانانــــيــيــــــة فة فـي قي قــــســــنــــطــــيــــنــــة إلىة إلى

مدرسة خارج اجلامعة.مدرسة خارج اجلامعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى اJرسوم رقم 81 - 245 اJؤرخ في 6 ذي
القعدة عام 1401 اJوافق 5 سبتمبر سنة 1981 واJتضمن
qالقـانون األسـاسي الـنمـوذجي للـمدرسـة الـعلـيا لألسـاتذة

qتممJعدل واJا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 208 اJــؤرخ في 21
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1404 اJــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واJتـضـمن إحداث مـدرسة عـلـيا لألسـاتذة مـتـخصـصة في

qاآلداب والعلوم االنسانية في قسنطينة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : حتــــوّل اJــــدرســــة الــــعـــــلــــيــــا لألســــاتــــذة
qـتخصصة في اآلداب والـعلوم االنسـانية في قسـنطينةJا
احملــدثـة �ــوجـب اJـرســوم رقم 84 - 208 اJــؤرخ في 21 ذي
الـقــعــدة عـام 1404 اJــوافق 18 غــشت ســنـة 1984 واJــذكــور
أعـالهq إلى مـــدرســـة خـــارج اجلــــامـــعـــةq تـــســـــمى "اJـــدرســــة
الــعـــلــيــــا لـألســاتــــذة بـــقــســنـــطــيـــنــة"q  وتــخـــضــع ألحــكـــــام
اJــرســـوم الــتــنـفــيـــذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي
القـعدة عام 1426 اJوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 واJذكور

أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــتـمــثل مـهــمـة اJــدرسـةq زيــادة عـلـى اJـهــام
العـامة احملـددة في اJواد 5 و6 و7 مـن اJـرسـوم التـنفـيــذي
رقـم 05 - 500  اJـــــــــؤرخ فـي 27 ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عــــــــام 1426
اJــــوافق 29 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2005 واJــــذكـــــور أعالهq  في

ضمان تكوين اJكوّنX لفائدة قطاع التربية الوطنية.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 من اJرسـوم التنفيذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فـــي 27

ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJــذكـــور أعالهq يـــتــكـــوّن مـــجــلـس إدارة اJــدرســـة الـــعــلـــيــا

بقسنطينة بالنسبة للقطاعات اJستعملة من :
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qكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -
- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكـــام اJـــرســـوم رقم 81 - 245 اJــؤرخ في 6 ذي
القـعدة عام 1401 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 1981 واJـرسوم
رقم 84 - 208 اJـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1404 اJـوافق

18 غشت سنة 1984 واJذكورين أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 213 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل

اJـــدرســـة اJـــتـــعـــددة الـــعـــلـــوم لـــلـــهـــنـــدســـة اJـــعـــمـــاريــةاJـــدرســـة اJـــتـــعـــددة الـــعـــلـــوم لـــلـــهـــنـــدســـة اJـــعـــمـــاريــة
والعمران إلى مدرسة خارج اجلامعة.والعمران إلى مدرسة خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 70 - 67 اJــــــــؤرخ في 14
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1390 اJــــــوافق 14 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1970
واJــتــضــمن إحــداث اJــدرســة اJــتــعــددة الــعــلــوم لــلــهــنــدسـة

qعمارية والعمرانJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

األولى:  حتـــــوّل اJــــدرســــة اJـــــتــــعــــددة الـــــعــــلــــوم اJــــاداJــــادّة األولى:ة 
لـلـهنـدسـة اJعـمـاريـة والعـمـرانq احملدثـة �ـوجب األمر رقم
70 - 67 اJــــــؤرخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1390 اJــــــوافق 14

أكــتـــوبــر ســـنــة 1970 واJــذكـــور أعالهq إلى مـــدرســـة خــارج
اجلــامــعــةq تــســمى "اJــدرســة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلــهــنــدســة
اJــعــمــاريـــة" وتـــخـضع ألحـكـام اJـرسـوم الـتـنـفـيـــذي رقم
05 - 500  اJــــؤرخ فــي 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق

29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005 واJــذكـور أعالهq وكـذا أحــكـام هـذا

اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 : :  تــتـــمــثل مـــهــمــة اJـــدرســـة في إطـــار اJــهــام
الـــعــامـــــة اJـــــحـــددة فـــي الــــمـــواد 5 و 6 و 7 من اJـــرســـرم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
1426 اJوافق 29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما

يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة

qعمارية والبناء والعمران والترميم واحلفظJا

- تــــكــــويـن إطـــارات ذات مــــســــتــــوى عــــال فـي مــــجـــال
qتخصصها

- ضمان التعـاون والتبادل اJعرفي على الصعيدين
الــوطـني والــدولي مع مــخـتــلف اJـؤســســات الـتي تــضـمن

نفس التكوين في هذه التخصصات.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــرم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الوطـنـية الـعلـيـا للـهـندسـة اJعـمـارية بـالـنسـبة لـلـقطـاعات
اJستعملة من :

- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة
qوالسياحة

qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -
qكلف  بالثقافةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا
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qكلف بالسكن والعمرانJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف باألشغال العمومية.

اJاداJادّة ة 4 :   :  تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 214 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008  يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل

اJـــدرســة الــوطــنـــيــة لــلـــطب الــبــيـــطــري إلى مــدرســةاJـــدرســة الــوطــنـــيــة لــلـــطب الــبــيـــطــري إلى مــدرســة
خارج اجلامعة.خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى األمر رقم 70 - 87 اJؤرخ في 17 شوال
عــام 1390 اJــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واJـــتـــضـــمن

qعدّلJا qدرسة الوطنية للطب البيطريJتنظيم ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : حتـــــوّل اJــــدرســــة الـــــوطــــنــــيــــة لـــــلــــطب
الـبـيـطـريq اJـنـشـأة �وجـب األمر رقم 70 - 87 اJـؤرخ في
17 شوال عام 1390 اJوافق 15 ديسمبر سنة q1970 اJعدل

واJــــذكــــور أعالهq إلـى مــــدرســــة خــــارج اجلــــامــــعــــةq تــــســــمى
"اJـدرســة الـوطــنـيــة الـعــلـيــا لـلـطـب الـبــيـطـري"q  وتــخـضع
ألحـكام اJـرســوم الـتنـفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 : :  تـــتــمــثل مـــهــمــة اJــدرســـةq في إطــار اJــهــام
الـعـامـة احملـددة في اJـواد 5 و6 و7 من اJـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 05 - 500  اJؤرخ في 27 ذي القـعدة عام 1426 اJوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والـتـطـويـر الـتـكــنـولـوجي في مـخـتــلف تـخـصـصـات عـلـوم

qالبيطرة
- ضــــــمــــــان تــــــكــــــويـن إطــــــارات ذات مــــــســــــتــــــوى عــــــال

qمتخصصة في البيطرة
- الـقــيـام �ـشـاورات طــبـيـة وبــدراسـات بـيــولـوجـيـة

متخصصة مع القطاعات اJعنية بهذا اJيدان.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : زيادة عـلــى األعضـاء اJـذكــوريـن فـي اJـادة
10 مـن اJـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم 05 - 500  اJـؤرخ في 27

ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJـذكــور أعالهq يــتـكــوّن مـجـلـس إدارة اJـدرســة الـوطــنـيـة
العليا للطب البيطري بالنسبة للقطاعات اJستعملة من :

qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
واJتوسطة.

اJاداJادّة ة 4 :   :  تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 215 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 ي يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJاJــــــدرسدرســــة الـة الـــــوطوطــــــنــــيـيـــــــة الـة الـــــمــــتــــــعـعـــــددة الـددة الـــــــتـتـــــقــــنــــــيـيـــــات إلـىات إلـى
مـدرسة خارج اجلامعة.مـدرسة خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيس احلكومـة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي



13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1040
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـوطـنيـة الـعـليـا اJـتعـددة الـتقـنـيـات بالـنـسبـة لـلقـطـاعات
اJستعملة من :

qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -
- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــالـــــصــــنـــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة

qاالستثمارات
qكلف باألشغال العموميةJثل الوزير ا� -

qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -
- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السـيّـمــا أحـكـام اJـرسـوم رقم 84 - 84 اJـؤرخ في 12 رجب

عام 1404 اJوافق 14 أبريل سنة 1984 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 216 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل

اJـــدرســــة الــــعــــلـــيــــا لــــلــــتـــجــــارة إلى مـــــدرســــة خــــارجاJـــدرســــة الــــعــــلـــيــــا لــــلــــتـــجــــارة إلى مـــــدرســــة خــــارج
اجلامعـة.اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 168 اJــؤرخ في 29
رمـضـان عام 1405 اJـوافق 18 يـونـيـو سـنة 1985 واJـتـعلق
بــتـنــظــيم اJــدرســة الــعـلــيــا لــلـتــجــارة بــاجلــزائـر الــعــاصــمـة

qوعملها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 84 - 84 اJــــؤرخ في 12
رجب عـام 1404 اJـوافق 14 أبــريل ســنـة 1984 واJــتــضـمن
qتعددة التقنياتJالقانون األساسي للمدرسة الوطنية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : حتـــوّل اJـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة اJـــتـــعــددة
الـتـقـنـيـاتq اJـنـشـأة �ـوجب اJـرسـوم رقم 84 - 84 اJـؤرخ
فـي 12 رجـب عـــــــام 1404 اJــــــــوافق 14 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1984
واJــــذكــــور أعالهq إلـى مــــدرســــة خــــارج اجلــــامــــعــــةq تــــســــمى
"اJـدرسـة الــوطـنـيـة الـعـلـيـا اJـتــعـددة الـتـقـنـيـات" وتـخـضع
ألحـكام اJـرســرم الـتنـفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فــي
27 ذي الــقــعــــدة عـــام 1426 اJــوافــق 29 ديــســمـــبـــر  ســنــــة

2005 واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 : :  تـــتــمــثل مـــهــمــة اJــدرســـةq في إطــار اJــهــام
الـعـامـة احملـددة في اJـواد 5 و6 و7 من اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 05 - 500  اJؤرخ في 27 ذي القـعدة عام 1426 اJوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
qوالتطوير التكنولوجي في ميدان اختصاصها

qؤسسات وترقيتهاJساهمة في تطوير اJا -
- اJـــســـاهــمـــة لــدى اجملـــتـــمع الـــعــلـــمي الـــدولي إلجنــاز

ونشر وتبادل اJعارف وإثرائها.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ
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- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : حتـوّل اJـدرسـة الــعـلـيـا لــلـتـجـارةq إلى
مـدرسـة خارج اجلـامعـةq تـسمى "اJـدرسـة الوطـنيـة الـعلـيا
في العلـوم التـجاريـة واJاليـة"q وتخـضع ألحكـام اJرســوم
الــتـنــفــيـــذي رقــم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي الــقــعـــدة
عـــام 1426 اJــوافــق 29 ديــســمـــبـــر  ســنــــة 2005 واJــذكــور

أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــتـمــثل مــهـمــــة اJـدرسـةq فـي إطــار اJـهــام
الــــــــعــــــــامـــــــــة احملــــــــــددة فـي اJــــــــــواد 5 و6 و7 مـن اJــــــــرســـــــوم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
qـــذكـــور أعالهJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واJ1426 ا

فيما يأتي :
- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والــتـطــويـر الـتــكـنـولــوجي في مـيــادين الـعــلـوم الـتــجـاريـة

qاليةJوا
- تكوين إطارات ذات مستوى عال في هذا اJيدان.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJرســـوم التنـفيــذي رقــم 05-500  اJــؤرخ فـــي

27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJـذكــور أعالهq يـتـكــوّن مـجـلس إدارة اJـدرسـة الـوطـنـية
العـليـا في الـعلـوم التجـارية واJـالية بـالنـسبة لـلقـطاعات

اJستعملة من :
qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -
qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

qثل عن  الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -
- �ـثل عن اجملـلس اجلـهـوي Jـنـطقـة الـوسط لـلـخـبراء

احملاسبX ومحافظي احلسابات واحملاسبX اJعتمدين.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســيّــمـــا أحــكـــام اJــرســــوم رقــم 85 - 168 اJــــؤرخ في 29
رمـضـان عام 1405 اJوافق 18 يونـيو سـنة 1985 واJـذكور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 217 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008  يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل

اJـدرسـة الــوطـنــيـة الـعــلـيـا لــلـري إلى مــدرسـة خـارجاJـدرسـة الــوطـنــيـة الـعــلـيـا لــلـري إلى مــدرسـة خـارج
اجلامعة.اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 258 اJــؤرخ في 15
صـفر عام 1406 اJوافق 29 أكتـوبر سنة 1985 الـذي يحوّل
مــعــهــد الــهــيــدرولـــوجــيــا الــتــقــنــيــة وحتــســX األراضي إلى

qعدّلJا qمدرسة وطنية عليا للري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

qـدرسة الـوطنيـة العـليـا للريJادّة األولى :ة األولى : حتوّل اJاداJا
إلى مــدرسـة خــارج اجلــامـعــةq تــسـمى "اJــدرســة الـوطــنــيـة
الـعليا لـلري" q وتخضع ألحـكام اJرســرم الـتنفيــذي رقــم
05 - 500  اJــــؤرخ فــي 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق

29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005 واJــذكـور أعالهq وكـذا أحــكـام هـذا

اJرسوم.
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اJــاداJــادّة ة 2 : : تــتـــمــثل مـــهــمــة اJـــدرســـةq في إطـــار اJــهــام
الـــــــعـــــــامــــــــــة احملـــــــددة فــي اJـــــــــواد 5 و6 و7 مـن اJـــــــرســـــــــوم
التـنفيــذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي 27 ذي القـعدة عام
qـــذكـــور أعالهJــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005  واJ1426 ا

فيما يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والـــتــطــويـــر الــتــكــنـــولــوجي في مــخـــتــلف تــقـــنــيــات الــري

qائية الكبرىJنشآت اJواستثمار األراضي وا

- تـكـوين إطارات ذات مـسـتوى عـال مـتخـصـصة في
الري.

اJاداJادّة ة 3 : : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJرســـوم التنـفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فـي

27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJـذكـور أعالهq يــتـكـوّن مــجـلس إدارة اJــدرسـة الـوطــنـيـة
العليا للري بالنسبة للقطاعات اJستعملة من :

qكلف بالداخليةJثل الوزير ا� -

qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -

qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -

qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -

qكلف بالصناعةJثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة
qوالسياحة

qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير الكلف بالصيد البحري.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكــــام اJــرســـــوم رقم 85 - 258 اJــؤرخ فــي 15
صــفـــر عـام 1406 اJـوافق 29 أكـتـوبــر سـنـة 1985 واJـذكـور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 218 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008  يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJاJـدرسدرسـة الة الـوطوطـنـيـة لألشة لألشـغـال الال الـعـمـومومـيـة إلى مة إلى مـدرسـدرســة
خـارج اجلامعـة.خـارج اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضـى اJــــرســـــوم رقم 87 - 62 اJـــــؤرخ في 3
رجـب عـــام 1407 اJــــوافق 3 مــــارس ســــنـــة 1987 واJــــتــــعـــلق

qعدّلJا qدرسة الوطنية لألشغال العموميةJبا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : حتـــوّل اJـــدرســـة الـــوطـــنــيـــة لـألشـــغــال
العـمـوميـةq  إلى مـدرسة خـارج اجلـامعـةq تـسمى "اJـدرسة
الــوطـنـيــة الـعـلــيـا لألشـغــال الـعـمــومـيـة" q وتـخــضع ألحـكـام
اJـرســرم الـتـنـفـيــذي رقــم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي
الـــقـــعـــــدة عـــام 1426 اJــوافــق 29 ديـــســمـــبــــر  ســـنــــة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :  :  تـــتــمــثل مـــهــمــة اJــدرســـةq في إطــار اJــهــام
الــــــعــــــامـــــــة احملــــــــددة فــي اJـــــــواد 5 و 6 و 7 مـن اJــــــرســــــوم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
1426 اJوافق 29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما

يأتي :



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـ
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 68 - 423 اJــؤرخ في 30
ربــــــيع األول عـــــام 1388 اJـــــوافق 26 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1968

qعهد الوطني للفالحةJتعلق بتنظيم اJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يـحوّل اJعـهد الوطـني للفالحـةq اJنشأ
�ــوجب اJـرسـوم رقم 68 - 423 اJـؤرخ في 30 ربـيع األول
qــذكــور أعالهJــوافق 26 يـــونــيــو ســنــة 1968 واJعــام 1388 ا
إلى مــدرسـة خــارج اجلــامـعــةq تــسـمى "اJــدرســة الـوطــنــيـة
الـعــلـيـا  لـلــفالحـة"q وتـخـضع ألحــكـام اJـرســـوم الــتـنـفـيـــذي
رقــم 05 - 500  اJــــــؤرخ فــي 27 ذي الــــقــــعــــــدة عـــــام 1426
اJـوافــق 29 ديــسـمـبـــر  سـنـــة 2005 واJــذكـور أعالهq وكـذا

أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــتــمـثل مــهــمـة اJــدرسـةq فــي إطــار اJــــهـام
الــــــــعــــــــــامــــــــة احملــــــــــددة فـي اJـــــــــواد 5 و6 و7 مـن اJــــــــرســـــــوم
التـنفيــذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي 27 ذي القـعدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq في

ضــمــان الـــتــكــويـن الــعــالي والـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الــتــكـنــولــوجي في مــخــتــلف اJــيــادين اJــتـعــلــقــة بــالــفالحـة

والصناعة الغذائية.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـوطنـية الـعـليـا  للـفالحة بـالـنسـبة لـلقـطـاعات اJـستـعمـلة
من :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والتـطـوير الـتـكـنولـوجي في مـخـتلف تـخـصـصات الـبـناء

qوالتجهيزات وكذا التهيئة العمرانية
- اJــســاهـمــة في تــكـوين إطــارات ذات مــسـتــوى عـال
مـتـخـصـصـة في كـل مـا يـتـعلـق بـالـبـنـاء وإعـداد مـخـطـطات

اإلجناز.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـوطنـيـة العـليـا لألشـغال الـعـمومـية بـالـنسـبة لـلـقطـاعات
اJستعملة من :

q كلف بالداخليةJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

qوالسياحة
qكلف بالنقلJثل الوزير ا� -

qكلف باألشغال العموميةJثل الوزير ا� -
qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير اJكلف بالسكن والعمران.

اJــــاداJــــادّة ة 4 :   :  تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفــــــة لــــهــــذا
اJـــرســومq الســـيّــمــا أحـــكــام اJـــرســوم رقــم 87 - 62 اJــؤرخ
فــي 3 رجـب عــــــــام 1407 اJـــــــــوافق 3 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1987

واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 219 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008  يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل

اJـــــعـــــهـــــد الــــوطـــــنـي لــــلـــــفـالحـــــة إلى مــــــدرســـــة خـــــارجاJـــــعـــــهـــــد الــــوطـــــنـي لــــلـــــفـالحـــــة إلى مــــــدرســـــة خـــــارج
اجلامعـة.اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
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qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

qوالسياحة
qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير اJكلف بالصيد البحري.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السيّمـا أحكـام اJرسوم رقم 68 - 423 اJؤرخ في 30 ربيع
األول عــام 1388 اJــوافق 26 يــونـــيــو ســـنــة 1968 واJـــذكــور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 220 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنة نة q2008 يت يتـضـمن حتـويلمن حتـويل

اJاJــــــــعــــــــهـهـــــــــد الد الــــــوطوطــــــــنـنــي لي لــــــلــــــــتــــــــكــــــــوين في اإلعوين في اإلعـالم اآللي إلىالم اآللي إلى
مدرسـة خارج اجلامعـة.مدرسـة خارج اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 82 - 434 اJــؤرخ في 18
صـفـر عام 1403 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنة 1982 واJـتـضمن
إنـشـاء اJـعــهـد الـوطـنـي لـلـتـكــوين في اإلعالم اآللي ويـحـدد

qعدّلJا qقانونه األساسي ونظام الدراسة فيه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى:ة األولى:  يــحــول اJـعــهـد الــوطــني لـلــتــكـوين في
اإلعـالم اآللـيq اJــــــنــــــشــــــأ �ــــــوجـب اJــــــرســــــوم رقم 82 - 434
اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1403 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة
qإلى مدرسـة خـارج اجلـامـعة qـذكور أعـالهJـعـدّل واJا q1982

تـسـمى "اJـدرسـة الوطـنـيـة الـعـلـيا لـإلعالم اآللي" وتـخضع
ألحـكام اJـرســرم الـتنـفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  تــتـمــثل مــهــمــة اJـدرسـة في إطـــار اJـهـــام
الــــعـــامــــــة الـــــمــــحـــــددة في الـــــمـــواد 5 و6 و7 مـن اJــــرســـوم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq في

ضــمــان الـــتــكــويـن الــعــالي والـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الـــتــــكـــنـــولـــوجـي في مـــخـــتــــلف تـــخـــصــــصـــات اإلعالم اآللي

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــرم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـــوطـــنـــيــة الـــعـــلـــيــا لـإلعالم اآللي بـــالـــنــســـبـــة لـــلــقـــطـــاعــات
اJستعملة من :

qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -
- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــالـــــصــــنـــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة

qاالستثمارات
qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -
qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ـــثل الــوزيــر اJــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.
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qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السـيمـا أحـكام اJـرسوم رقم 82 - 434 اJؤرخ في 18 صـفر

عام 1403 اJوافق 4 ديسمبر سنة 1982 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 - - 221 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 يq يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJاJـعهعهـد الد الـوطوطـني لعني لعـلـوم الوم الـبحبحـر وتر وتـهيهيـئـة الة الـسواحل إلىسواحل إلى
مدرسة خارج اجلامعة.مدرسة خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اJرسوم رقم 83 - 495 اJؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1403 اJـوافق 13 غـشت سـنة 1983 واJـتـضمن
إنــشــاء مـــعــهــد وطــنـي لــعــلـــوم الــبــحــر وتـــهــيــئـــة الــســواحل

qوتنظيمه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـحــوّل اJـعـهـد الـوطـني لــعـلـوم الـبـحـر
وتـهـيـئـة الـسـواحلq اJـنـشـأ �ـوجب اJـرسوم رقم 83 - 495
اJـؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1403 اJـوافق 13 غــشت سـنـة

1983 واJـذكـور أعالهq إلى مـدرسـة خـارج اجلـامـعـةq تسـمى

"اJــدرســة الــوطــنـيــة الــعـلـــيـــا لــعــــلـــوم الــبـحـــر وتــهـيـــئــة
الـسـاحـل"q  وتخـضع ألحكـام اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
05 - 500  اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29

ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005 واJـــذكـــور أعـالهq وكـــذا أحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تـتمـثــل مـهـمـــة اJـدرســـةq في إطــار اJـهام
العـامـة احملددة في اJواد 5 و6 و7 من اJرســوم التنفـيـذي
رقم 05 - 500  اJؤرخ فـي 27 ذي القعدة عام 1426 اJوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والـتـطـويـر الـتـكــنـولـوجي في مـخـتــلف تـخـصـصـات عـلـوم

qالبحر وتهيئة الساحل
qضــــــمـــــان تــــــكــــــوين إطــــــارات ذات مــــــســـــتــــــوى عـــــال -

متخصصة في ميدان علوم البحر وتهيئة الساحل.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الوطـنـية الـعـليـا لـعلـوم الـبحـر وتـهيـئـة السـاحل بـالـنسـبة
للقطاعات اJستعملة من :

qثل  وزيرالدفاع الوطني� -
qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

q كلف بالداخليةJثل الوزير ا� -
qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -

qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

qوالسياحة
qكلف بالنقلJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير اJكلف بالصيد البحري.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكـــام اJـــرســـوم رقم 83 - 495 اJــؤرخ في 4 ذي
الـقــعــدة عـام 1403 اJــوافق 13 غــشت ســنـة 1983 واJــذكــور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1640
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 222 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008  يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJاJــــعــــهــــد الد الـوطوطــــني لني لــــلــــتــــخـطــــيط واإلحيط واإلحــــصــــاء إلى ماء إلى مــــدرسدرسـة
خارج اجلامعة.خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيس احلكومـة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 93 - 82 اJؤرخ
في 29 رمـــضـــان عــام 1413 اJــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1993
واJـتـعـلـق بـتـنـظـيـم اJـعـهـد الـوطــني لـلـتـخــطـيط واإلحـصـاء

qوسيره
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يــحـــوّل اJــعـــهــد الـــوطــنـي لــلـــتــخـــطــيط
واإلحـصـاءq إلى مـدرسـة خـارج اجلــامـعـةq تـسـمى "اJـدرسـة
q"الـــوطـــنــيـــة الـــعـــلـــيـــا لإلحـــصـــاء واالقــتـــصـــاد الـــتـــطـــبــيـــقي
وتـــخـــضع ألحـــكـــام اJـــرســـــرم الـــتـــنــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500
اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام 1426 اJـوافق 29 ديسـمـبر

سنة 2005 واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

2 : : تـتــمــثل مــهــمــة اJــدرســةq في إطــــار اJــهــام اJـاداJـادّة ة 
الـــــــعــــــامـــــــــة احملــــــــددة فـي اJــــــــواد 5 و6 و  7 من اJـــــــرســــــوم
التـنفيــذي رقم 05 - 500  اJــؤرخ فــي 27 ذي القـعدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2005 واJـذكور أعالهq  في

ضــمــان الـــتــكــويـن الــعــالي والـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الـتـكــنـولـوجـي في مـخـتــلف مـيــادين اإلحـصـاء واالقــتـصـاد

التطبيقي.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـوطنيـة العلـيا لإلحصـاء واالقتـصاد التـطبيـقي بالنـسبة
للقطاعات اJستعملة من :

qكلف بالداخليةJثل الوزير ا� -

- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــالـــــصــــنـــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة
qاالستثمارات

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل عن الديوان الوطني لإلحصاء.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السيّما أحـكام اJرسوم الـتنفيذي رقم 93 - 82 اJؤرخ في
29 رمــــــضــــــان عــــــام 1413 اJــــــوافق 23 مــــــارس ســــــنــــــة 1993

واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 08 - - 223 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJوافق  اJوافق 14 يول يولـيو سيو سـنة نة q2008  يتـضـمن حتويل  يتـضـمن حتويل

اJعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج اجلامعة.اJعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج اجلامعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـ
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــقــتـــضى اJــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 251
اJـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1421 اJـوافق 23 غـشت
سنة 2000 الـذي يحوّل اJعـهد الوطـني للتجـارة إلى معهد

qوطني للتعليم العالي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  يـحـول اJـعـهــد الـوطـني لـلـتـجـارة إلى
مـدرسـة خارج اجلـامعـةq تـسمى "اJـدرسـة الوطـنيـة الـعلـيا
لـلــتــجـارة"q  وتـخـضع ألحـكـام اJـرســـرم الـتـنـفـيـــذي رقــم
05 - 500  اJــــؤرخ فــي 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق

29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005 واJــذكـور أعالهq وكـذا أحــكـام هـذا

اJرسوم.
اJاداJادّة ة 2 : :  تتـمثل مـهـمـة الــمـدرسة في إطـــار اJهـام
الــــــعــــــــامــــــة اJـــــــــحــــــددة في اJــــــواد 5 و6 و7 مـن اJــــــرســـــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي الـقـعـدة عـام
qـــذكـــور أعالهJــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005  واJ1426 ا

فيما يأتي :
- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي

qوالتطوير التكنولوجي في مختلف ميادين التجارة
- ضــــــمــــــان تــــــكــــــويـن إطــــــارات ذات مــــــســــــتــــــوى عــــــال

متخصصة في التجارة.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــرم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الوطـنيـة العـليـا للـتجـارة بالـنسـبة لـلقـطاعـات اJسـتعـملة
من :

qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -
- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واJتوسطة.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السـيما أحـكام اJرسـوم التنـفيذي رقم 2000 - 251 اJؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عـــام 1421 اJــوافق 23 غـــشت ســـنـــة

2000 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذي  رقم ذي  رقم 08 - - 224 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJوافق  اJوافق 14 يول يولـيو سنة يو سنة q2008 يتq يتـضمن تأسيسضمن تأسيس

اJهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.اJهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومـة
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

qوالبيئة والسياحة
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq الســيّـــمــا اJـــادتــان 85 - 4

qو 125 (الفقرة  2 ) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 359
اJؤرخ في 17 شعـبان عام 1426 اJوافق 21 سبـتمبر سنة
2005 الـذي يـحــدد شـروط تـنـظـيـم اJـهـرجـانـات الــسـيـاحـيـة

qوكيفياته
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 351
اJــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اJــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

qالعمرانية والبيئة والسياحة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اJـــادة 7 من اJـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 05 - 359 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1426
اJـوافق 21 سـبــتـمـبــر سـنـة 2005 واJــذكـور أعالهq يـؤسس

اJهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.

2 : :  : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1840
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 225 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJــــوافق وافق 14 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة q2008  ي  يــــعــــــدّل ويل ويــــتــــمّم

اJاJــــــــرســـرســـــــــــوم الوم الــــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 07-139 اJـ اJـــــــــؤرخ في ؤرخ في 2
جــــــــمـمـــــــــادى األولى عـادى األولى عـــــــام ام 1428 اJـ اJـــــــــوافق وافق 19 م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــة
2007 ال الـذي يحـذي يحــدد كدد كـيفيفـيـيــات استات استـفـفــادة أرامل الشادة أرامل الشـهداءهداء

واجملواجملــــــاهاهــــــــدين وذوي احلدين وذوي احلــــــقــــــوق موق مـن من مــــــجــــــانانــــــيــــــــة الة الــــــنــــــقل أوقل أو
التخفيض من تكلفته.التخفيض من تكلفته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيــس احلكـومة 

q بناء على تقرير وزير اجملاهدين -
- و بــنـاء عـلى الــدسـتـــور q السـيـمـــا اJـادتــان 85 - 4

q و  125 ( الفقـرة 2 ) منـه
- و�ـقــتـضــى الـقــانــون رقــم 99 - 07 اJـؤرخ في 19
ذي احلـــــــجـــــــة عــــــــــام 1419 اJــــــــوافق 5 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1999

 qادة 37 منهJال سيما ا qتعلق باجملاهد والشهيدJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اJؤرخ في 14 صفر عام 1412 اJوافق 24 غشت سنة 1991
q تمّمJعدّل واJا qالذي يحدد صالحيات وزير اجملاهدين 

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 139
اJــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اJــــوافق 19 مـــايـــو
سـنـة 2007 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات اسـتـفـادة أرامل الـشـهـداء
واجملــــــاهــــــديـن وذوي احلــــــقــــــوق من مــــــجـــــــانــــــيــــــة الــــــنــــــقل أو

qالتخفيض من تكلفته

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يــــعـــدّل هــــذا اJــــرســــوم ويـــتــــمّم بــــعض
أحــكـــام  اJـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 07 - 139 اJــؤرخ في 2
جـمادى األولى عام 1428 اJوافق 19 مايـو سـنة 2007 الذي
يحـدد كيفـيات اسـتفـادة أرامل الشـهداء واجملـاهدين وذوي

qاحلقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته

اJـاداJـادّة ة 2 : : تـــتــمـم أحــكـــام اJــرســـوم الــتــنــفـيـذي رقم
07 - 139 اJؤرخ في 2 جمادى األولى عام 1428 اJوافق 19

مـــايـــو ســـنــة 2007 واJــذكــور أعالهq �ــادة 2 مــكــررq حتــرر
كما يأتي :

" اJــــادة 2 مــــكــــرر : يــــســـــتــــفــــيـــــد من مـــــجــــانــــيـــــة نــــقل
qعـلى خطوط الـنقل اجلـوي والبحـري الداخلي qسـافرينJا

العمومي واخلاص :
- اجملــــاهـــــدون كـــــبــــار اJـــــعـــــطــــوبـــــX دائـــــمــــو اإلعـــــاقــــة

qالـمحتاجون إلى شخص مرافق
XـعطوبJرافقـون للمجـاهدين كبار اJاألشـخاص ا -

الدائمي اإلعاقة.

كما يستـفيد أيضا اجملاهـدون واألشخاص اJنصوص
عـلـيـهم في الـفـقرة األولـى أعاله من تـخفـيض بـنـسـبة %60
من الـتـســعـيـرات الـعــاديـة لـنـقـل اJـسـافـريـنq عـلى خـطـوط

النقل اجلوي والبحري الدوليq العمومي واخلاص".

اJاداJادّة ة 3 : : تعـدل أحكام اJادة 3 من اJرسـوم التنـفيذي
رقـم 07 - 139 اJـــــــــؤرخ في 2 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1428

اJوافق 19 مايو سنة 2007 واJذكور أعاله q  كمايأتي :

" اJـادة 3 : يـســتـفـيـد مـن تـخـفـيض بــنـسـبـة 60 % من
التسـعيرات الـعاديـة لنقل اJـسافريـنq على خطـوط النقل

اجلوي والبحري الداخلي والدوليq العمومي واخلاص :
qأرامل الشهداء -

- اجملــاهـدون كـبــار اJـعـطـوبــX الـذين تـســاوي نـسـبـة
qعطبهم 80 % أو تفوقها

- أزواج اجملــــاهـــدين كـــبــــار اJـــعـــطـــوبــــX اJـــنـــصـــوص
عليهم في أحكام هذه اJادة".

اJـاداJـادّة ة 4 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 226 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJ اJــــوافق وافق 14 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة q2008  يــــعـعـــــــدّل ويل ويــــتــــمّم

اJاJــــرسرسـوم الوم الــــتــــنـفــــيـيــذي رقم ذي رقم 07 -  - 349 اJ اJـؤرخ فـي ؤرخ فـي 7 ذي ذي
الالـقــــعـعـــــدة عدة عـامام 1428  اJاJـوافق وافق 17 ن نــــوفوفــــمــــبــــر  سر  ســــنــنـــة ة 2007
واJواJــــــــــتــــــــــضــــــــــمـن إنمـن إنــــــــــشــشــــــــــــاء الاء الــــــــديديــــــــــوان الوان الــــــــــوطوطــــــــــنـي لـنـي لـــــــــــلــــــــــحجحج

والعـمرة وتنظيمه وسيره.والعـمرة وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر االـــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

qواألوقاف



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـ
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 349
اJــؤرخ فـي 7 ذي الــقــعـــدة عــام 1428 اJــوافق 17 نــوفــمــبــر
سـنــة 2007  واJـتضـمـن إنـشــاء الـديـوان الـوطـنـي لـلحــج

qوالعمـــرة وتنظيمـه  وسيــره

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدّل ويــــتـــمّم هـــذا اJــــرســـوم بـــعض
أحكـام اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم 07 - 349 اJـؤرخ فـي 7 ذي
الـــــقــــعــــــدة عــــام 1428 اJـــــوافق 17 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــــة 2007
واJــتـضـمـن إنــشــاء الـديـوان الــوطـنـي لـلــحــج  والـعـمــــرة

وتنظيمـه وسيــره.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــعـدّل اJـادّة 8 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
07 - 349 اJــؤرخ فـي 7 ذي الـــقـــعــــدة عــام 1428 اJــوافق 17

نوفمبر سنــة 2007  واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJادّة 8  :  : يتشـكل مجلس اإلدارة الذي يرأسه وزير
الشؤون الدينية واألوقاف أو �ثله من :

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

اJاداJادّة ة 3  :  : يتـمّم الـفرع الـثاني من الـباب الـثالث من
اJـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم 07 - 349 اJـــــؤرخ فـي 7 ذي
الـــــقــــعــــــدة عــــام 1428 اJـــــوافق 17 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــــة 2007

واJذكور أعالهq �ادة 24 مكررq حترر كما يأتي.

"اJــادّة 24 مـــكــرر : تـــزود الـــدولـــة الـــديـــوان بـــرصـــيــد
أولـي يـحــدد مــبـلــغه بــقـرار مــشــتـرك بــX الـوزيــر اJــكـلف

بالشؤون الدينية واألوقاف والوزير اJكلف باJالية".

اJـاداJـادّة ة 4 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســــومـــان رئـــاســــيمـــرســــومـــان رئـــاســــيّـــان مــــؤرـــان مــــؤرّخـــان في خـــان في 4  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1429
اJوافـق اJوافـق 7  يولـيو سـنة   يولـيو سـنة q2008 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

رؤساء األمن بالواليات.رؤساء األمن بالواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 4 رجب عـــــام
1429 اJــوافـق 7 يــولـــيــو ســـنــة 2008 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء األمن بالواليات اآلتية :
- عـــــيــــسـى دراشq بــــواليـــــة بـــــجــــايـــــةq إلحــــالـــــته عـــــلى

qالتّقاعد
qبوالية بشار qخلضر شيخ -

qبوالية سعيدة qمحمد قويدر بن حامد -
- مــحـــنـــد سالمـيq بــواليـــة ســـكـــيـــكـــدةq إلحــالـــته عـــلى

qالتّقاعد
qبوالية سيدي بلعباس qأحمد لتيم -

qةJبوالية قا qخالد حناش -
- شـــريف زردومq بــــواليـــة الـــطــــارفq إلحـــالـــتـه عـــلى

التّقاعد.

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 4 رجب عـــــام
1429 اJـــوافــق 7 يـــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

qبـصـفـته رئـيسـا ألمن واليـة إيـلـيزي qعـبـد احلكـيم مـرزوق
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 رجب عــام  رجب عــام 1429 اJــوافـق  اJــوافـق 7
يوليو سنة يوليو سنة q2008 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 4 رجب عـــــام
1429 اJــوافـق 7 يــولـــيــو ســـنــة 2008 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

سـيـدي مـحمـد إبـراهـيم عـصـمـانq بـصـفـته رئـيـسـا لـديوان
وزيــر الـتـعـلـــيم الـعـالي والـبـحـث الـعـلـميq إلعــادة إدمـاجه

في رتبتـه األصليـة.



13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2040
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 رجب عــام  رجب عــام 1429 اJــوافـق  اJــوافـق 7
يولـيو سنة يولـيو سنة q2008 يتضـمq يتضـمّن تعيـX رئيس أمن واليةن تعيـX رئيس أمن والية

عX الدفلى.عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 4 رجب عـــــام
1429 اJــوافـــق 7 يــــولـــيـــــو ســـنـــــة 2008 يـــعـــيّــن الـــسّـــــيـــد

عبـــد احلكـيم مرزوقq رئيسا ألمن والية عX الدفلى.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 رجب عــام  رجب عــام 1429 اJــوافـق  اJــوافـق 7
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة q2008 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX رئـيـس ديـوانن تــعــيــX رئـيـس ديـوان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 4 رجب عـــــام
1429 اJــوافـــق 7 يــــولـــيـــــو ســـنـــــة 2008 يـــعـــيّــن الـــسّـــــيـــد

عـــبـــــد احلــمــيــد قـــرفي q رئــيــســـا لــديــوان وزيـــر الـــتــعــلــيم
العالي والبحث العلمي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
يــولـيــو ســنــة يــولـيــو ســنــة q2008 يــتـضــمq يــتـضــمّـن تــفـــويض اإلمــضــــاءـن تــفـــويض اإلمــضــــاء

إلى مديـر الديوان.إلى مديـر الديوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
28 شـــــوّال عــــام 1427 اJـــــوافق 20 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2006

واJـتـضـمّن تـعـيـX الـسّـيـد حـسـX مـغالويq مـديـرا لـديوان
qرئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qمــغالوي Xــادّة األولى :ة األولى : يُـــفــوّض إلى الــسّــيـــد حــســJــاداJا
مُــديـــر الــــديــوانq اإلمـــضـــاء في حـــــدود صالحـــيــاتـهq بـــاسم
رئـيس احلــكـومـةq عــلى جـمـيـع الـوثـائق واJــقـرّرات �ـا في

ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أحمد أويحيىأويحيى

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
يوليو سنـة يوليو سنـة q2008 يتضـمq يتضـمّـن تفـويض اإلمضـاء إلىـن تفـويض اإلمضـاء إلى

رئيس الديوان.رئيس الديوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1424 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2003

واJـتضمّن تـعيـX السّيـد محـمّد سـبايبيq رئـيسـا لديوان
qرئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يُـفــوّض إلى الـسّــيـد مــحـمّــد سـبــايـبيJـاداJا
رئـيس الــديــوانq اإلمـضــــاء في حـــدود صالحـياتـهq بـاسم
رئـيس احلـكــومــةq عـلى جـمـيع الـوثـائق واJـقـرّرات �ا في

ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـ
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

قـرار قـرار مـؤرمـؤرّخ في خ في 28  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
يولـيو سنـة يولـيو سنـة q2008 يتضـمq يتضـمّـن تفــويض اإلمضاء إلىـن تفــويض اإلمضاء إلى

مدير إدارة مدير إدارة الوسائل.الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 177
اJــــؤرّخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة
2003 واJـتـضـمّن حتــديـد صالحـيـات مــديـريـة إدارة وسـائل

qمصالح رئيس احلكومة وتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
13 ربــــــيـع األوّل عـــــام 1425 اJــــــوافق 3 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2004

واJـتـضمّـن تعـيـX الـسّـيـد رشيـد أورَمْـطـانq مـديرا إلدارة
qالوسائل �صالح رئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يُـفـوّض إلى الـسّـيـد رشـيـد أورَمْـطـانJـاداJا
qاإلمـــضـــاء فـي حـــــدود صالحـــيـــاته qمـــديـــر إدارة الــــوســـائل
بــاسـم رئـيس احلـكــومـــةq عـلى جـمـيع الــوثـائق واJـقـرّرات

�ا في ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات قرارات مؤرمؤرّخة في خة في 28  جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام 1429 اJوافـق اJوافـق
2  يـولـيـو سـنـة   يـولـيـو سـنـة q 2008 تـتضـم q تـتضـمّن تـفــويض اإلمـضـاءن تـفــويض اإلمـضـاء

إلى نواب مديرينإلى نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 177
اJــــؤرّخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة
2003 واJـتـضـمّن حتــديـد صالحـيـات مــديـريـة إدارة وسـائل

qمصالح رئيس احلكومة وتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
25 جمادى الثانية عام 1426 اJوافق أوّل غشت سنة 2005

واJـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الـــسّـــيـــدة حـــمــيـــدة حـــاج عـــلـيq زوجــة
بـــومــدينq نــائــبــة مـــديــر لــلــمــيــزانــيـــة واحملــاســبــة �ــصــالح

qرئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يُـفــوّض إلـى الـسّــيـدة حـميـــدة حـــاج
qـيــزانـيـة واحملــاسـبـةJنـائــبـة مـديــر ا qزوجـة بـومــدين qعــلي
qبــاسم رئـيس احلـكــومــة qاإلمـضـاء في حـــدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثائق واJقرّرات باستثنـاء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 177
اJــــؤرّخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة
2003 واJـتـضـمّن حتــديـد صالحـيـات مــديـريـة إدارة وسـائل

qمصالح رئيس احلكومة وتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
22 صـفـر عام 1426 اJـوافق 2 أبـريل سـنة 2005 واJـتـضمّن

تعيX السّيـد صالح خوشانq نائب مديـر للوسائل العامّة
qصالح رئيس احلكومة�



13 رجب  عام  رجب  عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2240
16 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2008 م م

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يُـفــــوّض إلـى الــسّــيـد صــالح خــوشـانJـاداJا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامّـــــةq اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحــيــاتهq بــاسم رئــيس احلــكــومــةq عـلـى جــمـيـع الـوثــائق

واJقرّرات باستثنـاء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- �قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 186 اJـؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 176
اJــؤرّخ في 13 صــفـــر عــــام 1424 اJــوافق 15 أبــريـل ســنــة
2003 واJــــــتـــــضــــــمّـن مــــــهــــــامّ مــــــصــــــالح رئــــــيـس احلــــــكـــــــومـــــة

qوتنظيمهـا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 177
اJــــؤرّخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة
2003 واJـتـضـمّن حتــديـد صالحـيـات مــديـريـة إدارة وسـائل

qمصالح رئيس احلكومة وتنظيمها

- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
22 صـفـر عام 1426 اJـوافق 2 أبـريل سـنة 2005 واJـتـضمّن

تعيX الـسّيد فيصل أورحمونq نائب مدير لإلعالم اآللي
qصالح رئيس احلكومة�

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJــــــــاداJــــــــادّة األولى :ة األولى : يُــــــــفـــــــــوّض إلــى الــــــــســـــــيــــــــد فـــــــيــــــــصل
أورحمـونq نـائب مـديـر اإلعالم اآلليq اإلمـضـاء في حــدود
صالحــيـاتهq بــاسم رئـيس احلــكــومــةq عـلى جــمـيع الـوثـائق

واJقرّرات باستثنـاء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 2 يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 18 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1429 اJ اJــــــــوافق وافق 24
مـايايـو سو سـنـة ة q2008  يq  يـعدعدّل ويل ويـتـمّـم القم القـرار اJرار اJـؤرؤرّخ في خ في 8
ديديــــــســــــمــــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة 1992 واJ واJــــــتــــــــضــــــمن إنمن إنــــــشــــــــاء الاء الــــــلــــــجــــــانان
اJاJــــــــتــــــــســــــــــاوياويــــــــة األعة األعــــــــضــــــــــاء Jاء Jــــــــوظوظــــــــــفي وزارة الفي وزارة الــــــــداخداخــــــــــلــــــــيــــــــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللّية qإن وزير الدولة
- �ــــقـــــتــــضـى اJــــرســـــوم رقم 84 - 10 اJـــــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عــــام 1404 اJــوافـــق 14 يــنــايــر ســنـة 1984
الـــذي يــــحـــدّد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اJــــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء

qوتشكيلها وتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 84 - 11 اJــــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عــــام 1404 اJــوافـــق 14 يــنــايــر ســنـة 1984
الــذي يـــحــدّد كــيــفـــيــات تــعـــيــX �ــثـــلــX عن اJـــوظــفــX في

qتساوية األعضاءJاللجان ا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 26 اJؤرّخ
في 17 رجب عـــــام 1411 اJـــــوافق 2 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1991
XــنـتـمـJـتـضـمـن الـقـانـون األســاسي اخلـاص بـالــعـمـال اJوا

qإلى قطاع البلديات
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات واحلجّاب
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اJـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اJـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدّد عــدد األعـضـاء في

qتساوية األعضاءJاللجان ا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اJـؤرّخ في 13 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1413 اJوافق 8 ديسـمبـر سنة 1992 واJتـضمّن إنـشاء
جلــــان مــــتـــــســــاويــــة األعــــضـــــاء Jــــوظــــفي وزارة الـــــداخــــلــــيــــة

qواجلماعات احمللية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــادة األولى :اJــادة األولى :  تــعــدّّل اJــادتــان األولى و2 مـن الــقـرار
اJـؤرّخ في 8 ديـسـمبـر سـنة 1992 اJـذكـور أعاله وحترران

كما يأتي :

" اJــــــادة األولى :  : تـــــــنــــــشــــــأ لــــــدى وزارة الـــــــداخــــــلــــــيــــــة
واجلــمــاعــات احملـــلــيــة أربع ( 4 ) جلــان مـــتــســاويــة األعــضــاء

مختصة �وظفي األسالك اآلتي ذكرها :
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1 ) - اJتصرفون اJستشارون ) - اJتصرفون اJستشارون
- اJتصرفون الرئيسيون

- اJتصرفون 
- رؤساء اJهندسون في اإلعالم اآللي

- مهندسو دولة في اإلعالم اآللي
- اJترجمون التراجمة

- الوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون
- اJهندسون اJعماريون

- احملللون االقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في اإلحصاء

- مهندسو الدولة
- مهندسو التطبيق في اإلحصاء

- وثائقيون أمناء احملفوظات

2 ) - ملحقو اإلدارة الرئيسيون ) - ملحقو اإلدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في اخملبر والصيانة

- كتاب اJديرية الرئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

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

- التقنيون السامون " متار محقق "
- ملحقو اإلدارة

- التقنيون في اخملبر والصيانة
- كتاب اJديرية

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

- تقنيو إدارة البلدية
- اJعاونون التقنيون في اخملبر والصيانة
- اJساعدون الوثائقيون أمناء احملفوظات

- الكتاب

3 ) - أعوان اإلدارة ) - أعوان اإلدارة
- أعوان اJكتب

- اJساعدون احملاسبون اإلداريون
- اJعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
- األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

- أعوان حفظ البيانات

4 ) - العمال اJهنيون خارج الصنف ) - العمال اJهنيون خارج الصنف
- الــعـــمــال اJــهـــنــيــون مـن الــصــنـف األول والــصــنف

الثاني والصنف الثالث
- ســائــقــو الــسـيــارات مـن الـصــنـف األول والـصــنف

الثاني
- احلجاب الرئيسون

- احلجّاب

" اJــــادة 2 : حتـــدد تــــشــــكــــيـــلــــة كل جلــــنــــة من الــــلــــجـــان
األربعة حسب اجلدول اآلتي :

األسالكاألسالك
�ثلو  اJوظف�Xثلو  اJوظف�Xثلو  اإلدارة�ثلو  اإلدارة

اإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائمون

4444

- اJتصرفون اJستشارون
- اJتصرفون الرئيسيون

- اJتصرفون 
- رؤساء اJهندسون في اإلعالم اآللي

- مهندسو دولة في اإلعالم اآللي
- اJترجمون التراجمة

- الوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون
- اJهندسون اJعماريون

- احملللون االقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في اإلحصاء

- مهندسو الدولة
- مهندسو التطبيق في اإلحصاء

- وثائقيون أمناء احملفوظات



األسالكاألسالك
�ثلو  اJوظف�Xثلو  اJوظف�Xثلو  اإلدارة�ثلو  اإلدارة

اإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائموناإلضافيوناإلضافيونالدائمونالدائمون

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3
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- ملحقو اإلدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في اخملبر والصيانة

- كتاب اJديرية الرئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

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

- التقنيون السامون " متار محقق "
- ملحقو اإلدارة

- التقنيون في اخملبر والصيانة
- كتاب اJديرية

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

- تقنيو إدارة البلدية
- اJعاونون التقنيون في اخملبر والصيانة
- اJساعدون الوثائقيون أمناء احملفوظات

- الكتاب
- أعوان اإلدارة
- أعوان اJكتب

- اJساعدون احملاسبون اإلداريون
- اJعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
- األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

- أعوان حفظ البيانات
- العمال اJهنيون خارج الصنف

- الـــــعـــــمــــال اJـــــهـــــنـــــيـــــون من الـــــصـــــنف األول
والصنف الثاني والصنف الثالث

- ســــائـــــقـــــو الــــســـــيــــارات مـن الــــصـــــنف األول
والصنف الثاني

- احلجّاب الرئيسون
- احلجّاب

اJاداJادّة ة 2 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 18 جمادى األولى عام 1429 اJوافق 24 مايو سنة 2008.
عن وزير الدولةq وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الدولةq وزير الداخلية واجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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