
العدد العدد 36
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 4  جمادى األولى عام   جمادى األولى عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 06 - 177 مـؤرّخ في 4 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة r2006 يـتــضـمن إحلـاق اIــديـريـة
العامة للوظيفـة العموميـة برئاسـة اجلمهوريـة (األمـانـة العامـة للـحكومـة)......................................................
مـــرســـوم  رئـــاسي رقم 06 - 178 مـــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIـــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة r2006 يـــعـــدل الـــــمــــرســــوم
الـــــرئــــاســي رقم 97-125  الــــمـــؤرخ فـي 19 ذي احلــجــــة عــــام 1417 اIـــوافــق 26 أبــريــل ســــنــــة 1997 والــــمــــتـــضــمــن
إنـــشــــاء وتــنـظــيــم وســـيــــر الـــلــجــنــــة الــوزاريــــة اIـشــتــركــة اIـكــلــفــة بــتـطــبــيق اتــفــاقـيــة حــظــراســتـحــداث األســلــحـة
الكيميائيـةr وإنتاجهـــا وخزنهــا واستعمالهـا وتدميـر تلك األسلحــة...............................................................
مــــرســــوم  رئــــاسي رقم 06 - 179 مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى األولى عـــام 1427 اIــــوافق 31 مــــايـــو ســــنـــة r2006 يــــعـــــدل اIــــرســـــوم
الرئاسـي رقــــم 03-211 الــمــؤرخ فــــي 6 ربـيـــــع األول  عــــــام 1424 الــمـوافـق 8 مــايــو سنــة 2003  واIتضمــن
إحــــداث لـــجــنــــة وزاريـــة مــشـتـــركــة وتــشـكـيـلــهـا وســيــرهــــا وحتـديــــد مـهــامــهـــا Iـتـــابـعـــة تـنـفـيـــذ اتـفـاقـيــة حـظـر
استعمـال وتخزين وإنتــاج ونقــل األلغــام اIضادة لألفـراد وتدميرهـا..............................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 06 - 180 مـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عـام 1427 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة r2006  يـتـضـمن إحلـاق اIـديـريـة
العامة لإلصالح اإلداري بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.............................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 06 - 181 مؤرّخ في 4 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة r2006  يعـدّل اIرسـوم التـنفـيـذي
رقم 97-212 اIـؤرخ في 4 صـفـر عـام 1418 اIـوافق 9 يـونـيـو سـنة 1997 واIـتـضـمن إنـشــاء الـديـوان الـوطـنـي Iـكـافـحـة
اخملدرات وإدمانها.....................................................................................................................................
rـالـيةIيـسـنـد إلى وزيـر ا  r2006 ـوافق 31 مـايـو سـنةIمـرسـوم رئـاسي رقم 06 - 182 مـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عـام 1427 ا
سلطة الوصاية على اIعهد العالي للتسيير والتخطيط...................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 06 - 183 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايو سنة r2006  يعدّل اIرســـوم الرئاســي
رقـم 96-436 اIـؤرخ فــي 20 رجــب عـــام 1417 اIـوافــق أول ديسـمبـــر سنة 1996 واIتـضمن إنشـاء محـافظة الـطاقة
الذرية وتنظيمها وسيرها.........................................................................................................................
مــــرســــوم رئــــاسي رقم 06 - 184 مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1427 اIــــوافق 31 مــــايــــو ســــنـــة r2006  يــــعــــدّل اIــــرســــــوم
الـتـنـفـيــذي رقم 01-253 اIؤرخ في 22 جـمادى الـثانـية عام 1422 اIوافـق 10 سـبتـمبـر سنة 2001 واIـتعلق بـتشكـيلة
مجلس مساهمات الدولة وسيره.................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 06 - 185 مؤرّخ في 4 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة r2006  يـعـدّل اIرســوم التنـفيذي
رقـم 01-281 اIــــؤرخ فـي 6 رجـب عــــام 1422 اIـــوافــق 24 ســبـــتـــمــبـــر ســـــنـــة 2001 واIـــتـــعـــلـــق بـــتــشـــكـــيــــلـــة اجملــــلـس
الـوطنـي لالستثـمــار وتنظـيمـه وسـيـره....................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 06 - 186 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايو سنة r2006 يـعــدّل اIرســوم التنفيـذي
رقـم 01-282 اIـؤرخ فـي 6 رجـب عــام 1422 اIوافــق 24 سبتـمبـر سنة 2001 واIـتضمن صالحيـات الوكالة الـوطنية
لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها........................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 06 - 187 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايو سنة r2006 يـعــدّل اIرســوم التنفيـذي
رقـم 01-354 اIـؤرخ فـي 24 شعـبان عــام 1422 اIوافــق 10 نـوفمـبر سـنـة 2001 الــذي يـحــدّد تشـكيـلـة جلـنـة مـراقبـة
عمليـات اخلوصصة وصالحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها...........................................................................
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 06 - 188 مـــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIـــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة r2006  يــــعــــدّل الــــمـــرســــوم
الـــتــنــفــيـــذي رقـم 04-194 اIـؤرخ فـي 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2004 واIــتــضــمن إنــشــاء
الوكالة الوطنية لعلوم األرض....................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 06 - 189 مؤرّخ في 4 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مـايـو سـنة r2006  يـعـدّل اIـرسـوم الـرئاسي
رقـم 02-48 اIــؤرخ فـي 2 ذي الـقـــعــدة عــام 1422 اIـوافــق 16 يـنـايـــر ســنــة 2002 والـمـتـضـمــن إنــشـــــاء الــــوكـالــة
الـفضائيــة اجلزائريـــة وتنظيمـهــا وعمـلـهــا................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 06 - 190 مـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عـام 1427 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة r2006 يـسـنـد إلى وزيـر الـبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالr سلطة الوصاية على اIركز الوطني للتقنيات الفضائية....................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي رقم 06 - 191 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايو سنة r2006  يسند إلى وزير التشغيـل
والتضامن الوطنيr سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم  تشغيل الشباب................................................

مرسوم رئاسي رقم 06 - 192 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة r2006  يسند إلـى وزير التشغيل
والتضامن الوطنيr سلطة الوصاية على وكالة التنمية االجتماعـية.................................................................

مرسوم رئاسي رقم 06 - 193 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة r2006  يعـدّل اIرســوم التنفيـذي
رقـم 04-14 اIـؤرخ فـي 29 ذي القـــعـدة عــام 1424 اIوافــق 22 ينـايــر سنة 2004 واIـتضمن إنشــاء الوكالة الـوطنية
لتسيير القرض اIصغر وحتديد قانونها األساسي.........................................................................................

مــرســـوم تــنـــفــــيــذي رقم 06 - 194  مـــؤرّخ في 4 جــمـــادى األولى عــام 1427 اIـــوافق 31  مـــايـــو ســـنــة r2006   يــرخّص ألعـــضــاء
احلكومة تفـويـض إمضائهـم........................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 06 - 195  مـــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIـــوافق 31  مـــايـــو ســـنـــة r2006   يـــتـــمم اIـــرســـوم
الــتــنــفـيــذي رقم 02-97 اIـؤرّخ في 18 ذي احلــجــة عــام 1422 اIـوافق 2 مــارس ســنــة 2002 واIــتــضــمــن إنــشــاء الــوكــالـة
الوطنية للذبذبات...................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 06 - 196  مؤرّخ في 4 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 31  مايـو سنة r2006 يـتمم اIرسـوم التنـفيذي
رقم 03-264 اIـــــؤرّخ فـــي 29 جمــــادى األولى عام 1423 اIـوافـــق 29 يـولـيـــو  سـنـة 2003 واIـتـضـمن إنشـاء الـوكـالة
الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية...........................................................................................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني 

قـرار وزاريّ مــشـتــرك مـؤرّخ في 10 ربــيع األول عـام 1427 اIـوافق 9 أبـريل ســنـة r2006 يــتـضــمّن جتــديـد انــتـداب  أســاتـذة
تـابـعـX لـوزارة الـتّــعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعــلـمي لـدى اIـدرسـة الـوطـنـيّـة الـتّـحــضـيـريّـة لـدراسـات مـهـنـدس بـعـنـوان
السنة اجلامعية 2005 - 2006......................................................................................................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقــافوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 اIوافق 29  مارس سنة r2006 يتضمّن إحداث ملحقـة بوالية قسنطينة
للمعهد اإلسالمي لتــكـــويــن اإلطـــارات الـدينيـــة اIتخـصص فـي القــراءات...................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قرار مؤرّخ في 23 ربيع األوّل عام 1427 اIوافق 22  أبريل سنــة r2006 يتضمّن تعيX أعضاء اجمللس الوطني للجبل.......

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـــرار وزاري مــشـتـرك مـؤرّخ في 3 ربــيع األوّل عـام 1427 اIـوافق 2 أبـريل ســنــة r2006 يــحـدّد الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــمـركـز
الوطني إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.............................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 4 ربـــيع األوّل عـام 1427 اIـوافـق 3 أبـريل سـنـة r2006 يـتـمّم الــقـرار الـــوزاري اIـشـتـــرك
اIـؤرّخ في 26 شــعـبــــان عـــام 1421 اIـوافق 22 نـوفـمــبـر سـنـة 2000 واIـتـضــمّن الـتّــنـظــيم اإلداري لـلــمـدارس اجلــهـويـة
للفنون اجلميلة.........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئرسوم رئـاسي رقم اسي رقم 06 - - 177 م مـؤرؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عام عام 1427  اIوافق اIوافق 31 ماي مايـو سنة و سنة r2006 يتr يتـضمن إحلاقضمن إحلاق
اIاIــــديديــــريريــــــة الة الــــعــــامامــــة لة لــــــلــــوظوظــــيــــفـفـــــــة الة الــــعــــمــــومومــــــيـيـــــة بة بــــرئرئــــاسـاســـــة

اجلمهوريـة (األمـانـة العامـة للـحكومـة).اجلمهوريـة (األمـانـة العامـة للـحكومـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم رقم 77-74 اIـــــــؤرخ في 4
جــــمــــادى األولى عــــام 1397 اIــــوافق 23 أبــــريل ســــنــــة 1977

rتضمن إحداث األمانة العامة للحكومةIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 01-197 اIـؤرخ
في أول جــمـادى األولى عـام 1422 اIـوافق 22 يــولـيــو سـنـة
2001 الـذي يــحــدّد صالحــيــات مـصــالح رئــاســة اجلـمــهــوريـة

rوتنظيمها
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-176 اIؤرخ
في 13 صــــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003

rتضمن مهام مصالح رئيس احلكومة وتنظيمهاIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-191 اIؤرخ
في 26 صــــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003

rديرية العامة للوظيفة العموميةIتضمن تنظيم اIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-146 اIؤرخ
في 29 ربــيع األول عــام 1425 اIـوافق 19 مــايــو ســنـة 2004
واIتضمن إنشاء الـلجنة الوزارية اIشتركة للتكوين في

rؤسسات واإلدارات العمومية وتنظيمها وسيرهاIا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-147 اIؤرخ
في 29 ربــيع األول عــام 1425 اIـوافق 19 مــايــو ســنـة 2004
الذي يـحـدّد صالحيـات اIفـتـشيـة العـامـة للـمديـريـة العـامة

rللوظيفة العمومية وتنظيمها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  تــلـحـق اIـديــريـة الــعــامـــة لــلــوظـيــفـة
العموميـة اIسيرة �وجب اIرسـوم التنفيذي رقم 191-03

اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 واIـذكور أعاله r برئاسـة اجلمهـورية (األمانـة العامة

للحكومة).

rرسومIادّة ة 2 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اIاداIا
السـيّما أحـكام اIرسـوم التنـفيذي رقم 03-176 اIؤرخ في
13 صفر عام 1424 اIوافق 15 أبريل سنة 2003  واIرسوم

الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 03-190 اIــــؤرخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424
اIوافق 28 أبريل سنة 2003 واIذكورين أعاله.  

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم  رئاسي رسوم  رئاسي رقم رقم 06 - - 178 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمادى األولى جمادى األولى
1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r r2006  ي يــــــــــــعــــــــــــدلدل عــــــــــام ام 
الــمـالــمــرســوم  الــرســوم  الـــرئـاســي رقم رئـاســي رقم 97-125  الـ  الــمؤرخ فـيمؤرخ فـي
19 ذي احل ذي احلــــجـجــة عــة عـــام ام 1417 اI اIـوافــق وافــق 26 أب أبــــريــل سـريــل ســنــنـــة

1997 والـ والـــــــمـمـــــــــتــــــضــــــــمــن إنـمــن إنـــــــــشــشــــــــاء وتاء وتــــــــنــــــظــــــــيــم وسـيــم وســـــــــيــيــــــــر

الـالـــــلـلـــــجــــنــنــــــة الة الــــوزاريــوزاريــــــة اIة اIــــشــــتــــركركــــة اIة اIــــكــــلــــفــــة بة بــــتــــطــــبــــيقيق
rةrاتاتــــفــــاقاقــــيــــة حة حــــظــــراسراســــتــــحــــداث األسداث األســــلــــحــــة الة الــــكــــيــــمــــيــــائائــــيـيـــــة
وإنوإنــــتــــاجاجــــهـــهـــــــا وخا وخــــزنزنــــهــهــــــا واسا واســــتــــعــــمــــالالــــهـهـــــا وتا وتــــدمدمــــيـيـــــر تر تــــلكلك

األسلحــة.األسلحــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr السـيـمـا اIـادتـان 77-6 و 125

 r(الفقرة األولى) منه
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-125 اIـؤرخ
فــي 19 ذي احلــجــة عـــام 1417 الـــمـــوافـق  26 أبــريل ســنـة
1997 واIـتـضمن إنـشـاء وتنـظـيم وسـير الـلـجنـة الـوزارية

اIـشــتــركــة اIـكــلــفــة بـتــطــبــيق اتـفــاقــيــة  حـظــر اســتــحـداث
األســلـحــة الــكـيــمــيـائــيــة وإنـتــاجــهـا وخــزنــهـا واســتــعـمــالــهـا

rوتدميـر تلـك األسلحــة
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  05-162 اIؤرخ
في 23 ربـــيع األول عــام 1426 اIــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يــحـــدد مـــهـــام الـــوزيـــر اIــنـــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

rالوطني وصالحياته
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وتـســجل االعـتــمـادات اIـذكــورة في مـيــزانـيـة وزارة
الدفاع الوطني".

اIادة اIادة 6 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم  رئاسي رسوم  رئاسي رقم رقم 06 - - 179 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمادى األولى جمادى األولى
عــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة r r2006   يــــــــــــعــعــــــــــــدلدل
اIاIـرســرســـوم  الوم  الـرئرئـاسـي رقــــم اسـي رقــــم 03-211 الــ الـــمــؤرخ فــــيمــؤرخ فــــي
6 ربـ ربـــــيـــــع األول  عــــــيـــــع األول  عــــــــــام ام 1424  الــالــــــمـمـــــوافـق وافـق 8 مــ مــــــايــايــــــو
2003  واI  واIـتـضـمــن إحـــمــن إحــــداث لـداث لــجـجــنـــنــــة وزاريــة وزاريـــة سـنــة نــة 
مـشمـشـتـركـة وتـشتـركـة وتـشـكيلها وسـكيلها وســيـرهـــا وحتديــيـرهـــا وحتديـــد مهـامـهــاد مهـامـهــا
Iـتـابتـابـعــعـــة تة تـنـفيـفيــذ اتذ اتـفـاقيـاقيــة حة حـظـر اسر اسـتعتعـمـمــال وتال وتـخزينخزين
وإنتــاج ونقــل األلغــام اIضادة لألفـراد وتدميرهـا.وإنتــاج ونقــل األلغــام اIضادة لألفـراد وتدميرهـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr السـيـمـا اIـادتـان 77-6 و 125

 r(الفقرة األولى) منه
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-211 اIـؤرخ
فــي 6 ربـيــع األوّل عــام 1424 الــمـوافـــق  8  مايـو  سـنة
2003 واIــــــتــــــضــــــمن إحــــــداث جلــــــنــــــة وزاريــــــة مــــــشــــــتــــــركــــــة

وتــشـكــيــلـهــــا وســيـرهــــا وحتــديـد مــهــامـهــا Iــتـابــعــة تـنــفــيـذ
اتـفاقـيـة حظـر اسـتعـمــال وتخـزين وإنـتـاج ونـقـل األلـغـام

rضادة لألفراد وتدميرهاIا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  05-162 اIؤرخ
في 23 ربـــيع األول عــام 1426 اIــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يــحـــدد مـــهـــام الـــوزيـــر اIــنـــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

rالوطني وصالحياته

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى :  يــــهــــدف هــــذا اIــــرســــوم  إلـى تــــعــــديل
بـــعض  أحــكـــام اIــرســـوم الــرئــاسي 03-211 اIــؤرخ  فــي 6
ربـيــع األوّل  عـــام 1424 الــمــوافـــق  8  مـايـو  سـنـة 2003

واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 2 ::  تـــعـــدل أحـــكـــام اIـــادّة األولى  مـن اIـــرســوم
الــرئــاسي رقم 03-211 اIــؤرخ  فــي 6 ربــيــع األوّل  عــــام
rــــذكـــور أعالهI1424 الـــــمــــوافـــق  8  مـــايـــو  ســـنـــة 2003 وا

وحترر كما يأتي :

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يــهــدف هـــذا اIـرســـوم إلــى تـعـديــل
بـعـض  أحـكـام اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-125 اIـؤرخ فـي
19 ذي احلــجـة عـــام 1417 الــمــوافـق  26 أبــريل سـنـة 1997

واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 2 ::  تـــعـــدل أحـــكـــام اIـــادّة األولى  مـن اIـــرســوم
الــــرئـــــاسي رقم 97-125 اIـــــؤرخ فــي 19 ذي احلـــــجـــــة عــــــام
rــــذكـــور أعالهI1417 الـــــمــــوافـق  26 أبــــريل ســــنـــة 1997 وا

وحترر كما يأتي :

" اIـادّة  األولى : عـمال  بـأحــكـام الـفـقـرة 4 من اIـادّة 7
من اتـــفــاقــيـــة  حــظـــر اســتــحـــداث األســلــحـــة الــكـــيــمــيـــائــيــة
rوإنـتــاجــهـا وخــزنــهـا واســتـعــمــالـهــا وتــدمـيــرتـلـك األسـلــحـة
تــنـشـأ لــدى  الـوزيــر اIـنـتــدب لـدى وزيــر الـدفــاع الـوطـني
rذكورةIجلنـة وزارية مشتـركة تكلف  بتـنفيذ االتفـاقية ا

وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اIادة اIادة 3  :: تعـدل أحكام اIادة 3 من اIرسـوم الرئاسي
رقـم 97-125 اIـــــــــــــؤرخ فـــي 19 ذي احلـــــــــــــجـــــــــــــة عــــــــــــــام 1417
الـــمـــوافـق  26 أبــريل ســنـة 1997 واIــذكـور أعـالهr وحتـرر

كما يأتي : 

"اIـادّة 3 : تــتـشــكل الــلـجــنــة اIـوضــوعـة  حتـت سـلــطـة
الوزير اIنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من :

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

4 : : تعـدل أحكـام اIادة 4 من اIرسـوم الـرئاسي اIادة اIادة 
رقـم 97-125 اIـــــــــــــؤرخ فـــي 19 ذي احلـــــــــــــجـــــــــــــة عــــــــــــــام 1417
الـــمـــوافـق 26 أبـــريل ســنــة 1997 واIـــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 

"اIـادّة 4 : يـعـيّن الـوزيـر اIـنـتـدب لـدى وزيـر الـدفـاع
الوطني رئيس اللجنة".

اIـــــــادة اIـــــــادة 5  :: تــــــعـــــــدل أحــــــكـــــــام اIــــــادة 13 مـن اIـــــــرســــــوم
الــــرئـــــاسي رقم 97-125 اIـــــؤرخ فــي 19 ذي احلـــــجـــــة عــــــام
1417 الـــــمـــــوافـق  26 أبــــريل ســــنــــة 1997 واIــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي : 

"اIـادّة 13 : تــزود الـلــجـنــة بـاالعــتـمــادات الـضــروريـة
لسيرها.
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- بنـاء عـلى الـدّسـتـورr السـيّـمـا اIـادّتان 77-6  و125 
r(الفقرة األولى ) منه

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يـــــحــــدّد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركـــــزيــــة وأجــــهــــزتـــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-176 اIؤرخ
في 13 صــــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003

rتضمن مهام مصالح رئيس احلكومة وتنظيمهاIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-192 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
rديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمهاIيحدّد مهام ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  تـــلــحـق اIــديـــريـــة الــعـــامـــــة لإلصالح
اإلداري اIسيرة �ـوجب اIرسوم التنفيـذي رقــم 192-03
اIـــــؤرخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 واIـــــذكــــور أعـالهr بــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة واجلـــــمــــاعــــات

احمللية.

rرسومIادّة ة 2 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اIاداIا
ال ســيـمــا أحـكـام اIــرسـوم الــتـنــفـيـذي  رقم 03-176 اIـؤرخ
في 13 صــــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003
واIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-192 اIؤرخ في 26 صـفر عام

1424 اIوافق 28 أبريل سنة 2003 واIذكورين أعاله.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 181 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r2006 يr يــــــــــــعــــــــــــدّل
اIرسوم الاIرسوم الـتنتنـفيـذي رقم فيـذي رقم 97-212 اIؤرخ في  اIؤرخ في 4 صفر صفر
عـام ام 1418 اI اIـوافق وافق 9 ي يــــونونـيــــو سو ســــنـة ة 1997 واI واIــــتـضــــمنمن
إنإنــــــــشـشـــــــــاء الاء الــــــــديـديـــــــــوان الوان الــــــــــوطوطــــــــنـي Iنـي Iــــــــكــــــــافافــــــــحـحـــــــــة اخملة اخملــــــــدراتدرات

وإدمانها.وإدمانها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه

" اIــادّة  األولى : حتـــدث لــدى الــوزيــر اIــنــتــدب لــدى
وزيـــر الــدفــاع الــوطــني جلــنــة وزاريـــة مــشــتــركــة Iــتــابــعــة
تــنـفــيـذ اتــفـاقـيــة حـظــر اسـتـعــمـال وتــخـزين وإنــتـاج ونـقل
األلــغـــام اIـــضــادة لألفـــراد وتـــدمــيـــرهــا r وتـــدعى فـي صــلب

النص "اللجنة".

اIادة اIادة 3  :: تعـدل أحكام اIادة 3 من اIرسـوم الرئاسي
رقـم 03-211 اIــــــــــؤرخ  فـــي 6 ربـــــــــــيـــع األوّل  عــــــــــــام 1424
الــمــوافـــق  8  مــايــو  ســنـة 2003 واIــذكـور أعـالهr وحتـرر

كما يأتي : 

"اIــــادّة 3 : تــــوضع الـــــلــــجــــنــــة حتـت ســــلــــطــــة الــــوزيــــر
اIــــنـــتـــدب لــــدى وزيـــر الـــدفــــاع الـــوطـــنـي وتـــشـــمـل �ـــثـــلي

الوزارات اآلتية :

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

اIــــادة اIــــادة 4 : : تــــعــــدل أحــــكــــام الــــفــــقـــرة 2 مـن اIـــادّة 5  من
اIــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 03-211 اIـــــؤرخ  فــي 6 ربـــــيــع
األوّل  عـــــــــام 1424 الــــــــمــــــــوافـــق  8  مـــــــايـــــــو  ســـــــنـــــــة 2003

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اIادّة 5 : ...................(بدون تغيير).................

يــقـدم رئــيس الـلــجـنـةr في  خــتـام كل دورة r تــقـريـرا
إلى الوزير اIنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".

اIادة اIادة 5  :: تعـدل أحكام اIادة 9 من اIرسـوم الرئاسي
رقـم  03-211 اIـــــــــؤرخ  فــي 6 ربـــــــــيـــع األوّل  عـــــــــــام 1424
الــمــوافـــق  8  مــايــو  ســنـة 2003 واIــذكـور أعـالهr وحتـرر

كما يأتي : 

"اIــادّة 9 : تــســـجل االعــتـــمــادات اIـــمــنـــوحــة بـــعــنــوان
تسيير اللجنة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني".

اIادة اIادة 6 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقم رقم 06 - - 180 م مـؤرؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــام ام 1427  اIاIــــــــوافق وافق 31 م مــــــــايايــــــو سو ســــــــنــــــة ة r2006  يr  يــــــــتــــــضــــــــمنمن
إحلإحلــــــــــاق اIاق اIــــــــديديــــــــريريــــــــة الة الــــــــعــــــــامامــــــــــة لإلصالح اإلداري بة لإلصالح اإلداري بــــــــوزارةوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
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- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 87-268 اIــــؤرخ في 24
ربــيع الــثــاني عــام 1408 اIــوافق 15 ديــســمــبــر ســنــة 1987
الـذي يسـند إلى الـوزير األول سـلطة الـوصايـة على اIـعهد

rالعالي للتسيير والتخطيط

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى : تــسـنــد ســلـطــة الــوصـايــة عـلـى اIـعــهـد
الــعــالي لــلــتــســـيــيــر والــتــخــطــيـط إلى وزيــر اIــالــيــة الــذي
�ــارســهــا وفـق األحــكــام اIــنـــصــوص عــلــيـــهــا في الــتـــنــظــيم

اIعمول به.

r رسومIادّة ة 2 : : تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اIاداIا
السـيمـا أحـكام اIـرسوم رقم 84-293 اIـؤرخ في 6 أكـتوبر
ســـنــة 1984 وأحـــكـــام اIــرســـوم رقم 87-268 اIــؤرخ في 15

ديسمبر سنة 1987 واIذكورين أعاله.  

اIـاداIـادّة ة 3 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 183 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r2006 يr يــــــــــــعــــــــــــدّل
اIاIــــرســـرســـــــوم الوم الـرئرئــــاســي رقـم اســي رقـم 96-436 اIـ اIــؤرخ فــي ؤرخ فــي 20
رجــب عـــرجــب عـــــــام ام 1417 اI اIــــــوافــق أول ديوافــق أول ديــــــســــــــمــــــبــبــــــــر سر ســــــنــــــة
1996 واI واIــــتــــضـمـن إنن إنـشــــاء ماء مــــحــــافافـظــــة الة الــــطـاقاقــــة الة الــــذريذريـة

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-436 اIـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اIــوافق أول ديــســمــبــر ســنــة 1996
واIــتـضــمن إنــشـاء مــحـافــظـة الــطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

rوسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 96-436 اIــؤرخ في 20 رجب عــام
1417 اIـوافق أول ديـســمـبـر سـنـة 1996 واIــتـضــمن إنـشـاء

محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-212 اIؤرخ
في 4 صــــــفــــــر عــــــام 1418 اIـــــــوافق 9 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1997
واIــتـــضــمن إنــشــاء الـــديــوان الــوطــني Iـــكــافــحــة اخملــدرات

rوإدمانها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يهدف هـذا اIرسوم إلى تعديل بعض
أحكـام اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 97-212 اIؤرخ في 4 صـفر

عام 1418 اIوافق 9 يونيو سنة 1997 واIذكور أعاله.

2 : :  تـــعــــدّل أحــــكـــام اIــــادة األولى من اIــــرســـوم اIــاداIــادّة ة 
الــــتـــــنــــفــــيــــذي رقم 97-212 اIــــؤرخ في 4 صــــفــــر عــــام 1418
اIـوافق 9  يــونـيــو  ســنـة  1997  واIــذكـور  أعـالهr  وحتـرّر

كما يأتي :

"اIــــــادّة األولى : يــــنــــشــــأ لــــدى وزيــــر الـــعــــدلr حــــافظ
األخـتــام ديـوان وطــني Iـكــافـحـة اخملــدرات وإدمـانــهـا يـدعى

في صلب النص "الديوان".

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 3 :  تـــــــعـــــــدّل أحــــــــكـــــــام اIـــــــادة 5 مـن اIـــــــرســـــــوم
الــــتـــــنــــفــــيــــذي رقم 97-212 اIــــؤرخ في 4 صــــفــــر عــــام 1418
اIـوافق  9  يــونـيــو  ســنـة  1997  واIــذكـور  أعـاله  وحتـرّر

كما يأتي :

"اIــــادّة 5 : يـــقــدم الــديــوان إلى وزيــر الــعــدلr حــافظ
األخــتـام تـقــريـرا سـنــويـا عن تـقــو  الـنـشــاطـات اIـرتــبـطـة

�كافحة اخملدرات وإدمانها".

اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 182 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1427  اIاIــــوافق وافق 31 م مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة r2006 يr يــــــســــنــــــد إلىد إلى
وزيوزيـر اIر اIــــالالـيـةr سةr ســــلـطـة الة الــــوصوصـايايـة عة عــــلى اIلى اIـعـهــــد الد الـعـاليالي

للتسيير والتخطيط.للتسيير والتخطيط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 84-293 اIــــؤرخ في 11
مـحـرم عام 1405 اIـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واIـتضـمن
إنشاء اIعهد العـالي للتسيير والتخطيط وحتديد قانونه

rاألساسي
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اIـاداIـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اIادة 2 من اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
01-253 اIـؤرخ في 22 جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1422 اIـوافق

10 سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـــــــــادّة 2  : يـــــــوضع اجملـــــــلـس اIــــــؤسـس لـــــــدى وزيــــــر
اIــسـاهــمــات وتـرقــيــة االسـتــثــمـارات حتـت سـلــطــة رئـيس

احلكومة الذي يتولى رئاسته.

يتشكل اجمللس من :
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rوزيرالدولة -

rوزير الشؤون اخلارجية rوزير الدولة -
rحافط األختام rوزير العدل  -

rاليةIوزير ا  -
rساهمات وترقية االستثماراتIوزير ا -

rوزيرالتجارة -
rوزير العمل والضمان االجتماعي -
rوزيرالتهيئة العمرانية والبيئة -

rوزير الصناعة -
- الـــوزيــــر اIــــنــــتــــدب لــــدى وزيــــر اIــــالـــيــــةr اIــــكــــلف

باإلصالح اIالي.

- الــــوزيــــراIــــعــــنـي أو الــــوزراء اIــــعــــنــــيّــــX بــــجــــدول
األعمال".

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــعـدّل اIـادة 3 من اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
01-253 اIـؤرخ في 22 جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1422 اIـوافق

10 سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـــادّة 3 :    تـعــقــد اجــتـمــاعــات اجملــلس طــبـقــا ألحــكـام
اIــــادة 10 من األمـــــر رقم 01-04 اIـــــؤرخ في أول جـــــمــــاد ى
الـثـانـيـة عام 1422 اIـوافق 20 غـشت سـنة 2001  واIـذكور
rساهـمات أمـانة اجمللسIـكلف  بـاIأعاله ويتـولى الوزير ا
وبـهذه الـصـفة يـضـبط  جـدول أعمـال اجلـلسـات  وتـاريخـها

ويقترح ذلك على رئيس اجمللس.

وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات اجمللس".

اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اIـاداIـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اIـادة األولـى من اIـرسـوم الـرئـاسي
رقم 96-436 اIـــــؤرخ في 20 رجب عـــــام 1417 اIـــــوافق أول

ديسمبر سنة 1996 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

rـنـاجمIـــادّة األولى  : تـنـشـأ لدى وزيـر الـطـاقـة واIا"
محافظة الطاقة الذرية وتخضع ألحكام هذا اIرسوم".

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــعـدّل اIـادة 17 من اIـرســوم الـرئـاسي رقم
96-436 اIـــــــــــــؤرخ فـي 20 رجــب عــــــــــــام 1417 اIـــــــــــــوافـق أول

ديسمبر سنة 1996 واIذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اIــــادّة 17  : تــعــتـــبــر وظــائف األمــX الـــعــام ومــديــر
الدراسات واIديرr وظائف عليا".

اIـاداIـادّة ة 4 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 184 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r2006 يr يــــــــــــعــــــــــــدّل
اIاIـرســـرســــوم الـوم الــتـنـنــفـفــيــيـــذي رقم ذي رقم 01-253 اI اIـؤرخ في ؤرخ في 22
جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1422 اIوافـق  اIوافـق 10 سبتمبر سنة سبتمبر سنة
2001 واI واIـتعتعـلق بتلق بتـشكيشكيـلة ملة مـجلس مسجلس مسـاهماهمـات الدولةات الدولة

وسيره.وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اIــــــــؤرخ في أول
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غـــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلق بــتــنــظــيـم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rوتسييرها وخوصصتها
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-253 اIؤرخ
في 22 جمادى الثانية عام 1422 اIوافق 10 سبتمبر سنة
2001 واIـــتــعـــلق بـــتـــشــكـــيــلـــة مـــجــلـس مــســـاهـــمــات الـــدولــة

rوسيره

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
اIـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 01-253 اIــؤرخ في 22 جـــمــادى
الــــثــــانــــيــــة عـــام 1422 اIــــوافق 10 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2001

واIتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره.
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4 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

31 مايو سنة  مايو سنة 2006 م م

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 185 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r r2006 يــــــــــــعـعـــــــــــــدّل عــــــــــام ام 
اIاIــــــرسـرســـــــوم الوم الــــــتــــــــنــــــفــــــيــــــذي رقـم ذي رقـم 01-281 اIـ اIـــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 6
رجب عــام رجب عــام 1422 اIوافــق  اIوافــق 24 س سـبتبتـمـبر ســبر ســـنـة نـة 2001
واIواIــــــــــــتــــــــــــعـعـــــــــــــلــق بلــق بــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــيـيـــــــــــــلـلـــــــــــــة اجملـة اجملـــــــــــــلـس الـلـس الـــــــــــــوطوطــــــــــــنـينـي

لالستثـمــار وتنظـيمـه وسـيـره.لالستثـمــار وتنظـيمـه وسـيـره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرخ في أول
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غـــشت ســنــة 2001

rتعلق بتطوير االستثمارIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-281 اIؤرخ
في 6 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 24 ســـبـــتــــمـــبـــر ســـنـــة 2001
واIتـعلق بـتشـكيلـة اجمللس الـوطني لالسـتثمـار وتنـظيمه

rوسيره

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01-281 اIـؤرخ في 6 رجب عـام

1422 اIوافق 24 سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اIادة 2 من اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
01-281 اIؤرخ في 6 رجب عام 1422 اIوافق 24 سبـتمبر

سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـــــــــادّة 2  :  يـــــــوضـع اجملــــــــلـس احملـــــــدث لــــــــدى وزيـــــــر
اIــسـاهـمــات وتـرقــيـة االسـتــثـمــاراتr حتت سـلــطـة رئـيس

احلكومة الذي يتولى رئاسته".

اIاداIادّة ة 3 : : تعدّل وتتمّم اIادة 5 من اIرسوم التنفيذي
رقـم 01-281 اIـــــــــؤرخ في 6 رجب عـــــــــام 1422 اIـــــــــوافق 24

سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــــادّة 5  : يــــتـــشـــكـل  اجملـــلس  مـن  األعـــضـــاء  اآلتي
ذكرهم :

rاليةIكلف باIالوزير ا -
rكلف  بترقية االستثماراتIالوزير ا -

rكلف باجلماعات احملليةIالوزير ا -
rكلف بالتجارةIالوزير ا -

rناجمIكلف بالطاقة واIالوزير ا -
rكلف بالصناعةIالوزير ا -

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIكلف باIالوزير ا -
- الوزير اIكلف بالتهيئة العمرانية.

يـــــــشــــــــارك  وزيـــــــر  الـــــــقـــــــطـــــــاع  اIــــــــعـــــــني  أو  وزراء
القطاعات اIعنيون بجدول األعمال فــي أشغــال اجمللس.
................... الباقي بدون تغيير....................".

اIـاداIـادّة ة 4 : تــعـدل اIـادة 6 من اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
01-281 اIؤرخ في 6 رجب عام 1422 اIوافق 24 سبـتمبر

سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اIادّة  6 : يجتـمع اجمللس مـرة واحدة على األقل كل
ثالثة أشهر...... الباقي بدون تغيير ". ".

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 5 :  : تـــــــعـــــــدل وتـــــــتــــــــمم اIـــــــادة 8 مـن اIـــــــرســـــــوم
الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 01-281 اIـــــؤرخ في 6 رجب عـــــام 1422
اIوافق 24 سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr كما يأتي :

" اIـــــادّة 8 : يــــــتــــــولى الــــــوزيــــــر اIــــــكــــــلف بــــــتــــــرقــــــيـــــة
االســتــثــمــارات أمـانــة اجملــلس الــذي يــضــبط بــهــذه الــصــفـة
جــدول أعـــمــال اجلـــلــســـات وتــاريـــخــهـــا ويــقـــتــرح ذلـك  عــلى

رئيس اجمللس . 

وهــو مـســؤول عـلى مــتـابــعـة تــنـفــيـذ قــرارات اجملـلس
وتوصياته".

اIـاداIـادّة ة 6 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 186 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة r2006 يـr يـــــــــــــعــعــــــــــــدّل
اIاIــــــرسـرســـــــوم الوم الــــــتــــــنــــــفــــــيـيـــــــذي رقـم ذي رقـم 01-282 اIـ اIـــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 6
رجـب عــرجـب عـــام ام 1422 اI اIـوافــق وافــق 24 س سـبتبتـمـبـبــر سر سـنة نة 2001
واIواIـتــــضـمن صالحمن صالحــــيـات الات الـوكوكــــالالـة الة الــــوطوطـنـيــــة لة لـتــــطـويويـر

االستثمار وتنظيمها وسيرها.االستثمار وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرخ في أول
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غـــشت ســنــة 2001

rتعلق بتطوير االستثمارIوا
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مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 187 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة r r2006 يـيـــــــــــــعــعــــــــــــدّل
اIاIــــرسـرســـــوم الوم الــــتــــنــــفــــيـيـــــذي رقـم ذي رقـم 01-354 اIـ اIـــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 24
شعشعـبان عــام بان عــام 1422 اIوافــق  اIوافــق 10 نوف نوفـمبمبـر سنـة ر سنـة 2001
الـالـــــذي يـذي يـــــحـحـــــدّد تد تــــشــــكــــــيــــلـلـــــة جلة جلــــنـنـــــة مة مــــراقراقــــــبـبـــــة عة عــــمــــلــــيـيـــــاتات
اخلاخلــــــوصوصــــــصــــة وصة وصـالحالحــــــيــــــاتاتــــــهــــا وكا وكــــــيــــــفــــــيــــــات تات تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــهــــا

وسيرها.وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125
r(الفقرة األولى ) منه

- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اIــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1422 اIــوافق 20  غــشت ســنـة 2001
واIــتــعــلق بــتــنــظــيـم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rوتسييرها وخوصصتها

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-354 اIؤرخ
في 24 شـعــبـان عـام 1422 اIـوافق 10 نـوفــمــبـر ســنـة 2001
الـذي يــحــدّد تـشــكــيـلــة جلــنـة مــراقـبــة عــمـلــيــات اخلـوصــصـة

rوصالحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
اIرسوم التنفيذي رقم 01-354 اIؤرخ في 24 شعبان عام
1422 اIـوافق 10 نـوفـمـبـر سـنة 2001 الـذي يـحـدّد تـشـكـيـلة

جلـنة مـراقـبـة عـملـيـات اخلـوصصـة وصالحـيـاتـها وكـيـفـيات
تنظيمها وسيرها.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اIادة 2 من اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
01-354 اIـــــــؤرخ في 24 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1422 اIـــــــوافق 10

نوفمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــادّة 2  : تـوضع جلـنة مـراقبـة عمـليـات اخلوصـصة
الـــتـي تـــدعى فـي صـــلب الــــنص "الــــلـــجــــنـــة"r لــــدى الـــوزيـــر

اIكلف باIساهماتr أمX مجلس مساهمات الدولة.

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

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــعـدّل اIـادة 3 من اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
01-354 اIـــــــؤرخ في 24 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1422 اIـــــــوافق 10

نوفمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-282 اIؤرخ
في 6 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 24 ســـبـــتــــمـــبـــر ســـنـــة 2001
واIــــتــــضــــمن صالحــــيــــات الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة لــــتــــطــــويـــر

rاالستثمار وتنظيمها وسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01-282 اIـؤرخ في 6 رجب عـام
1422 اIـــــوافق 24 ســـــبـــــتـــــمــــــبـــــر ســـــنـــــة 2001 واIــــــتـــــضــــــمن

صالحــــيـــات الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لـــتــــطـــويــــر االســـتــــثـــمـــار
وتنظيمها وسيرها.

اIاداIادّة ة 2 : :  تعـدّل اIادة األولـى من اIرسـوم التـنفـيذي
رقـم 01-282 اIـــــــــؤرخ في 6 رجب عـــــــــام 1422 اIـــــــــوافق 24

سبتمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــادّة األولى  :  طبـقا ألحكام اIادة 6 من األمر رقم
01-03 اIـؤرخ في أول جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1422 اIـوافق

20 غـشت سنة 2001 واIـتعـلق بتـطـوير االسـتثـمـارr تنـشأ

لـــــدى رئـــــيس احلـــــكـــــومـــــــة وكـــــالـــــة وطــــنـــــيـــــــة لـــــتـــــطـــــــويــــر
االستثمــارr تدعى في صلب النص "الوكالة".

الوكـالـة مؤسـسـة عمـومـيـة ذات طابع إداريr تـتـمتع
بالشخصية اIعنوية واالستقالل اIالي.

�ـارس الــوزيــر اIـكــلــف بــاالسـتــثـمــارات اIــتـابــعـــة
الـــعــمـــلــيــــة جلـــمــيــع أنـــشــطـــــة الــوكـــالـــــةr و يــقــــوم بــهــــذه

الصفـــةr �ا يأتي :
- يـتـأكد من مـطـابـقة أعـمـال الـوكالـة في مـجـال منح

rاالمتيازات اخلاضعة للنظام العام
- يــــتـــابـع اIـــفــــاوضــــات الــــتي جتــــريـــهــــا الــــوكـــالــــة مع

rستثمرين في إطار نظام الترخيصIا
- يــتــولى مــتــابــعـة عــمــلــيــات تــرقـيــة االســتــثــمـارات

rادة 3 أدناهIنصوص عليها في اIا
- يـــســـهــــر عـــلى تـــنــــفـــيـــذ الـــوكـــالــــة لـــقـــرارات اجملـــلس

rالوطني لالستثمار
- يــــســـتـــلـم تـــقـــريــــرا فـــصـــلــــيـــا عن جــــمـــيع عــــمـــلـــيـــات

الوكالة".

اIـاداIـادّة ة 3 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-194 اIؤرخ
في 27 جـــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق 15 يــولـــيــو ســنــة

rتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم األرضI2004 وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يهدف هـذا اIرسوم إلى تعديل بعض
أحـــكـــام اIـــرســــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-194 اIــؤرخ في 27
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2004

واIذكور أعاله.

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعـــــــدّل أحــــــــكـــــــام اIـــــــادة 2 مـن اIـــــــرســـــــوم
الــتـنــفـيـذي رقم 04-194 اIـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام
1425 اIوافق 15 يولـيو سنة 2004 واIـذكور أعالهr وحترّر

كما يأتي :

"اIــــادّة 2  : تــــوضع الـــوكــــالـــة حتت وصــــايـــة الـــوزيـــر
اIكلف بالتهيئة العمرانية.

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

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 3 : :  تـــــــعـــــــدّل أحــــــــكـــــــام اIـــــــادة 7 مـن اIـــــــرســـــــوم
الــتـنــفـيـذي رقم 04-194 اIـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام
1425 اIوافق 15 يولـيو سنة 2004 واIـذكور أعالهr وحترّر

كما يأتي :

"اIــادّة 7  : يتشكل مجلس اإلدارة من :

rرئيسا rكلف بالتهيئة العمرانيةIثل الوزير ا� -

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

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 4 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اIـــــــادة 16 مـن اIـــــــرســــــوم
الــتـنــفـيـذي رقم 04-194 اIـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام
1425 اIوافق 15 يولـيو سنة 2004 واIـذكور أعالهr وحترّر

كما يأتي :

"اIــادّة 16  : يـرأس اجمللـس العـلمي شـخصـية عـلمـية
يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم األرض.

يـعـيّن الـوزيـر اIـكـلف بـالــتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة رئـيس
اجملـــــلس الــــعــــلــــمي بــــنــــاء عـــــلى اقــــتــــراح من اIــــديــــر الــــعــــام

للوكالة".

اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

"اIـادّة 3  : تـــعــدّ الــلّــجــنــة تــقــريــرا وتــبــدي رأيــهــا في
احـترام قـواعد الـشفـافيـة  والصـدق واإلنصـاف خالل سير

عمليات اخلوصصة".

اIـاداIـادّة ة 4 : : تــعـدّل اIـادة 6 من اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
01-354 اIـــــــؤرخ في 24 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1422 اIـــــــوافق 10

نوفمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـادّة 6  : جتتـمع الـلّـجـنـة كـلـمـا دعت الـضرورة إلى
ذلك وبقوة  القانـونr �جرد استالم ملـفات التنازل التي

يحيلها عليها الوزير اIكلف باIساهمات.

�ــكن الــلّــجــنــة  في إطــار إعـداد تــقــريــرهــاr أن تــطـلع
عــلى أيـــة وثـــيــقـــة لــهـــا عالقـــة �ــلـف اخلــوصـــصــة اIـــعــروض

عليها".

اIـاداIـادّة ة 5 : : تــعـدّل اIـادة 9 من اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
01-354 اIـــــــؤرخ في 24 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1422 اIـــــــوافق 10

نوفمبر سنة 2001 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــادّة 9  : تـــبــلغ الـــلّــجـــنــة رأيــهـــا في ســيـــر عــمـــلــيـــة
اخلوصصــة إلــى أمـيـن مجلــس مسـاهمـات الدولـة خـالل
أجـل ال يـتـعـدى خــمـسـة عـشـر (15) يـومـا ابـتـداء من تـاريخ

استالم ملف التنازل".

اIـاداIـادّة ة 6 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 -  - 188 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ة r2006 يـr يـــــــــــــعـعـــــــــــدّل
الـالـــــــمــــرســرســــــوم الـوم الـــــتــــنــــفـفـــــيـيـــــذي رقـم ذي رقـم 04-194 اI اIــــؤرخ فـيؤرخ فـي
27 ج جـمادى األولى عام مادى األولى عام 1425 اIوافق  اIوافق 15 يول يولـيو سيو سـنةنة

2004 واI واIــــتــــضـمن إنمن إنــــشـشـــــاء الاء الـوكوكــــالالـة الة الــــوطوطــــنـيــــة لة لـعــــلـوموم

األرض.األرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125
r( الفقرة األولى) منه



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 12
4 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م

اIـاداIـادّة ة 5 : :  تـعــــوض اإلشـــارة إلـى رئــيــس احلــكــومـــة
فـــي الـــــــــمــــــواد 4 و 9 و 11 و 13 و 16 و 22 مـن اIـــــــرســـــــوم
الـرئـاســي رقم 02 -48 اIـؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1422
اIــوافق 16  يــنــايــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهr بــاإلشــارة

إلى الوزير الوصي.

اIاداIادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي مـرسوم رئـاسي رقم رقم 06 -  - 190 م مـؤرؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 31 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ة r r2006 يـــســنـــد إلىيـــســنـــد إلى
rوزيـــر الــبـــريـــد وتــكـــنــولـــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــالrوزيـــر الــبـــريـــد وتــكـــنــولـــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــال
ســلــطــة الــوصــايــة عــلى اIــركــز الــوطــنـي لــلــتــقــنــيـاتســلــطــة الــوصــايــة عــلى اIــركــز الــوطــنـي لــلــتــقــنــيـات

الفضائية.الفضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــوم رقم 87- 81 اIــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1407 اIوافق 14 أبـريل سنة 1987 واIـتضمن
حتـويـل اIـدرسـة الـوطـنيـة لـلـعـلـوم اجلـيـوديـزيـة إلـى مـركز

rتمّمIعدّل واIا rوطني للتقنيات الفضائية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى : تــسـنــد سـلــطـة الــوصـايــة عـلى اIــركـز
الــــوطـــنـي لـــلــــتــــقـــنــــيـــات الــــفـــضــــائـــيــــة إلى وزيــــر الـــبــــريـــد
وتـــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصـــال الـــذي �ـــارســهـــا وفق

األحكام اIنصوص عليها في التنظيم اIعمول به.

rـرسومIادّة ة 2 : : تـلغـى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اIاداIا
السيـما أحكام اIادة 7 من اIرسوم رقم 87- 81 اIؤرخ في
15 شــــــعـــــــبــــــان عــــــام 1407 اIـــــــوافق 14 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1987

واIذكور أعاله.  

اIـاداIـادّة ة 3 : : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 189 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
1427  اIاIــــــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ة r2006 يr يــــــــــــعـعـــــــــــــدّل عــــــــــام ام 
اIاIــــــرسـرســـــــوم الوم الــــــرئرئــــــاسي رقـم اسي رقـم 02-48 اIـ اIـــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 2 ذي ذي
القــعـدة عــام القــعـدة عــام 1422 اIوافــق  اIوافــق 16 ينايــر سـنــة  ينايــر سـنــة 2002
والـوالـــــمــــــتــــــضــــمــن إنـمــن إنـــــــشــــشــــــــاء الـــاء الـــــــــوكوكــــالــالــــــــة الـة الـــــفــــــضــــائائــــــيــيــــــة

اجلزائريـــة وتنظيمـهــا وعمـلـهــا.اجلزائريـــة وتنظيمـهــا وعمـلـهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم  02 -48 اIـؤرخ
في 2 ذي الــقــعــدة عـام 1422 اIـوافق 16  يــنـايــر ســنـة 2002
واIتضمن إنشاء الوكـالة الفضائية اجلزائـرية وتنظيمها

rوعملها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا اIـــــرســـــوم إلى تـــــعــــديل
أحــــكـــام اIـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 02 -48 اIــــؤرخ في 2 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 16  يــنـايــر سـنـة 2002 واIـذكـور

أعاله.

2 : :  تـــعــــدّل أحــــكـــام اIــــادة األولى من اIــــرســـوم اIــاداIــادّة ة 
الــرئــاسي رقم 02 -48 اIــؤرخ في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1422

اIوافق 16  يناير سنة 2002 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIــــــــــادّة األولى  : تـــــــنــــــــشـــــــأ لــــــــدى وزيـــــــر الــــــــبـــــــريـــــــد
وتـــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـــالr الــوكــالــة الــفــضــائــيــة
اجلـزائـريـة التي تـخـضع لـلقـوانـX والـتنـظـيـمات اIـعـمول

بها وألحكام هذا اIرسوم".

اIاداIادّة ة 3 : :  تـعدّل أحـكام الـفقـرة األولى من اIادة 7 من
اIــرســوم الـــرئــاسي رقم 02 -48 اIــؤرخ في 2 ذي الـــقــعــدة
rــذكــور أعالهIــوافق 16  يــنـــايــر ســنــة 2002 واIعــام 1422 ا

كما يأتي :

"اIــادّة 7  : يـتشـكل مجـلس اإلدارة من رئيس يـعيّن
�ـوجـب مرسـوم رئـاسـي ومـن �ثـلـي الـوزراء اIكـلفيـن

�ا يأتي  :

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

اIــاداIــادّة ة 4 : :  تـــعــدّل أحــكــام الــفــقــرة األولى من اIــادة 15
مـن اIـــــــرســــــــوم الـــــــرئـــــــاسـي رقم 02 -48 اIــــــــؤرخ في 2 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 16  يــنـايــر سـنـة 2002 واIـذكـور

أعالهr كما يأتي :

"اIــــادّة 15  : يــــحـــدّد الـــتــــنـــظــــيم الـــداخــــلي لـــلــــوكـــالـــة
�ــوجب مــرســوم تـنــفــيـذي بــنــاء عـلـى اقـتــراح من الــوزيـر

الوصي وبعد استشارة مجلس اإلدارة".
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اIـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واIـــتـــضـــمن

rادة 196 منهIالسيّما ا r1996 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 96-232 اIؤرخ
في 13 صــــفــــر عــــام 1417 اIــــوافق 29 يــــونـــــيــــو ســــنــــة 1996
واIـتــضـمـن إنـشــاء وكـالــة الـتــنـمــيــة االجـتــمـاعــيـة وحتــديـد

rتمّمIعدّل واIا rقانونها األساسي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  تــسـنــد سـلــطـة الــوصـايــة عـلى وكــالـة
الــتـنــمــيــة االجــتـمــاعــيــة إلى وزيــر الـتــشــغــيل والــتــضـامن
الـوطني الـذي �ارسـها وفق األحـكام اIـنصـوص علـيها في

التنظيم اIعمول به.

rرسومIادّة ة 2 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اIاداIا
السـيّمـا أحـكـام اIـادتX 2 و 3 من اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
96-232 اIـؤرخ في 13 صــفـر عـام 1417 اIـوافق 29 يــونـيـو

سنة 1996 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي مـرسوم رئـاسي رقم رقم 06 - - 193 م مـؤرؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــــام ام 1427  اIاIــــــــــوافق وافق 31 م مــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ة r r2006  يــــــعــــــد يــــــعــــــدّل
اIـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم اIـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم 04-14 اIــؤرخ فـي  اIــؤرخ فـي 29 ذي ذي
الـقــــعــدة عـــام الـقــــعــدة عـــام 1424 اIـوافــق  اIـوافــق 22 يــنـايــــر ســنـة  يــنـايــــر ســنـة 2004
واIتضمن إنشـاء الـوكالة الوطنية لتسيير القرضواIتضمن إنشـاء الـوكالة الوطنية لتسيير القرض

اIصغر وحتديد قانونها األساسي.اIصغر وحتديد قانونها األساسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم  04 -13 اIـؤرخ
في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اIـوافق 22  يـنـايـر سـنة 2004

rصغرIتعلق بجهاز القرض اIوا

- و�ـقـتضـى اIـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 04-14 اIـؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اIـوافق 22 يــنـايــر سـنـة 2004
واIـتــضــمـن إنـشــاء الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

rصغر وحتديد قانونها األساسيIا

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 -  - 191 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 31 م مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة r2006 يr يــــــســــنــــــد إلىد إلى
وزيوزيــــــــر الر الــــــتــــــشــــــــغــــــيـل واليـل والــــــــتــــــضــــــامامـن الن الــــــوطوطــــــنـيr سيr ســــــلــــــطــــــة
الالــــوصوصــــايايــــــة عة عــــلى اللى الــــــوكوكــــالالــــــة الة الــــوطوطــــــنــــيــــة لة لــــــدعم  تدعم  تــــشــــــغــــيليل

الشباب.الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-234 اIـؤرخ
في 16 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اIـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996

rتمّمIعدّل واIا rتعلق بدعم تشغيل الشبابIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 96-296 اIؤرخ
في 24 ربــيع الــثــاني عـام 1417 اIـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســنـة
1996 واIــتـضــمن إنـشــاء الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيل

rتمّمIعدّل واIا rالشباب وحتديد قانونها األساسي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  تـسنـد سـلطـة الـوصايـة علـى الوكـالة
الــوطــنــيـــة لــدعم تــشـــغــيل الــشـــبــاب إلى وزيــر الـــتــشــغــيل
والــــــتـــــضــــــامن الــــــوطـــــنـي الـــــذي �ـــــارســــــهـــــا وفـق األحـــــكـــــام

اIنصوص عليها في التنظيم اIعمول به.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : :  تــــلـــغـــى جــــمـــيـع األحــــكـــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــــذا
اIــــــرســـــــومr الســــــيّـــــمــــــــا أحـــــكـــــــام الـــــــمـــــادتــــــيــن 2 و 3 مـن
اIــرســــوم الـــتــنــفــيـــذي رقم 96-296 اIـؤرخ في 24 ربـيع
الـثاني عام 1417 اIوافق 8 سـبتـمـبر سـنة 1996 واIـذكور

أعاله .

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 06 - - 192 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1427  اIاIــــوافق وافق 31 م مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة r2006 يr يــــــســــنــــــد إلىد إلى
وزيوزيــــــــر الر الــــــتــــــــشــــــــغــــــيـل والل والــــــتــــــــضــــــــامن الامن الــــــــوطوطــــــنـيr سيr ســــــلــــــــطــــــة

الوصاية على وكالة التنمية االجتماعـية.الوصاية على وكالة التنمية االجتماعـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدّســتـورr السـيّـمـا اIـادّتـان 77-6  و125

r(الفقرة األولى ) منه
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يرسم ما يأتييرسم ما يأتي :

rـادّة األولى ة األولى  : يـجـوز ألعـضاء احلـكـومة أن يـفـوّضواIـاداIا
�وجـب قـرارr إلى مـوظّفـي إدارتـهم اIـركزيّـة الـذين لـهـــم
رتـــبــــــة مـــديــــــر عـــلـى األقلr تـــوقــــيع الــــقـــرارات الــــفـــرديـــة

والتنظيميّة.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــجـوز ألعـضـاء احلــكـومـة أن يــفـوّضـواr عـلى
الـشّــكل نـفــسهr إلى مــوظّـفـي إدارتـهم اIــركـزيّــة الــذين لـهم
رتـــبـــة نـــائـب مـــديـــر عـــلـى األقلrّ تـــوقـــيـع األوامـــر اخلـــاصّـــة
بـــالــــدّفع والــــتـــحــــويل وتـــفــــويض االعــــتـــمــــادات ومـــذكّـــرات
اIـــوافــقــة عــلـى أوامــر الــصّــرف ووثــائـق  اإلثــبــات اخلــاصّــة
بــاIــصـاريـف وبـيــانــات اإليــرادات وكـذا تــوقــيع اIــقـرّرات
الداخلـة في الصالحيّات الـتّنظيـمية للـمديريات الـفرعية
واIـعــهـودة لـهــا بـصــفـة قـانــونـيـةr بــاسـتـثــنـاء مـا يــتّـخـذ في

شكل قرار.

اIـاداIـادّة ة 3 : يـجـب أن يـتـضــمّن قــــرار الــتّـفـويض اســم
اIــــفـــــوّض إلــــيـه وتــــعــــــــداد اIــــواضـــــيع الـــــتي  يـــــشــــمـــــلـــــــهــــا
الـتّفـويض والـتي ال�ـكن أن تـتـجـاوز الـصالحـيّـات اIـوكـلة

إليه.

اIاداIادّة ة 4 : : ينـتهي الـتّفـويض تلـقائـيا بـانتـهاء سـلطات
اIفوّض أو مهام اIفوّض إليه.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : ينـشـر هـذا اIـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم توم تــــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي ذي رقم رقم 06 -  - 195  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــــمــــــــادىادى
األولى عام األولى عام 1427 اIوافق  اIوافق 31  مايمايـو سنة و سنة r r2006   يتمم  يتمم
اIاIــــــرسرســــــوم الوم الــــــتــــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم ذي رقم 02-97 اI اIــــــــؤرؤرّخ في خ في 18 ذي ذي
احلاحلــــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــــام ام 1422 اI اIــــــــــــــــوافق وافق 2 م مــــــــــــــارس سارس ســــــــــــــنــــــــــــــة ة 2002

واIتضمــن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات.واIتضمــن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنــاء عــلى تـقــريــر وزيـر الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-4 و125

r( الفقرة 2) منه

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يهدف هـذا اIرسوم إلى تعديل بعض
أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي
الــقــعــدة عـام 1424 اIـوافق 22 يــنـايــر ســنـة 2004 واIـذكـور

أعاله.

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعـــــــدّل أحــــــــكـــــــام اIـــــــادة 2 مـن اIـــــــرســـــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1424
اIـوافق  22  يــنـايــر  ســنـة  2004  واIــذكـور أعـالهr وحتـرّر

كما يأتي :

"اIــــادّة 2  : تــــوضع الـــوكــــالـــة حتت وصــــايـــة الـــوزيـــر
اIكلف بالتشغيل".

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 3 : :  تـــــــعـــــــدّل أحــــــــكـــــــام اIـــــــادة 7 مـن اIـــــــرســـــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1424
اIـوافق  22  يــنـايــر  ســنـة  2004  واIــذكـور أعـالهr وحتـرّر

كما يأتي :

"اIــادّة 7  : يحـدّد تنـظيم الـوكالـة بقـرار من الوزير
اIكلف بالتشغيل بناء على اقتراح اجمللس التوجيهي".

اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــــنــــــــفـفـــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 194  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــــــــام ام 1427 ا

يرخيرخّص ألعضاء احلكومة تفـويـض إمضائهـم.ص ألعضاء احلكومة تفـويـض إمضائهـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة

rادّة 85 منهIال سيّما ا rبناء على الدّستور -

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــاني  عـــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا
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4 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

31 مايو سنة  مايو سنة 2006 م م

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي ذي رقم رقم 06 -  - 196  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــــمــــــــادىادى
األولى عاألولى عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 31  مـايايـو سو سـنـة ة r r2006 يـتـمممم
اIاIـرسرسـوم الوم الــــتـنـفـيـذي رقم ذي رقم 03-264 اIــــ اIـــــؤرؤرّخ فـــي خ فـــي 29
جــــــــمـــمـــــــــادى األولادى األولـى عى عــــــام ام 1423 اI اIــــــــوافـــق وافـــق 29 ي يــــــــولولــــــــيـــيـــــــــو
ســــنـنـــــة ة 2003 واI واIــــــتــــضــــمن إنمن إنــــــشــــاء الاء الــــوكوكــــالالــــــة الة الــــوطوطــــنــــيــــة

للمالحة الالسلكية البحرية.للمالحة الالسلكية البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بــنــاء عــلى تـقــريــر وزيـر الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-4 و125
r ( الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــاني  عـــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-143 اIؤرّخ
في 3 صـفـر عام 1423 اIـوافق 16 أبـريل  سـنة  2002 الـذي
يـــحــدّّد  الـــشـــهـــادات وشـــهــادات الـــكـــفـــاءة اخلـــاصـــة بــاIـالحــة

rالبحرية وشروط إصدارها

- و�ــــقــــتـــضـى اIــــرســــوم الــــتـــنــــــفــــيــــذي رقم 264-03
اIـــــؤرّخ فـــي 29 جــمــــادى األولـى عـام 1423 اIـوافـــق 29
يــولـيــو  ســنـة 2003 واIـتــضــمن إنـشــاء الــوكـالــة الــوطـنــيـة

rللمالحة الالسلكية البحرية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــــاداIـــــــادّة األولى :ة األولى :  يــــــتــــــمّم هــــــذا اIــــــرســــــومr  اIــــــرســــــوم
التـنفيذي  رقم 03-264 اIــــؤرّخ فـــي 29 جمـــادى األولى

عام 1423 اIوافـــق 29 يوليو  سنة 2003 واIذكور أعاله.

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 2  :   :  تـــــــتـــــــمّـم أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 3 مـن اIـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم03-264 اIـــــؤرّخ فـــي 29 جـمــــادى األولى
rـذكور أعالهIـوافـــق 29 يـولـيـو  سـنة 2003 واIعـام 1423 ا

في مطتيها 2 و3  و�طة 11 حترّر كما يأتي  :

" اIادّة 3  : ......................................................
- ........................................r وتـسـلـيم تـراخـيص
االستغالل الضرورية وضمان ....................................

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــاني  عـــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــوم الــــتــــنــــــفــــيــــذي رقــم 97-02
اIـؤرّخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1422 اIـوافق 2 مــارس سـنـة

rتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذباتI2002 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــــاداIـــــــادّة األولى :ة األولى :  يــــــتـــــــمّم هـــــــذا اIـــــــرســــــوم  اIـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم  02-97 اIـؤرّخ في 18 ذي احلـجـة عام 1422

اIوافق 2 مارس سنة 2002 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2  :   :  تـتـمّم أحـكـام اIـطـتـX 10 و 11 من اIـادة 3
من اIــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-97 اIــــؤرّخ في 18 ذي
احلـــجـــة عــام 1422 اIــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002 واIـــذكــور

أعاله r كما يأتي  :

" اIادّة 3  : ......................................................
Xالكهربائي Xالالسلكي Xتسليم شهادات الـعامل -
بـاسـتـثـنـاء الــشـهـادات اIـوجـهـة لـلـعــامـلـX اIـمـارسـX عـلى

rم¤ الطائرات وبواخر العلم الوطني

Xالـالســـــلـــــكـــــيــــ Xمـــــراقـــــبـــــة احملـــــطـــــات والـــــعـــــامـــــلـــــ -
الكهربائيـX غير أولئك اIنتمـX إلى اIصالح الالسلكية

البحرية واجلوية".

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 3  :   :  تـــــــتـــــــمّـم أحـــــــكـــــــام اIــــــادّة 9 مـن اIـــــــرســــــوم
الــتـنــفـيـذي رقم 02-97 اIـؤرّخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1422
اIـوافق 2 مــارس ســنـة 2002 واIــذكـور أعالهr �ــطــة حتـرّر

كما يأتي : 

" اIادّة 9  : ......................................................
- �ثل العمال.

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

اIاداIادّة ة 4  :  : ينشر هـذا اIرسوم  في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حــــــرر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 16
4 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م

قرارات6 مقرّرات6 آراء

" اIادّة 9  : ......................................................

- �ثل العمال".

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 4  :  : يــــــنـــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم  في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حــــــرر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 4 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم

- .................................r والطائـرات اIسجلة في
rسجل الطيران اجلزائري

................................................................... -
Xالالسلـكي Xتـنظـيم دورات االختـبارات  لـلعـاملـ -
XمـارسIا Xوتـسـليم شـهـادات موجـهة لـلـعامـلـ Xالبـحـري

على م¤ الطائرات  وبواخر العلم الوطني".

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 3  :   :  تـــــــتـــــــمّـم أحـــــــكـــــــام اIــــــادّة 9 مـن اIـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 03-264 اIـــــؤرّخ فـــي 29 جـمـــادى األولى
rـذكور أعالهIوافـــق 29 يولـيو  سـنة 2003  واIعام 1423 ا

كما يأتي : 

وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني 

قـرار وزاريرار وزاريّ م مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 10 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1427
9 أب أبـريل سنة ريل سنة r2006 يr يـتضتضـمّن جتن جتـديد انديد انـتدابتداب اIوافق اIوافق 
أسأســــاتاتــــذة تذة تــــابابــــعــــX لX لــــوزارة الوزارة الــــتّــــعــــلــــــيم اليم الــــعــــالي والالي والــــبــــحثحث
الالــــــــعــــــلــــــمـي لي لــــــدى اIدى اIــــــــدرسدرســــــة الة الــــــــوطوطــــــنــــــيّــــــــة الة الــــــتّــــــــحــــــضــــــــيــــــريريّــــــة
لــــــدراسدراســــــات  مات  مــــــهــــــنــــــدس  بدس  بــــــعــــــنــــــوان  الوان  الــــــســــــنــــــة اجلة اجلــــــامامــــــعــــــيــــة

.2006-2005

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rّإنّ وزير الدّفاع الوطني

rّووزير التّعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 83 - 363 اIــــؤرّخ في 15
شــعــبــان عـام 1403 اIــوافق 28 مــايــو ســنـة 1983 واIــتـعــلّق
�ــمـارســة الــوصـايــة الــتـربــويــة عـلى مــؤسّــسـات الــتّــكـوين

rالعالي

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الـــــقـــــانــــون األســـــاسيّ الـــــنّـــــمــــوذجـيّ لــــعـــــمّـــــال اIــــؤسّـــــســــات

rواإلدارات العموميّة

- و�ــــــقــــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 98 - 119
اIـؤرّخ في 21 ذي احلـجّة عام 1418 اIـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واIــتـضـمّن إحـداث اIـدرسـة الـوطـنـيّـة الـتّـحـضـيـريّـة

rلدراسات مهندس

- و�ــــــقــــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 161
اIــــؤرّخ في 22 ربــــيع األول عــــام 1426 اIــــوافق أوّل مــــايــــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2005 وا

- و�ــــــقــــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اIـؤرّخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اIـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الـذي يحـدد مهـام الوزيـر اIنـتدب لـدى وزير الـدفاع

rالوطني وصالحياته

- و�ــقـــتـضــى اIــرســوم الـتـّـنفيذيّ رقم 89 - 122
اIـؤرّخ في 15 ذي احلــــجــّـة عـام 1409 اIـوافق 18 يــــولـــيـو
ســـــنـــــة 1989 واIـــــــتــــضــــمّن الــــقــــــانــــون األســــاسيّ اخلــــــاصّ
بــالــــعــمــّــال اIــــنــتــــمــX لـألسـالك الــتّــابــعــة لــــلــتـّــعــــلــــيـم

rتمّمIــعدّل واIا rوالـــتّكــويـــن العــــــاليــيــن

- و�ــــقــــتـــضـى اIــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 260
اIـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األوّل عــــام 1415 اIـــــوافق 27 غـــــشت
سـنــة 1994 الـذي يـحــدّد صالحـيـات وزيــر الـتـعـلــيم الـعـالي

rوالبحث العلمي

- و�ـقــتـضـى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في 6
رجب عـــام 1420 اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنــة 1999 الّــذي يـحدّد
XـــدرّســـIا XـــســـتــــخـــدمــــIاحلــــقـــوق والــــواجـــبـــات اخلــــاصّـــة بــــا
اIنتـدبX التّابـعX لوزارة الـتّعليم الـعالي والبـحث العلميّ

rدرســة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندسIلدى ا
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- و�ـقـتضـى القـرار الـوزاريّ اIـشـتـرك اIؤرّخ في 8
رجب عـــام 1425 اIـوافق 24 غــشت سـنـــة 2004 واIــتـضـمّن
جتــديــد انــتــداب أســاتــذة تــابــعــX لــوزارة الـتــعــلــيم الــعــالي
والــبــحث الــعــلــمي لــدى اIــدرســة الــوطــنــيــة الــتــحــضــيــريــة
r2005 - 2004 بعنوان السنة اجلامعية rلدراسات مهندس
- و�ـقــتـضـى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
16 شـــــوّال عــــام 1425 اIـــــوافق 29 نـــــوفــــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2004

واIـــتــضــمن انـــتــداب مــدرســX تـــابــعــX لــوزارة الـــتــعــلــيم
الــــعــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي لـــــدى اIــــدرســـــة الــــوطـــــنــــيــــة
التحـضيـرية لـدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

r2005 - 2004

- و�ـقتضـى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 4
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اIـــــــوافق 15 يــــــنـــــــايــــــر ســــــنــــــة 2005
واIـتـضـمن انـتـداب مـدرس تــابع لـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبــحث الــعـلــمي لــدى اIــدرسـة الــوطــنـيــة الــتــحـضــيــريـة
r2005 -2004 بعنوان السنة اجلامعية rلدراسات مهندس

يقريقرّران ما يأتيران ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولىة األولى : يــــجـــدد انــــتـــداب األســــاتـــذة الــــتـــســــعـــة
واألربــعــX (49) الــــتــــابــــعــــX  لـــــوزارة الــــتّــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
والـبــحث الـعـلــمي  اIـبـيـنــة أسـمـاؤهم  فـي اجلـدول اIـلـحق
بــــهـــذا الـــقـــرارr لـــدى اIــــدرســـة الـــوطـــنـــيّـــة الــــتـــحـــضـــيـــريـــة

لدراسات مهندس للسنة اجلامعية 2005 - 2006.

اIاIـادادّة ة 2 : يــــنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجــمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1427 اIـوافق
9 أبريل سنة 2006.

وزير التوزير التّعليم العاليعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلميّ
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطنيّ
الوزير اIنتدبالوزير اIنتدب

عبد اIالك قنايزية عبد اIالك قنايزية 

اIلحقاIلحق
قائمة اسمية لألساتذة الذين جدقائمة اسمية لألساتذة الذين جدّد انتدابهم للسنة اجلامعية د انتدابهم للسنة اجلامعية 2005 -  - 2006

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرالرّتبة اجلامعيتبة اجلامعيّة االسم واللاالسم واللّقبقب الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

جامعة اجلزائر

جامعة بسكرة

جامعة البليدة

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

rأستاذة مساعدة

غنية شتوح

ثورية تيجاني

غنية بن سنوسي

صباح عياشي

فريدة زويش

زيـــــــــــنـب حــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــدة
مــــــراكـش اIــــــولــــــودة

بقادة

�ـينـة مقـبال اIـولودة
هديبل 

1

2

3

4

5

6

7

دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية

مـــــاجــــســـــتــــيـــــر في عـــــلم االجـــــتــــمــــاع
واألدب العربي

ماجستير في األدب اإلسباني

ماجستير في علم االجتماع

دكتوراه دولة في اللغة اإلجنليزية

ماجستير في علم االجتماع

مــــــاجـــــــســــــتــــــيـــــــر في عـــــــلم الـــــــنــــــفس
االجتماعي
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31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرالرّتبة اجلامعيتبة اجلامعيّة االسم واللاالسم واللّقبقب الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

جامعة البليدة

اIدرسة الوطنية
العليا ببوزريعة

كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
ببوزريعة

جامعة هواري
بومدين للعلوم

والتكنولوجيا بباب
الزوار

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس

أستاذ مساعد

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

 rأستاذ مساعد

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذة مساعدة 

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

عزيز موزالي

شفيعة بليلي

عيسى بن الذيب

رمضان بوحلية

أحمد عيساني 

جميلة رمضان

أعمر أمقران

Xســــلــــطــــانــــة بــــوطــــمـــ
اIولودة ¨وشي

نور الدين بوشتوت

بدر صبوع

عمار مصباح

علي برواقن

ليلى بلعيد

ياسX عدي

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ماجستير في الهندسة النووية

ماجستير في الفلسفة

ماجستير في التاريخ

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
اIيكانيكية

دكـــــتـــــوراه الــــدرجـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة في
الفيزياء

دكـــــتـــــوراه الــــدرجـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة في
الفيزياء

دكـــــتـــــوراه الــــدرجـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة في
الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الفيزياء

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
اIيكانيكية

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
اIيكانيكية

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
اإللكترونية

ماجستير في الكيمياء
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اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرالرّتبة اجلامعيتبة اجلامعيّة االسم واللاالسم واللّقبقب الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

جامعة هواري
بومدين للعلوم

والتكنولوجيا بباب
الزوار

جامعة الشلف

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس 

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذة مساعدة 

أستاذ 

أستاذ

أستاذ محاضر

أستاذة مساعدة 

أستاذ مساعد

أستاذة محاضرة

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس 

أستاذة مساعدة 

أستاذ مساعد

أستاذ مساعدr مكلف 
بالدروس 

أستاذ محاضر

أستاذة مساعدة 

أحمد يحيى

حـمـامة حـاكم اIـولودة
 بن مخلوف

عبد الكر  شريفي

خليدة شالل

أرزقي أمقران

توفيق بوخروبة

كر�و أزواوي

سميرة ديب اIولودة
بن حديد 

طارق قريسي

�ينة قابس

مـــــلــــيـــــكـــــة بـن ســـــعــــادة
اIولودة خيرات

فريدة سعدي

صالح بوطالب

جمال عدو

عــــــــــبــــــــــد الــــــــــقــــــــــادر بـن
شطارة

شهيناز فارس

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في اIيكانيك

ماجستير في الكيمياء

دكتوراه دولة في الفيزياء

دكـــــــتـــــــوراه دولـــــــة في الـــــــهـــــــنـــــــدســــــة
اIيكانيكية

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
اIيكانيكية

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الرياضيات

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكـــــتـــــوراه الــــدرجـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة في
الكيمياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الهندسة اIيكانيكة

ماجستير في اإلكترونيك

دوكتوراه دولة في الكيمياء

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
الكيميائية
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31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرالرّتبة اجلامعيتبة اجلامعيّة االسم واللاالسم واللّقبقب الشالشّهادةهادةالرقمالرقم

جامعة بومرداس 

جامعة قسنطينة

جامعة باتنة

جامعة مستغا©

جامعة تيزي وزو

جامعة بومرداس

جامعة تيارت

جامعة بسكرة

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذ مساعدr مكلف 
بالدروس 

أستاذة مساعدة 

أستاذة مساعد

أستاذة مساعدة

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

أستاذة مساعدة

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذ مساعدr مكلف
بالدروس 

أستاذة مساعدة

أستاذة مساعدةr مكلفة
بالدروس

محمد سرير

مرزوق جبارني

فـــــــــــــــايـــــــــــــــزة مــــــــــــــزوري
اIولودة زموري

محمد محمود باشا

فضـيـلة مـحـمود بـاشا
اIولودة سليماني

زولـــــيــــخـــــة مــــبـــــدوعــــة
اIولودة طوطاوي

وردية يحياوي

مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد  صــــــــــــالـح
بن حبيلس

ناصر لعمروس

رشيد بومهدي

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة إزريــــق
اIولودة بن زعمة

حـــــفــــــيـــــفـــــة فــــــطـــــيـــــمـــــة
الـــــــــــزهــــــــــراء حــــــــــدود

اIولودة بلقاسم

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

دكتور مهندس في اIيكانيك

ماجستير في الرياضيات

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
الكيميائية

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

مـــــــاجــــــســـــــتـــــــيــــــر فـي عـــــــلم الـــــــنـــــــفس
االجتماعي

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الهندسة البيئية

دكـــــتـــــوراه الــــدرجـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة في
الطاقة

ماجستير في الرياضيات

مــــــــاجـــــــســــــــتـــــــيــــــــر فـي الــــــــهـــــــنــــــــدســـــــة
الكيميائية 

مــــاجــــســــتــــيــــر في اإللــــكــــتــــرونــــيك  

وزارة الشؤون الدينية واألوقــافوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 29 ص صــــــفــــــر عر عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 29  م  مــــــارس سارس ســــــنــــة ة r 2006 يr يــــــتــــــضــــــمّن إحن إحــــداث مداث مــــــلــــــحــــقـقـــــــة بة بــــــواليواليــــة

قسنطينة للمعهد اإلسالمي لتــكـــويــن اإلطـــارات الـدينيـــة اIتخـصص فـي القــراءات.قسنطينة للمعهد اإلسالمي لتــكـــويــن اإلطـــارات الـدينيـــة اIتخـصص فـي القــراءات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
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rووزير الشؤون الدينية واألوقاف
rاليّةIو وزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 81-102 اIـــــؤرّخ في 19
رجب عــام 1401 اIــوافق 23 مــايـــو ســنــة 1981 واIـــتــضــمّن
إنـــشـــاء اIـــعـــاهـــد اإلسالمـــيـــة لـــتـــكـــوين اإلطـــارات وحتـــديـــد

rتمّمIعدّل واIا rقانونها األساسي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 04-136 اIـؤرّخ
في 29 صــــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتضـى اIـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 89-99 اIـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-284 اIؤرّخ
في 25 جـمادى الـثـانيـة عام 1423 اIوافق 3 سـبتـمـبر سـنة
2002 واIــــتـــضــــمّن نــــقل مــــقـــر اIــــعـــهــــد اإلسالمـي لـــتــــكـــوين

اإلطارات الدينيـة اIتخصص في القراءات بـسيدي عقبة
rإلى اجلزائر العاصمة

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
رقم 81-102 اIـــــــؤرّخ في 19 رجـب عــــــام 1401 اIـــــــوافق 23
مــايــو ســنـة r1981 اIــعــدّل واIــتـمّـم واIــذكـور أعـالهr يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى إنـشاء مـلـحـقة بـواليـة قـسـنطـيـنـة للـمـعـهد
اإلسالمـي لـــتـــكـــوين اإلطـــارات الـــديـــنــــيـــة اIـــتـــخـــصص في

القراءات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 29
مارس سنة 2006.

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 رب ربــــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــــــوافق وافق 22
أبأبــــريل سريل سـنــنـــة ة r2006 ي يـتـضـمّن تن تـعـيـX أعX أعـضـاء اجملاء اجملـلسلس

الوطني للجبل.الوطني للجبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 23 ربــــيع األوّل عــــام 1427
اIــوافق 22 أبـــريل ســنــة 2006 يـــعــيّنr تــطـــــبــيـــقــــا ألحــكــام
اIـــادّة 3 مـن اIـرســوم الــتّـنـفــيــذيّ رقم 06-07 اIـؤرّخ في
9 ذي احلـــجّــة عــام 1426 اIــوافق 9 يــنـــايــر ســنــة 2006 الّــذي
يحــدّد تشكيـلة اجمللس الوطـني للجبـل ومهامه وتنظيمه
وكــــيـــفــــيـــات ســــيــــرهI rـــدة ثالث (3) ســــنـــواتr أعــــضـــاء في
اجملـلـس الــوطــني لـلــجـبــل الّـذي يــرأسـه الــوزيــر اIــكــلّــف
بـــالــــتـــهـــــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيــــة أو �ـــثـــلـهr األشـــخـــاص اآلتـــيـــة

أسماؤهم :
rثل وزير الدّفاع الوطني� rالسّيد مقدم قويدر -

rــــثل وزيـــر الـــدولـــة� rالـــسّـــيـــد خــــالـــدي طه حـــيـــدر -
rوزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- الـسّـيـد حـــريـــدي عـمــــارr �ـثـل الــوزيـــر اIكــلّف
rاليّةIبا

- الـــسّــــيـــد يــــعـــلــــوي مـــوسىr �ــــثل الــــوزيـــر اIــــكـــلّف
rائيةIوارد اIبا

- السّيدة بلـعـربي صـوريـاr �ثلـة الـوزيــر اIكـلّف
rبالتّجـارة

- اآلنـســة جــعــفــر زهــــورr �ـثـلـــة الــوزيـــر اIـكــلّف
rباجملـاهدين

- الـسّـيد مـخـلــــوف مـحـنــدr �ـثـل الــوزيـــر اIـكـلّف
rبالبيئة

- الـسّيد آيت عبـد اللّه بوبـكرr �ثل الـوزير اIكلّف
rبالنّقـل

- الـــسّــيـــدة رمــكي لـــطـــيــفـــةr �ــثـــلــة الـــوزيــر اIـــكــلّف
rبالتربية الوطنية

- الـسّــيـد خـلــيـفـة عــبـد الـقــادرr �ـثل الـوزيــر اIـكـلّف
rبالفالحة والتنمية الريفية

- الـــسّـــيـــدة زوان ســـعـــيـــدةr �ـــثـــلـــة الـــوزيـــر اIـــكـــلّف
rباألشغال العمومية

- الـسّيد خـلـيـل عبـد الــرزاقr �ثل الــوزير اIكلّف
rبالصّحة

- اآلنـــســـة حــــبـــاش نـــديـــرةr �ــــثـــلـــة الـــوزيــــر اIـــكـــلّف
rبالثقافة

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير الشؤون الدينية واألوقافوزير الشؤون الدينية واألوقاف
بو عبد اللبو عبد اللّه غالم الله غالم اللّه

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي
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- الـسّـيـد عــبـــــاس رؤوفr �ـثــل الــــوزيـــر اIـكــلّف
rباالتصال

- الـــسّـــيـــد تـــيـــجـــاني مـــحـــمـــد الـــعـــيـــدr �ــثـل الـــوزيــر
اIـكــلّف بـاIـؤسـسـات الـصـغـــيـرة واIـتــوسـطـة والـصـنـاعــة

rالتقليدية
- الــسّـيـد بـراهـيــمي مـنـصـورr �ـثـل الـوزيـر اIـكـلّف

rبالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الـسّـيد فـــرالس زكــــاريr �ـثــل الـوزيـــر اIـكــلّف

rبالرياضة
- السّيد نايت سـعادة مخلوفr �ـثل الوزير اIكلّف

rبالعمران
- الـــسّــيـــد عــطـــاطــفـــة مــعـــمــرr �ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلّف

rبالتضامن الوطني
- السّـيد فــرحـاتي ريـــاضr �ثــل الــوزيــر اIـكـلّف

rبالسياحة
- الـــسّـــيـــد بـــلــعـــربـي بــروديr �ـــثـل الـــوزيــر اIـــكـــلّف

rبالبحث العلمي
- الـسّـيـد حلـول عـبـد الـقـادرr �ـثل اجلـمـعـيـة الـعـلـمـية

rحلماية البيئة والطبيعة لوالية باتنة
- الــسّـــيـــد دســا عـــبــد الـــلّهr �ـــثل جـــمــعـــيـــة الــســـهــوب

rببرين بوالية اجللفة
- الــسّــيـد بــوعــيــاد مـرســليr �ــثل جــمــعـيــة احملــافــظـة

وترقية البيئة بوالية تلمسان.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــقـــرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مرك مـؤرؤرّخ في خ في 3 رب ربـيع األويع األوّل عل عـام ام 1427
2 أب أبــــــــــريل سريل ســــــــــنـنـــــــــة ة r2006 يr يــــــــــحــــــــدّد الد الــــــــــتــــــــنــــــــــظــــــــيميم اIاIــــــــوافق وافق 
الالــــــداخداخــــــلـي لي لــــــلــــــمــــــركركــــــــز الز الــــــوطوطــــــني إلدمني إلدمــــــــاج االباج االبــــــتــــــكــــــاراتارات
الالــــــبــــيــــــداغداغــــــوجوجــــــيــــــة وتة وتــــــنــــــمــــــيــــــة تة تــــــكــــــنــــولولــــــوجوجــــــيــــــات اإلعالمات اإلعالم

واالتصال في التربية.واالتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rووزير التربية الوطنية

rاليّةIووزير ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 85-59 اIـــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الـــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنـــــمــــوذجـي لــــعـــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 04-136 اIـؤرّخ
في 29 صــــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتضـى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-471 اIؤرّخ
في 8 شــــوّال عــــام 1424 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2003
واIـــتـــضــمّن إنـــشـــاء اIــركـــز الــوطـــني إلدمـــاج االبــتـــكــارات
الـبــيـداغـوجـيـة وتـنــمـيـة تـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصــال

rفي التربية وتنظيمه وعمله

يقرريقررّون ما يأتي :ون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 10 من اIـرسوم
الــــتّـــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03-471 اIــــؤرّخ في 8 شــــوّال عــــام 1424
اIـوافق 2 ديـسـمبـر سـنة 2003 واIـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
الــقــرار إلى حتــديـد الــتــنـظــيم الــداخـلي لــلــمـركــز الــوطـني
إلدمـاج االبتـكـارات الـبـيداغـوجـيـة وتنـمـيـة تـكنـولـوجـيات

اإلعالم واالتصال في التربية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـشـمل اIــركـز الـوطـني إلدمـاج االبـتـكـارات
البيداغوجيـة وتنمية تكـنولوجيات اإلعالم واالتصال في
الـتــربــيــةr حتت ســلـطــة اIــديــر و�ـســاعــدة اIــديـر اIــســاعـد
الــذي تـلــحق به مــصــالح اIـســتــخـدمــX والــوسـائـل الـعــامـة

واIاليةr مـا يأتي :
rقسم الشبـكة -

rقسم اإلعالم واالتصال -
rتعددة الوسائطIقسم إصدار الدروس ا -

- قــــــــــســـم الــــــــــبــــــــــحـث ونــــــــــشـــــــــــــر االبــــــــــتــــــــــكــــــــــــــارات
rالبيداغـوجيـة والتعــاون

- قسم اIوارد اIتعددة الوسائط.

اIاداIادّة ة 3 :  : يكلّف قسم الشبكةقسم الشبكة �ا يأتي :
- يقـوم بـدور اIزوّد لـقـطاع الـتـربـيةr وذلك بـضـمان

rربط هياكله ومؤسساته العمومية بشبكة األنترنت
- تـــقــــد  اIــــســــاعــــدة الـــتــــكــــنــــولــــوجـــيــــة الــــضــــروريـــة
rللمؤسسات العمومية والهياكل التابعة لقطاع التربية
- الـدراسة واIـشاركـة في إقامـة أرضيـة معـلومـاتية
وتـــســيـــيــرهـــاr بــهـــدف تـــزويــد قـــطــاع الـــتــربـــيــة الـــوطــنـــيــة

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
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ويضم ثالث (3) مصـالح :
rزوّدIمصلحـة ا -

rمصلحة الصيانة ودعم األجهزة -
- مصلحة تسيير األرضية اIعلوماتية.

اIاداIادّة ة 4 :  : يكلّف قسم اإلعالم واالتصاقسم اإلعالم واالتصا ل �ا يأتي :
- ضــمـان اIــسـاعــدة الـتــقــنـيــة في إقــامـة واســتـعــمـال
تـــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــال فـي الـــتـــربـــيـــة في كل
األنــشـطــة الـبــيـداغـوجــيـة واإلداريــة والـتــسـيـيــريـة بــقـطـاع

التربيةr في مجال دعم األجهزة وإسناد البرمجة.

ويضم ثالث (3) مصـالح :
rمصلحـة األرشيف -

rمصلحـة تسيير البوابات والبريد -
- مصلحة قاعدة اIعطيات وموزّعات اإلعالم.

اIاIــــــــادادّة ة 5 :  : يــــكـــــلّف قــــــــــسم إصسم إصــــــــــدار الدار الــــــــدروس اIدروس اIــــــــــتــــــــعــــــــددةددة
الوسائطالوسائط �ا يأتي :

- تــشـكـيل مــصـالح مـتــعـددة تـتــولى تـصـور الـدروس
rصادقة عليهاIعلى احلاسوب وبرمجتها وا

- ضبـط وتطـبيق مـعايـير الـتأهـيل وإثبـات الشـهادة
rفي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية

- إنــــتـــــاج وثــــائق ســــمـــــعــــيـــــة - بــــصــــــريـــــة مــــتــــعــــددة
الـــوســائـط وتــشـــجــيع كـل اIــبـــادرات الــهـــادفــة إلى تـــصــور
األدوات التـعلــيمـيــة واIـسـاعي الـبيـداغوجـيـة اIـبتــكــرة

في هذا اجملــال.

ويضم ثالث (3) مصـالح :
rمصلحـة التصميم واإلعداد -
rصادقةIمصلحـة االعتماد وا -

- مصلحة السمعي- البصري والوسائط اIتعددة.

اIاIــــادادّة ة 6 :  : يـــكــلّف قــــــسـم الم الــــــبــــحـث ونث ونــــــشــــــر االبر االبــــــتــــــكــــاراتارات
البيداغوجية والتعاون البيداغوجية والتعاون �ا يأتي :

- اIـــســاهـــمـــة مع اIـــؤســـســـات الـــوطــنـــيـــة والـــدولـــيــة
اIـتـخـصـصـة في كل بـحث حـول الـتـحـوالت الـبـيـداغـوجـية
الــنـــاجتــة عن اســتـــعــمــال وتــنــمـــيــة تــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال في التربية
- مـسـاعـدة اIـعـلـمـX ومـستـخـدمـي التـسـيـيـر في كل
مـــا يــــتـــعـــلق بــــاالبـــتـــكـــارات الــــبـــيـــداغـــوجـــيــــة واســـتـــعـــمـــال
التكنــولـوجيـــات اجلـــديــدة فـي اإلعــالم واالتصـــال فـي

rالتــربيـة

- إقــــــامــــــة عـالقــــــات تــــــعــــــاون وتــــــبــــــادل مع األجــــــهــــــزة
األجــنــبــيــة اIــمــاثــلــة واIــنــظــمــات الــدولــيــة الــتي تــتــنــاول

مسائل تدخل في ميدان اختصاص اIركز.

ويضم ثالث (3) مصـالح :

rمصلحـة البحث -

rمصلحـة نشر االبتكارات البيداغوجية -

- مصلحة التـعاون.

7 :  : يـكـلّف  قـسم  اIوارد  اIسم  اIوارد  اIـتـعــددة  الــعــددة  الـــوسائطوسائط اIاداIادّة ة 
�ـا يأتي :

- جمع ومـعاجلة كل اIـعلومـات اIتعـلقة بـاالبتكارات
الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اجلـــديـــدة في اإلعالم
واالتــصــال في الــتـربــيــة ووضــعــهـا حتت تــصــرف اجلــمــاعـة

التربويةr ويكلّف في هذا اجملال �ا يأتي :

rتسيير موقع الواب لقطاع التربية -

- إحـداث مــكـتــبــة حتـتــوي عــلى كـتب قــاعــديـة وأفالم
rوأنظمة ملعوماتية ودروس متعددة الوسائط

- جــــــــــــمـع اإلصـــــــــــدارات احلــــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة فــي مـــــــــــيـــــــــــدان
الــتـكـنــولـوجــيـات اجلـديــدة لإلعالم واالتـصــال في الـتــربـيـة

وكل تطبيقات اإلعالم اآللي في التعليم.

ويضم ثالث (3) مصـالح :

rمصلحـة موزّع قطاع التربية -

rتعدد الوسائطIمصلحـة الرصيد ا -

.(SOFTWARE) مصلحة إسناد البرمجة -

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائـر في 3 ربــيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
2 أبريل سنة 2006.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي



وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـتــرك مرك مـؤرؤرّخ في خ في 4 ربـ ربــيع األويع األوّل عل عـام ام 1427
اIوافـق اIوافـق 3 أبريل سنة  أبريل سنة r  2006 يتr يتـمّم القرار الــوزاريم القرار الــوزاري
اIشاIشـتــتـــرك اIؤررك اIؤرّخ في خ في 26 شع شعـبــبـــان عــام ان عــام 1421 اIوافق اIوافق
22 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة 2000 واI واIـتـضـمّن الن الـتّـنـظـيم اإلدارييم اإلداري

للمدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.للمدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rووزيرة الثقافة

rاليةIووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 85-59 اIـــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقــــــانـــــون األســــاسي الــــنــــمــــوذجـي لــــعــــمــــال اIــــؤســــســـات

rواإلدارات العمومية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 04-136 اIـؤرّخ
في 29 صــــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-242 اIؤرّخ
في 8 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1419 اIــــوافق أوّل غـــشـت ســـنـــة
1998 واIـــتــضــمّن الــقــانــون األســاسي لــلــمــدارس اجلــهــويــة

rادّة 7 منهIال سيّما ا rللفنون اجلميلة

- و�ـقتضـى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-243 اIؤرّخ
في 8 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1419 اIــــوافق أوّل غـــشـت ســـنـــة
1998 واIـــتــــضـــمّن إنـــشـــــاء اIـــدارس اجلــــهــــويــــة لـــلـــفـــنــــون

rاجلمـيلـة

- و�ـقــتـضـى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
26 شــــعـــبــــان عـــام 1421 اIــــوافق 22 نــــوفـــمــــبـــر ســــنـــة 2000

واIتضمّـن التـنـظيم اإلداري للمـدارس اجلهـويـة للفنـون
rاجلمـيلـة

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هذا الـقـرار إلى تـتـمـيم الـقرار
الـــــوزاري اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرّخ في 26 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1421

اIوافق 22 نوفمبر سنة 2000 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 2 : : تتمّم اIادّة 2 من القـرار الوزاري اIشترك
اIـؤرّخ في 26 شعـبـان عام 1421 اIـوافق 22 نـوفـمبـر سـنة

2000 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــادّة 2 : يــتــــكــــون الــتـــنــظـــــيم اإلداري لــلـــمــــدارس
اجلـهـــويــة  لـلــفـنــــون  اجلـمــيــلـــةr  حتت  ســلــطــــة  اIـديــــر

�ّــا يـأتي :
 .................................................................. -
 .................................................................. -

ــ مديريات اIلحقات".

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 ربيع األوّل عام 1427 اIوافـق 3
أبريل سنــة 2006.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

ا\طبعة الرسميا\طبعة الرسميّة6 حي البسات6Y بئر مراد رايس6 ص.ب ة6 حي البسات6Y بئر مراد رايس6 ص.ب 376  - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 24
4 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

31 مايو سنة مايو سنة 2006 م م


