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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.
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5350,00 د.ج د.ج
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اHوافق اHوافق 3 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة
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اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
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021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-134 مـؤرخ في 4 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 23 مــايـو ســنـة r2015 يـحــدّد تــصـنــيف رؤســاء مــصـالح
األمانة العامة للمجلس القضائي وشروط االلتحاق بها وكيفية التعيY فيها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها..

مرسوم تـنفيذي رقم 15-135 مؤرخ في 4 شعـبان عام 1436 اHوافق 23 مايـو سنة r2015 يـتضمـن نقل مـقـر اHدرسة الـوطنية
Hوظفي إدارة السجون..................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-136 مـؤرخ  في 4 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 23 مـايـو سـنة r2015 يـتضـمن إنـشـاء مـركـز الـبحث في
العلوم اإلسالمية واحلضارة...........................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 15-137 مؤرخ في 4 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 23 مـايـو سـنة r2015 يحـدّد مـبلغ الـتعـويـضات اHـمنـوحة
لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-139 مـؤرخ في 7 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 26 مـايـو سـنة r2015 يـتـضـمن نـقل اعـتـمـاد في مـيـزانـية
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 اHوافـق 25 مايو سنة r2015 يتضمن تغيير ألقاب......................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة التكوين والتعليم ا9هني7وزارة التكوين والتعليم ا9هني7

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 9 صـفــر عـام 1436 اHـوافق 2 ديـســمــبــر ســنـة r2014 يــحــدد قـائــمــة الـتــخــصـصــات لــلـشــهـادات
.........................................................YهنيHطلوبة لاللتحاق ببعض رتب األسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم اHا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مشـترك مـؤرخ في أول ربيع األول عام 1436 اHوافق 23 ديـسمـبر سـنة r2014 يـحدد تـصنـيف الوكـالة الـوطنـية
للقطاعات احملفوظة وملحقاتها وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.......................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ فـي 16  ربـيع األوّل عام 1436 اHـوافق 7  يـنـايـر سـنة r2015 يتـضـمّن الـتـنـظيـم الداخـلي لـلـمـركز
الوطني للدراسات واإلعالم والتوثيق حول األسرة واHرأة والطفولة.................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-134 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 23 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2015 يــحــدد تـصــنــيفr يــحــدد تـصــنــيف

رؤســاء مـصـالح األمـانـة الــعـامـة لـلـمــجـلس الـقـضـائيرؤســاء مـصـالح األمـانـة الــعـامـة لـلـمــجـلس الـقـضـائي
وشـروط االلـتـحـاق بهـا وكـيـفـيـة الـتعـيـY فـيـهـا وكذاوشـروط االلـتـحـاق بهـا وكـيـفـيـة الـتعـيـY فـيـهـا وكذا

الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 307-07
اHــــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبــتــمــبـر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 330-2000
اHــؤرخ في 28 رجب عــام 1421 اHــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واHـــتــعـــلق بـــالــتـــســـيــيـــر اإلداري واHــالـي لــلـــمـــجــالس

rادة 5 منهHال سيما ا rالقضائية واحملاكم
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 01-84 اHـؤرخ
في 11 مـحـرم عام 1422 اHـوافق 5 أبـريل سـنة 2001  الـذي
يـحـدد تــصـنـيف رؤسـاء مـصـالح األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
rفيها Yالقضائي وشروط االلتحاق بها وكيفيات التعي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-409 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
واHـتضـمن الـقانـون األساسي اخلـاص �ـستـخدمي أمـانات

rالضبط للجهات القضائية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تـــصــــنـــيف رؤســــاء مـــصــــالح األمـــانــــة الـــعـــامــــة لـــلـــمــــجـــلس
الـقـضـائي وشـروط االلـتـحـاق بـهـا وكـيـفـيـة الـتـعـيـY فـيـهـا

وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

اHــــاداHــــادّة ة 2  :  : يــــعـــY رؤســــاء مــــصـــالـح األمـــانــــة الـــعــــامـــة
:Yللمجلس القضائي من ب

YـتصـرفHأو ا Y1- أمنـاء أقـسام الـضـبط الرئـيـسيـ

الـرئـيسـيـY أو رتـبـة مـعادلـة عـلى األقلr اHـرسـمـY الذين
يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــصــفـة

rموظف

 2 - أمـنــاء أقــســام الـضــبط أو اHــتــصـرفــY أو رتــبـة

مـــعــادلــة الـــذين يـــثــبــتـــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة
الفعلية بهذه الصفة.

3  :   : يـــعـــY رؤســاء اHـــصـــالح بـــقـــرار من وزيــر اHــاداHــادّة ة 
الـــعـــدلr حـــافظ األخـــتـــامr وتـــنـــهـى مـــهـــامـــهم وفق األشـــكـــال

نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 4  :   : حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اHــــرتـــبــــطـــة
بـاHنـصب الـعالي لـرئيس مـصـلحـة في اHسـتوى r 8 الرقم
االســــتـــــداللـي195 طـــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 3 مـن اHــــرســـــوم
الــــرئــــــاسي رقم 07 - 307  اHــــــؤرخ في 17 رمــــضــــان عــــام
1428 اHوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007 الذي يـحدد كيـفيات

مــنح الـزيــادة االســتـداللــيـة لــشــاغـلي اHــنــاصب الـعــلــيـا في
اHؤسسات واإلدارات العمومية . 

اHاداHادّة ة 5  :   : يجب أن ينتـمي اHوظفون الذين يشغلون
اHـنــاصب الـعــلـيــا اHـنــصـوص عـلــيـهــا في هـذا اHــرسـوم إلى

رتب تكون مهامها موافقة لصالحيات الهياكل اHعنية.

rرسومHادّة ة 6  :   : تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اHاداHا
ال ســـيــمـــا مـــنــهـــا أحـــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 84-01
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اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1422 اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنـــة
2001  الـذي يحدد تصـنيف رؤساء مـصالح األمانـة العامة

لــلــمــجــلس الــقــضــائي وشــروط االلــتــحــاق بــهــا وكــيــفــيــات
التعيY فيها.

اHاداHادّة ة 7  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 23
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-135 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمـن نـــقلr يـــتـــضـــمـن نـــقل

مقـر اHدرسة الوطنية Hوظفي إدارة السجون. مقـر اHدرسة الوطنية Hوظفي إدارة السجون. 
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- وبــمــقــتــضـى األمــر رقـم 75-04 الــمــؤرخ في 26
ذي احلـجـة عام 1394 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 1975 واHـتـعلق

rؤسسات العموميةHبتحويل مراكز ا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-312 اHؤرخ
في 7 مـــحـــرم عــام 1432 اHــوافق 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010
واHـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHـــدرســــة الــــوطـــنــــيــــة Hـــوظــــفي إدارة

rادة 3 منهHال سيما ا rالسجون وتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-312 اHــــؤرخ في 7 مـــحـــرم عـــام 1432
اHوافق 13 ديسـمبر سنة 2010 واHذكـور أعالهr يهدف هذا
اHـرســوم إلى نـقـل مـقــر اHـدرســة الـوطــنــيـة Hــوظـفي إدارة

السجون من والية البويرة إلى والية تيبازة.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : حتــــوّل األمـالك واحلـــقــــوق وااللـــتــــزامــات
واHـسـتـخدمــون الـتـابـعـون لـلـمــدرســة الوطـنـيــة Hـوظفـي

إدارة السجون إلى اHقر اجلديد للمدرسة.

يـــتــــرتب عـــلى نــــقل اHـــقـــر إعـــداد جـــرد كــــمي وكـــيـــفي
وتــقـديـري تـعـدهr طــبـقـا لـلـقــوانـY والـتـنـظــيـمـات اHـعـمـول
بــهــاr جلــنــة يــعــY أعــضــاءهــا وزيــر الــعــدلr حــافظ األخــتــام

والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 23
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-136 مـؤرخ  في  مـؤرخ  في 4 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r r2015 يــتــضـمـن إنــشـاءيــتــضـمـن إنــشـاء

مركز البحث في العلوم اإلسالمية واحلضارة.مركز البحث في العلوم اإلسالمية واحلضارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-243 اHؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـذي يــحـدد تــنـظــيم الــلـجــان الـقــطـاعــيـة الــدائـمــة لـلــبـحث

rالعلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمHوا

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

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

rألسالك مستخدمي دعم البحث

- وبـعد االطالع عـلى رأي اللـجـنة الـقطـاعيـة الدائـمة
لـلبـحث الـعلـمي والتـطويـر التـكـنولـوجي لوزارة الـتعـليم

rالعالي والبحث العلمي

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432
اHــوافق 24 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 واHــذكـــور أعالهr يـــنـــشــأ
مركز بحث يـسمى "مركز البحـث في العـلـوم اإلسالميـة

واحلضـارة" ويدعـى في صلب النص "اHركز".

اHــــــركـــــز مـــــؤســـــســــــة عـــــمـــــومـــــيــــــة ذات طـــــابع عــــــلـــــمي
وتـــكـــنــــولـــوجـي له صــــبـــغـــة قــــطـــاعــــيـــةr ويــــخـــضــع ألحـــكــــام
اHرسـوم الـتنـفيـذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
عـام 1432 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة 2011 واHـذكـور أعاله

وألحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2  :  : يـوضع اHركـز حتت وصايـة الوزيـر اHكلف
بالبحث العلمي.

يكون مقر اHركز في مدينة األغواط.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرسـوم يـصـدر بـنــاء عـلى تـقـريـر الـوزيـر اHـكـلف

بالبحث العلمي.

اHــاداHــادّة ة 3  :  : زيــادة عـــلى اHـــهـــام احملـــددة في اHــادة 7 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في 28 ذي احلـجة
rـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا
يــــكـــــلـف اHــــركــــــز بــــإجنـــــاز بــــرامـــج الـــبــــحـــث الـــعــــلــــمــي

تتضمن على اخلصوصr ما يأتي  :

rعلوم القرآن واحلديث -

rأصول الدين -
rالشريعة وأصول الفقه -

- الــــــفــــــكــــــر اإلسالمـي اHــــــعــــــاصـــــر وتــــــاريـخ اجلــــــزائـــــر
rالثقافي

- احلضارة اإلسالمية.

اHـاداHـادّة ة 4  :  : زيـادة عـلى األعـضـاء اHـنـصوص عـلـيـهم في
اHـادة 13 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـــــذكــــور أعـالهr يــــضـم مــــجـــــلـس إدارة اHــــركـــــز بــــعـــــنــــوان
اHؤسسات اHعنية التابعة للدولة :

rثال عن وزير الدفاع الوطني¢ -
rثال عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية¢ -

rكلف باجملاهدينHثال عن الوزير ا¢ -
- ¢ـــثال عـن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة

rواألوقاف
rكلف بالتربية الوطنيةHثال عن الوزير ا¢ -

rكلف بالثقافةHثال عن الوزير ا¢ -
- ¢ـــثال عـن الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــتـــضـــامن الـــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
rثال عن اجمللس اإلسالمي األعلى¢ -

- ¢ثال عن اجمللس األعلى للغة العربية.

اHاداHادّة ة 5  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 23
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 15-137 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة r r2015 يـــــحــــدد مـــــبــــلغيـــــحــــدد مـــــبــــلغ

التعويضـات اHمنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبطالتعويضـات اHمنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط
السمعي البصري.السمعي البصري.

ـــــــــــــــــــــــــ

r إنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير االتصال -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014
واHـتـعـلق بـالـنـشـاط السـمـعي الـبـصـريr ال سـيـمـا اHادة 72

rمنه

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rعدّلHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 72 من الـقانون
رقم 14-04 اHـؤرخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اHـوافق
24 فبراير سنة 2014 واHذكور أعالهr يهدف هذا اHرسوم

إلى حتديـد مبـلغ الـتعـويضـات اHمـنـوحة لـرئيس وأعـضاء
سلطة ضبط السمعي البصري خالل عهدتهم. 

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـحـدد اHـبـلغ اخلـام لــلـتـعـويـضـات اHـمـنـوحـة
لـــرئـــيس ســـلـــطـــة ضـــبط الـــســـمـــعي الـــبـــصـــري بـــثالثـــمـــائــة

وعشرين ألف دينار (320.000 دج) شهريا.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـحـدد اHـبـلغ اخلـام لــلـتـعـويـضـات اHـمـنـوحـة
Yوثـمان Yألعـضاء سـلطة ضـبط السـمعي الـبصـري �ائـت

ألف دينار (280.000 دج) شهريا.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــبـدأ ســريـان مــنح الــتـعــويـضــات اHـذكـورة
فـي اHــادتـY 2 و3 أعـالهr ابــــتــــداء من تــــاريخ الــــتــــنــــصــــيب

الفعلي لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.

اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 23
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقممــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-139 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شــعــبــان  شــعــبــان عــامعــام
1436  اHــــوافق اHــــوافق 26 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2015 يـــتـــضــــمن نـــقلr يـــتـــضــــمن نـــقل

اعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقـــتــــضـى اHـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقــم 25-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملــصــصـــة لــوزيــر الـــدولــةr وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات
احملـلـيـة من مـيزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجــب قـانـــون اHـالـيــة

r2015 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـــتــمــــــاد قـــــدره تـــســعـــمــائـــة وخــمـــســة وثالثـــون مــلـــيــون
ديـــنـــار (935.000.000 دج) مـقــيّـــــد في مــيــزانــيــة تــســيــيـر
YـبيّنHا Yوزارة الداخـلية واجلـماعات احملـلية وفي الـباب

في اجلدول"أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قــــدره تــــســــعــــمـــائــــة وخــــمـــســــة وثالثــــون مــــلـــيــــون ديـــــنــــار
(935.000.000  دج) يــقـــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تــســـيــيــر وزارة
الــداخــلـيــة واجلــمـاعــات احملــلـيــة  وفي األبــواب اHـبــيّــنـة في

اجلدول"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـف وزير اHـالـيـة ووزير الـداخـليـة واجلـمـاعات احملـلـيةr كل فـيـمـا يخـــصّهr بـتـنفـيـذ هـــذا اHـرســـوم الذي
ينـشـر في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر باجلزائر في 7 شعبان عام 1436 اHوافق 26 مايو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلدول " أ "اجلدول " أ "

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

13 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

األمن الوطني - التكاليف اHلحقة .......................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - اللوازم ..............................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اHلغاة ..................................................................مجموع االعتمادات اHلغاة ..................................................................

700.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

935.000.000

935.000.000
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اجلدول " ب "اجلدول " ب "

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

90 - 34

12 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

األمن الوطني - تسديد النفقات ..........................................................

األمن الوطني - حظيرة السيارات ......................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - األدوات واألثاث ..................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة ..............................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ..............................................................

100.000.000

600.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

935.000.000

935.000.000
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرمرسوم رئاسي مؤرّخ في خ في 6 شعبان عام  شعبان عام 1436  اHوافـق اHوافـق 25

مايو سنة مايو سنة r r2015 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
-  بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 77-8 و125

r(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةr اHـعـدل واHـتـممr ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

rمنه
  - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربيع الـثاني عام 1391 اHوافق 3 يونـيو سنة 1971 واHتعلق

rواد 3 و4 و5  منهHال سيما ا rتممHا rبتغيير اللقب 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكور أعالهHتـمم  واHا r1971 وافق 3 يونـيو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- حلوفـي بلقـاسمr اHولود في 13 فبـراير سـنة 1943
بـقـلـتـة سـيدي سـعـد (واليـة األغـواط) شـهادة اHـيالد رقم 56
وعـقد الزواج رقم 27 احملـرر سنة 1964 بقلـتة سيـدي سعد
(واليـــة األغـــواط) بــــحـــكم صــــادر بـــتـــاريخ 30 مـــارس ســـنـــة

r1977 ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الباقي بلقاسم.

- حـلـوفي مـيـرةr اHـولودة في 11 فـبـرايـر سـنة 1972
بـقـلـتـة سـيدي سـعـد (واليـة األغـواط) شـهادة اHـيالد رقم 24
وعقد الزواج رقم 09 احملرر بتاريخ أول يوليو سنة 1990
 بـالــبــيــضــاء (واليــة األغــواط)r وتـــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد الباقي ميرة.
- حــلـوفـي بـخــتـةr اHــولـودة في 18 أبــريل سـنـة 1975
بـقلتـة سيدي سـعد (والية األغواط) شـهادة اHيالد رقم 112
وعقد الزواج رقم 28 احملرر بتاريخ 6 ديسـمبر سنة 1994
بــالـبـــيـــضـــاء (واليـة األغــواط)r وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد الباقي بختة.
- حـلوفـي أمـحـمدr اHـولـود في 16 يـولـيـو سـنـة 1977
بـقلتـة سيدي سـعد (والية األغواط) شـهادة اHيالد رقم 278
وعقد الزواج رقم 30 احملرر بتاريخ أول يوليو سنة 2008

بالبيضاء (والية األغواط) وابنته القاصرة:

* جــهـــيــنـــةr اHــولــودة بـــتــاريخ 8 مــايـــو ســنــة 2010
r25 يالد رقمHبالبيضاء (والية األغواط) شهادة ا

rويــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــبــاقي أمــحــمــد
عبد الباقي جهينة.

- حـــلــوفـي مــســـعــودةr اHـــولــودة في 17 يــولـــيــو ســـنــة
1979 بــقـلــتــة ســيــدي سـعــد (واليــة األغــواط) شــهــادة اHـيالد

رقم r258 وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الباقي مسعودة.
- حـلــوفي عــبــد الـقــادرr اHــولـود في 5 فــبـرايــر ســنـة
1981 بـــقــلـــتـــة ســــيــــدي ســــعــــد (واليــــة األغــــواط) شــــهــــادة

الــمــيـالد رقـم r62 ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا: عـبـد الـبـاقي
عبد القادر.

- حلوفي جـميلةr اHولودة في 15 فبـراير سنة 1989
r47 يالد رقمHبقـلتـة سيـدي سعـد (والية األغـواط) شهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الباقي جميلة.
- لــقــرادة أحــمـــدr اHــولــود في 13 يـــونــيــو ســنــة 1952
بـبوسعـادة (والية اHسـيلة) شـهادة اHيالد رقم r751 ويدعى

من اآلن فصاعدا: خليفة أحمد.
- لـــقــرادة ثـــامــرr اHـــولــود في 10 يــولـــيــو ســـنــة 1959
بـبــوسـعـادة (واليــة اHـسـيــلـة) شـهــادة اHـيالد رقم 403 وعـقـد
الـــــزواج رقم 451 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 12 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2003

باجللفة (والية اجللفة) وابنته القاصرة:
* عـائـشــةr اHـولـودة بـتـاريخ 30 مــارس سـنـة 2004

r1813 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
ويــدعــيــان من اآلن فــصــاعـدا: خــلــيــفــة ثــامــرr خــلــيــفـة

عائشة.
- لـقــرادة بـولـنـوار أنـورr اHـولـود بـتـاريخ 31 يـولـيو
r3218 يالد رقمHسـنة 1995 بـاجللفـة (والية اجلـلفة) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: خليفة بولنوار أنور.
- لـقــرادة أحالمr اHـولـودة في 16 أكـتـوبــر سـنـة 1992
r1992/00/04477 ـيالد رقمHبـاجللـفـة (واليـة اجلـلـفـة) شـهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: خليفة أحالم.
- لـقـرادة بن بلـةr اHـولود في 18 نـوفـمبـر سـنة 1962
بـبــوسـعـادة (واليــة اHـسـيــلـة) شـهــادة اHـيالد رقم 743 وعـقـد
الــــــزواج رقم 595 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 8 غــــــشـت ســــــنـــــة 2004

ببوسعادة (والية اHسيلة) وأوالده القصر:
* مــر¥ أقــنـــانr اHــولــودة بــتــاريخ 3 يـــونــيــو ســنــة
r2179 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) 2007 ببوسعادة

* وفـاءr اHـولــودة بـتـاريخ 6 سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
r3670 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) ببوسعادة
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* إســـمـــاعـــيل عـــبـــد اHـــطــــلبr اHـــولـــود بـــتـــاريخ 10
أبـريل سـنة 2011 بـاHـسـيـلـة (والية اHـسـيـلـة) شـهـادة اHيالد

r2420 رقم
ويـدعـون من اآلن فـصاعـدا: خـلـيفـة بن بـلـةr خـلــيــفـة
مـريـم أقـنـانr خليفة وفاءr خليفة إسماعيل عبد اHطلب.
- لــقـرادة بــلــقــاسمr اHــولـود في 7 يــولــيــو ســنـة 1960
بـاجلـلـفــة (واليـة اجلـلـفــة) شـهـادة اHـيالد رقم 1960/00/00460
وعقد الزواج رقم 637 احملرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1997

باجللفة (والية اجللفة) وأوالده القصر:
* رحــاب احلـاجةr اHـولـودة بـتاريـخ 11 نـوفـمبر
ســنــة 1997 بــالــجــلــفــة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اHـيالد رقـم

r1997/00/04965

* مــــــــحــــــــمــــــــــد أمــــــــrY اHــــــــــولـــــــــود بــــــــتــــــــاريــخ أول
نــوفــمـــبــرســنــــة 2001  بــاجلـــلــفــــة (واليـــة اجلــلــفـــــة) شــهــادة

r2001/00/05332 يــالد رقــمHا
*  ســيرين شــريفـةr اHــولودة بتـاريـخ 3 يـوليو
سـنـة 2005 بالــجلــفة (واليـة اجلـلـفـة) شـهــادة اHـيـالد رقـم

r2005/00/04179

* طــه فـــريـــدr اHــولـــود بـــتــاريخ أول يـــنـــايــر ســـنــة
2008 بــــالـــجــــلـــفــــة (واليـــة الـــجــــلـــفــــة) شــهـــادة اHــيالد رقم

r2008/00/00082

* علــي بـن مــنـورr اHــولود بـتــاريـخ 18 فــبـرايـر
سـنـة 2011 بـالــجــلـفــة (واليــة اجلــلـفــة) شهـادة اHـيالد رقـم

r2011/00/01401

rويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: بــــراهـــيــــمي بــــلــــقـــاسم
rYبــــراهــــيــــمـي مــــحــــمــــد أمــــ rبــــراهــــيــــمـي رحــــاب احلــــاجـــــة
بـراهـيـمي سرين شـريـفـةr براهـيـمي طه فـريدr بـراهـيمي

علي بن منور.
- لــقـرادة شــريـفr اHـولــود في 9 يــونــيــو ســنـة 1962
بـاجلـلـفــة (واليـة اجلـلـفــة) شـهـادة اHـيالد رقم 1962/00/00386
وعــقــد الــزواج رقم 973 احملــرر بــتــاريخ 15 أكـــتــوبــر ســنــة

2001 باجللفة (والية اجللفة) وأوالده القصر:

* مــــحـــــمـــد أمــــY هــــشــــامr اHـــــولـــود بــــتـــاريـخ 10
مــايــو ســنـة 2003 بـــاجلــلـفـــة (واليـة اجلـلــفـة) شــهـادة اHـيالد

r2003/00/02664 رقـم
* طــــارق عــــبـــد الـــبـــاســطr اHــــولــود بــــتــــاريـخ 18
يــونـيــو سـنـة 2005 بـاجلــلـفــة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اHـيالد

r2005/00/03800 رقـم
* آنـي شــهيــنازr اHــولـودة بــتاريـخ 10 فــبـرايـر
ســـنـة 2010 بـالــجـلـفــة (واليــة اجلـــلـفـة) شـهـادة اHـيالد رقـم

r2010/00/01180

rويـــــدعــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا: بــــراهــــيــــمـي شــــريف
بــراهــيـــمـي مــحــمــد أمـــيـن هــشــامr بـــراهــيــمـي طــارق

عبد الباسطr براهيمي آني شهيناز.

- لـقـرادة حــمـيــدةr اHـولـود في 3 أكـتـوبــر سـنـة 1964
بـاجلـلـفــة (واليـة اجلـلـفــة) شـهـادة اHـيالد رقم 1964/00/01006
وعــقــد الـزواج رقم 1007 احملــرر بــتـاريخ 3 نــوفــمــبــر ســنـة

1997 باجللفة (والية اجللفة) وبناته القاصرات:

* جــــيــــــــهــــان نـــــصـــــيــــرةr اHــــــولـــــودة بـــــتــــاريــخ 16
ديســمـبــر سنة 1998 بـاجللفـة (والية اجلـلفة) شـهادة اHيالد

r1998/00/05530 رقم
* رانــيـاr اHـولــودة بـتـاريخ 10 فـبـرايــر سـنـة 2000

باجللفة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 2000/00/00705.
*  شــهـرزادr اHـولــودة بـتـاريخ 18 سـبــتـمـبــر سـنـة
2006 بـــالــــجـــلـــفـــة (واليــــة الـــجـــلـــفـــة) شــــهــادة اHــيالد رقم

r2006/00/06314

* إســـراء أنــيــســةr اHـــولــودة بــتــاريــخ 29 يــولــيــــو
سـنـة 2009 بــاجلـلـفــة (واليـة اجلـلــفـة) شـهــــادة اHـيــالد رقــــم

r2009/00/05635

rويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا: بـــراهــــيــــمي حــــمــــيـــدة
بــراهـيــمي جـيــهـان نــصـيــرةr بـراهــيـمي رانــيـاr بـراهــيـمي

شهرزادr براهيمي إسراء أنيسة.
- لــقــرادة أحــمــدr اHـولــود في 25 أكــتـوبــر ســنـة 1967
بـاجلـلـفــة (واليـة اجلـلـفــة) شـهـادة اHـيالد رقم 1967/00/01114
وعقد الزواج رقم 365 احملرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2000

باجللفة (والية اجللفة) وأوالده القصر:
* عــلــي أيـــمن زيــادr اHـــولـود بـــتـاريخ 12 غــشـت
ســنة 2001 بالــجلـفة (واليـــة اجللـفة) شــهـادة اHـيـالد رقــم

r2001/00/03780

* مــحــمــد رايــانr اHــولــود بــتــاريخ 6 مــارس ســنـة
2003 بــالـجـلـفــة (واليـة الـجـــلـفـة) شــهـادة الـمـيـالد رقـم

r2003/00/01354

*  إ�ـــــان ســـارةr اHـــولـــودة بـــتـــاريــخ 28 يـــونـــيــــو
ســنــــة 2005  بــاجلــلــفــــة ( واليــة اجلـــلــفـــــة) شــهــــادة اHــيــالد

r2005/00/03954 رقـم
*  أريـج رزانr الـــمـــولـــودة بــتـــاريخ 30 أكــتــوبـر
ســــنـــة 2011 بـــاجلــلـــفـــة (واليـــة اجلــلـــفـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم

r2011/00/08467

rويـــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعــــدا: بـــــراهـــــيـــــمـي أحـــــمــــد
r بــــراهـــيـــمي مــــحـــمـــد رايـــان rبـــراهــــيـــمي عـــلـي أ�ن زيـــاد

براهيمي إ�ان سارةr براهيمي أريج رزان.
- لـقـرادة شـهـرزادr اHـولـودة في 5 يـنـايـر سـنـة 1971
r1971/00/00007 ـيالد رقمHبـاجللـفـة (واليـة اجلـلـفـة) شـهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: براهيمي شهرزاد.
- لــــقـــرادة جـــمـــال عـــبــــد الــنـــاصـــــرr اHــولــود في 16
أكـتـوبــر سـنـة 1973 بــاجلـلـفــة (واليـة اجلـلــفـة) شــهـادة اHـيالد
رقــم r1973/00/01439 ويـــــــــــدعــى مــن اآلن فــــــــــصــــــــــاعـــــــــدا :

بـراهـيـمـي جـمـال عبد الناصر.
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- لـــقــرادة �ـــيـــنـــةr اHـــولـــودة في 4 مـــايـــو ســـنــة 1978
r1978/00/00990 ـيالد رقمHبـاجللـفـة (واليـة اجلـلـفـة) شـهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: براهيمي �ينة.

- لـقـرادة فـوزيـةr اHـولـودة في 20 يـولـيـو سـنـة 1985
r1985/00/02626 ـيالد رقمHبـاجللـفـة (واليـة اجلـلـفـة) شـهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: براهيمي فوزية.

- بــوقــوادة أحــمــدr اHــولــود في 4 يــونــيــو ســنـة 1957
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 568 وعـــقـــد
الزواج رقم 410 احملـرر بتاريخ 7 مايـو سنة 1978 بـورقلة

(والية ورقلة) وولداه القاصران:

* مـــروةr اHــولــودة بــتــاريخ 26 يـــنــايــر ســنــة 1999
r88 يالد رقمHبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا

* مـــحــمـــدr اHـــولـــود بــتـــاريخ 7 يــنـــايـــر ســـنــة 2001
r24 يالد رقمHبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا

ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا: بن عــلي أحـمــدr بن عـلي
مروةr بن علي محمد.

- بــوقــوادة ســـعــيــدةr اHــولــودة في 29 أكـــتــوبــر ســنــة
1979 بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اHيالد رقم 2475 وعقد

الـــــزواج رقم 188 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 25 غـــــشـت ســـــنــــة 2003
بــالــرويــســـات (واليــة ورقـلــة)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا:

بن علي سعيدة.

- بــوقــوادة مــصــطـفـىr اHـولــود في أول يــنــايــر ســنـة
1982 بورقلـة (والية ورقلة) شهادة اHيالد رقم r28 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن علي مصطفى.

- بوقوادة عـبد الرحـمانr اHولود في 24 ينـاير سنة
r306 ـــــيالد رقمH1984 بـــــورقــــلــــة (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن علي عبد الرحمان.

- بـوقـوادة جمـالr اHـولود في 10 فـبـرايـر سـنة 1986
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم r426 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن علي جمال.

- بوقوادة يسrY اHولود في 20 ديسمبر سنة 1987
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اHــيالد رقم r2868 ويــدعى

.Yمن اآلن فصاعدا: بن علي يس

- بــوقــوادة عــبــد الــكــر¥r اHــولــود في 9 يــنــايــر ســنـة
r110 ـــــيالد رقمH1990 بـــــورقــــلــــة (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن علي عبد الكر¥.

- بـــوقــوادة مـــبـــروكـــةr اHــولـــودة في 27 غـــشت ســـنــة
r640 ـيالد رقمH1994 بـالـرويــسـات (واليـة ورقـلــة) شـهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن علي مبروكة.

- بــوقــوادة ابــراهـــيمr اHــولــود في 12 فـــبــرايــر ســنــة
1967 بـورقــلـة (واليــة ورقـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم 50 وعـقـد

الــــــزواج رقم 133 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1993
بورقلة (والية ورقلة) وأوالده القصر:

* صـــفــاءr اHـــولـــودة بــتـــاريخ 6 مـــارس ســـنــة 1999
r222 يالد رقمHبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا

* مــحــمــد يــونسr اHــولــود بـتــاريخ 11 مـايــو ســنـة
r1349 يالد رقمH2002 بورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

* ســمـيــةr اHــولـودة بــتـاريخ 15 يــنـايــر ســنـة 2006
r322 يالد رقمHبـورقـلـة (واليـة ورقـلـة) شـهـادة ا

rويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعــدا: بــن عــلــي ابـراهــيم 
بن علي صفاءr بن علي محمد يونسr بن علي سمية.

- بـوقوادة عـبـد الـلهr اHـولود في 4 غـشت سـنة 1994
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اHــيالد رقم r2056 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: بن علي عبد الله.
- بــوقــوادة مــبــروكr اHـولــود في 29 ديــســمــبــر ســنـة
1974 بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اHيالد رقم 3254 وعقد

الــزواج رقم 364 احملــرر بــتــاريخ 15 ديــســمــبــر ســنــة 2004
بـالــرويـســات (واليـــة ورقــلــة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن علي مبروك.
- بوقوادة فـتيحةr اHولودة في 15 أبريل سنة 1980
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 940 وعـــقـــد
الـزواج رقم 1123 احملــرر بــتـاريخ 30 نـوفــمــبـر ســنـة 2009
بورقـلة (واليـة ورقلـة)r وتدعى من اآلن فـصاعـدا: بن علي

فتيحة.
- بــوكــلــبــة بن عــومــرr اHــولــود في 2 نــوفــمــبــر ســنــة
1937 �ـــعـــســكـــر (واليـــة مـــعــســـكـــر) شــهـــادة اHـــيالد رقم 787

وعـــقــد الــزواج رقـم 134 الــمــحــرر بـتـاريخ 3 مـايـو سـنـة
1958 �ـعـســكـر(واليـة مـعـسـكــر)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن عبد العزيز بن عومر.
- بوكلـبة بـراشمr اHولود في 15 نوفـمبـر سنة 1959
�ـعــســكـر (واليــة مــعــسـكــر) شــهـادة اHــيالد رقم 1659 وعـقـد
الـزواج رقم 550 احملـرر بــتـاريخ أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987

�عسكر(والية معسكر) وولداه القاصران:
* مـحـمـد عــبـد الـهـاديr اHـولـود بــتـاريخ أول يـونـيـو
r1751 يالد رقمHسنة 2003 �عسكر (والية معسكر) شهادة ا
*  مــروةr اHـــولـــودة بــتـــاريخ 26 مـــايـــو ســـنــة 1998

r1383 يالد رقمHعسكر(والية معسكر) شهادة ا�
rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: بن عـبـد الـعـزيـز بـراشم
بن عبد العزيز محمد عبد الهاديr بن عبد العزيز مروة.
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- بوكلبـة موفق عبد الناصرr اHولود في 17 أكتوبر
ســنــة 1993 �ــعــســكــر (واليــة مـعــســكــر) شــهــادة اHــيالد رقم
3373 �ـعـسـكـرr ويـدعى من اآلن فـصاعـدا: بن عـبـد الـعـزيز

موفق عبد الناصر.
- بـوكـلــبـة إ�ــانr اHـولـودة في 30 يـونـيــو سـنـة 1990
rيالد رقم 1845 �عـسكرHـعسكـر (والية معـسكر) شـهادة ا�

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد العزيز إ�ان.
- بــوكــلــبــة خــيــرةr اHـولــودة في 7 يــنــايــر ســنـة 1963
�ـــعـــســكـــر (واليـــة مـــعــســـكـــر) شــهـــادة اHـــيالد رقم 36 وعـــقــد
الــــزواج رقم 294 احملــــرر بــــتـــاريخ 18 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1983
بـمـعـسـكـر (واليـة مـعـسـكـر)r وتـدعـى مـن اآلن فصاعدا:

بن عبد العزيز خيرة.
- بــوكـلـبـة �ـيــنـةr اHـولـودة في 14 أبــريل سـنـة 1965
�ــعــســـكــر (واليــة مــعــســكـــر) شــهــادة اHــيالد رقم 749 وعــقــد
الــــزواج رقم 224 احملــــرر بـــــتــــاريخ 3 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1987
�ــعــســكــر (واليــة مــعــســكــر)r وتــدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن عبد العزيز �ينة.
- بــوكــلــبــة فــوزيــةr اHــولــودة في 20 ديــســمــبــر ســنــة
1970 �ــعــســـكــر (واليــة مــعــســكـــر) شــهــادة اHــيالد رقم 2844

وعـــــقـــــد الــــزواج رقم 161 احملــــرر بــــتـــاريخ 7 أبــــريل ســــنـــة
2008 �ـعــسـكـر(واليـة مـعـسـكـر)r وتدعـى من اآلن فـصـاعدا:

بن عبد العزيز فوزية.
- خـنـونـة مـحـمـدr اHـولـود في 15 فـبـرايـر سـنـة 1974
بــاحلـــراش (واليــة اجلـــزائــر) شــهـــادة اHــيالد رقم 563 وعــقــد
الـــــزواج رقـم 281 احملــــرر بـــــتــــاريخ 25 مـــــايــــو ســـــنــــة 2009

بأوالد يعيش (والية البليدة) وولداه القاصران:
* مــــر¥r اHــــولــــودة بــــتــــاريخ 3 غــــشت ســــنــــة 2011

r7726 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا
* محمـد عبد الودودr اHولــود بتاريــخ 8 نوفمبر
سـنــة 2012 بالـبلـيــدة (والية الـبلـيدة) شـهادة اHيالد رقــم

r2012/00/01396

rويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا: بـــني مـــروان مــحـــمــد
بني مروان مر¥r بني مروان محمد عبد الودود.

- بوخنـونة محـمدr اHولود في 10 يونـيو سنة 1977
بــوادي األبـــطــال (واليــة مـــعــســـكــر) شــهـــادة اHــيالد رقم 172
وعــقـد الـزواج رقم 208 احملــرر بـتـاريخ 8 مـايــو سـنـة 2004

�عسكر(والية معسكر) وابنتاه القاصرتان:
* آية الـرحـمـانr اHـولـودة بـتاريخ 14 يـولـيـو سـنة

r2715 يالد رقمH2007 �عسكر (والية معسكر) شهادة ا

* أســمـاء نــورr اHــولــودة بــتـاريخ 11 يــولـيــو ســنـة
r2689 يالد رقمH2010 �عسكر(والية معسكر) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: رمـــزي مــحــمــدr رمــزي
آية الرحمانr رمزي أسماء نور.

- قـمـلـة عــبـد الـرزاقr اHـولـود في 19 ديـسـمـبـر سـنـة
1976 بـعـزيل عـبـد الـقادر (واليـة بـاتـنـة) شـهادة اHـيالد رقم

261 وعــقــد الـزواج رقم 29 احملــرر بــتـاريخ 26 غــشت ســنـة

2000 بعزيل عبد القادر(والية باتنة) وأوالده القصر:

* ريــــانr اHـــــولـــــود بــــتـــــاريخ 4 غــــشـت ســــنــــة 2001
r72 يالد رقمHبعزيل عبد القادر (والية باتنة) شهادة ا

*  نـسـرينr اHولـودة بـتاريخ 10 أبـريل سنة 2003
r1080 يالد رقمHبعزيل عبد القادر (والية باتنة) شهادة ا

* الـــســعـــوديr اHـــولــود بـــتــاريخ 26 فــبـــرايــر ســـنــة
r579 يالد رقمH2005 ببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* قـــصيr اHـــولـــود بـــتـــاريخ 19 مـــارس ســـنــة 2007
r126 يالد رقمHباجلزار (والية باتنة) شهادة ا

* إبــراهــيمr اHــولــود بــتـاريخ 19 مـايــو ســنـة 2011
r273 يالد رقمHبـالـجـزار (والية باتنة) شهادة ا

rويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا: بن أحــمــد عـبــد الـرزاق
rبن أحــمـد الــسـعـودي rبن أحــمـد نـســرين rبــن أحـمـد ريــان

بن أحمد قصيr بن أحمد إبراهيم.
- ذيـب خــــــالــــــدr اHــــــولــــــود في 26 غــــــشـت ســــــنـــــة 1974
بــالــغــيــشــة (واليـة األغــواط) شــهــادة اHــيالد رقم 114 وعــقــد
الـــزواج رقـم 630 الــــمـــحـــرر بــتــاريخ 23 ديــســمــبــر ســنــة
2009 بــآفــلــو (واليـــة األغــواط)r ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

عبد احلكيم خالد.
- قاع العـور عبد العزيزr اHولود في 29 أبريل سنة
1974 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 667

وعــــقــــد الـــزواج رقم 2002/0271 احملــــرر بــــتـــاريخ 12 مـــايـــو
سنة 2002 بالعلمة (والية سطيف) وأوالده القصر:

* إكــرامr اHــولـودة بــتــاريخ 24 يــولــيــو ســنـة 2002
r2002/2940 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

* إبراهيمr اHولود بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2004
r2004/5119 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

*  أحـــمـــدr اHــــولـــود بـــتـــاريخ 13 مـــايـــو ســـنـــة 2007
r2007/2098 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصـاعدا: رحيم عبد العزيزr رحيم
إكرامr رحيم إبراهيمr رحيم أحمد.

- قــاع الـــعــور رابحr اHـــولــود في 7 مــايـــو ســنــة 1975
بتـسدان حـدادة (واليـة ميـلـة) شهـادة اHيالد رقم 830 وعـقد
الــزواج رقم 2005/1488 احملــرر بــتـاريخ 9 نــوفــمــبــر ســنــة

2005 بالعلمة (والية سطيف) وأوالده القصر:

* إســحـاقr اHـولــود بـتـاريخ 14 يـولـيــو سـنـة 2006
r7830 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا
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*  مـر¥r اHـولــودة بـتـاريخ 5 ديــسـمـبــر سـنـة 2008
r2008/6459 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

* هــارونr اHـــولـــود بــتـــاريخ 17 مـــايـــو ســـنــة 2012
r2012/3082 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويــــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: رحــــــيم رابـحr رحـــــيم
إسحاقr رحيم مر¥r رحيم هارون.

- قـاع الـعـور صـالحr اHـولـود في 12 مـايـو سـنـة 1977
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة اHــيالد رقم 1977/1568
وعــقــد الــزواج رقم 2011/0978 احملــرر بــتــاريخ 22 يــونــيـو

سنة 2011 بالعلمة (والية سطيف) وابنتاه القاصرتان:
* هـبة الـرحـمنr اHولـودة بـتاريخ 17 يـونـيـو سـنة
2012 بـــــالـــــعــــــلـــــمـــــة (واليـــــة ســـــطـــــيف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r2012/3878

* وســامr اHـــولـــودة بــتـــاريخ 11 غـــشت ســـنــة 2014
r6796 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويــــدعــــون مــن اآلن فـــصـــاعـــدا: رحـــيـم صـــالحr رحـــيم
هبة الرحمنr رحيم وسام. 

- قـاع الــعـور فــتـيــحـةr اHــولـودة في 16 مــارس سـنـة
1980 بـــــالـــــعــــــلـــــمـــــة (واليـــــة ســـــطـــــيف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

1980/0971 وعقد الزواج رقم 49 احملرر بتاريخ 24 يونيو

سنة 2003 بيحي بـني قشة (والية ميلة)r وتدعى من اآلن
فصاعدا: رحيم فتيحة.

- قـاع الـعور فـارسr اHـولود في 7 يـنـايـر سـنة 1982
بــالـــعــلــمـــة (واليــة ســـطــيـف) شــهـــادة اHــيالد رقم 1982/110
وعــقــد الـزواج رقم 2012/1817 احملــرر بــتـاريخ 4 نـوفــمــبـر
ســـنــة 2012 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيف)r ويـــدعى من اآلن

فصاعدا: رحيم فارس.
- قـاع العـور عـمـرr اHـولـود في 19 أبـريل سـنة 1984
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة اHــيالد رقم 1984/1487
وعــقــد الــزواج رقم 1 احملــرر بــتــاريخ 3 يـــنــايــر ســنــة 2011

بالعلمة (والية سطيف) وولده القاصر:
* آدمr اHـــولـــود بـــتــاريخ 29 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2013

r9076 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا
ويدعيان من اآلن فصاعدا: رحيم عمرr رحيم آدم.

- قـاع الـعـور نـعـيـمـةr اHولـودة في 27 نـوفـمـبـر سـنة
1987 بـــــالـــــعــــــلـــــمـــــة (واليـــــة ســـــطـــــيف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

1987/4873 وعــقـد الـزواج رقم 2007/1934 احملــرر بـتـاريخ

31 ديـسـمبـر سـنة 2007 بالـعـلـمة (واليـة سـطـيف)r وتدعى

من اآلن فصاعدا: رحيم نعيمة.
- قـاع الـعـور داللr اHـولـودة في 3 مــارس سـنـة 1989
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة اHــيالد رقم 1989/1017
وعــقـد الـزواج رقم 65 احملــرر بـتـاريخ 9 يـونـيـو سـنـة 2009
بالـعلـمة (والية سـطيف)r وتـدعى من اآلن فصـاعدا: رحيم

دالل.

- قاع الـعور هـدىr اHولودة في 10 غـشت سنة 1992
r1992/3969 ـيالد رقمHبـالــعـلــمـة (واليــة سـطــيف) شـهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم هدى.
- قاع العـور هشـامr اHولود في 31 ينـاير سنة 1994
r1994/390 ــيالد رقمHبــالــعــلــمــة (واليــة ســطـــيف) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم هشام.
- قــاع الــعـــور الــشــريـفr اHــولــود في 8 أبــريل ســنــة
1995 بـــــالـــــعــــــلـــــمـــــة (واليـــــة ســـــطـــــيف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r1995/1647 ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم الشريف.

- قـــاع الـعـــور فـطـــيـمـةr اHـولــودة فــي 18 فـبــراير
ســـنــة 1986 بـتـــســدان حــدادة (واليــة مــيــلــة) شــهـادة اHــيالد
رقم 1986/00/142 وعــقـد الـزواج رقم 29 احملــرر بـتـاريخ 22
r(واليـة مـيـلـة) الـبـيــضـاء احـريش Yمــارس سـنـة 2009 بـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم فطيمة.
- قاع العـور منيرr اHولود في 16 مارس سنة 1987
r1987/00/257 يالد رقمHبـتسدان حـدادة (والية مـيلة) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم منير.
- قـــاع الـعـــور صــوريــةr اHــولــودة فـي 24 فــبــراير
ســـنــة 1988 بــتــســدان حــدادة (واليــة مــيــلــة) شــهـادة اHــيالد
رقم 1988/00/00217 وعــقــد الـزواج رقم 86 احملــرر بــتـاريخ
أول يولـيو سـنة 2010 بـعY الـعسل (واليـة مـيلـة)r وتدعى

من اآلن فصاعدا: رحيم صورية.
- قــاع الــعــور فـــاحتr اHــولــود في 6 يـــنــايــر ســنــة 1990
r1990/00/20 يالد رقمHبتسدان حـدادة (والية ميلة) شهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم فاحت.
- قـاع العـور خـالدr اHـولود في 27 مـارس سنة 1994
r1994/00/226 يالد رقمHبـتسدان حـدادة (والية مـيلة) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم خالد.
- قــاع الــعــور فـــؤادr اHــولــود في 24 ديــســمـــبــر ســنــة
1990 بـــــالـــــعــــــلـــــمـــــة (واليـــــة ســـــطـــــيف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

1990/5978 وأخته القاصرة:

* فـــطــيـــمــةr اHـــولــودة في 12 فــبـــرايــر ســـنــة 1998
r1998/582 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويدعيان من اآلن فصاعدا: رحيم فؤادr رحيم فطيمة.
- قاع العـور الشريفr اHولود في 17 ديسـمبر سنة
r1991/6367 يالد رقمH1991 بالعلـمة (والية سطـيف) شهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم الشريف.
- قاع الـعور ريانr اHولودة في 13 غشت سنة 1994
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1994/3681
وعقد الزواج رقم 554 احملرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2012
بالـعلـمة (والية سـطيف)r وتـدعى من اآلن فصـاعدا: رحيم

ريان.
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- قاع الـعور وفـاءr اHولودة في 8 نوفـمبـر سنة 1995
r1995/4950 ــيالد رقمHبــالــعــلــمــة (واليــة ســطـــيف) شــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم وفاء.
- قـاع الـعـور عـليr اHـولود في 12 مـارس سـنة 1949
بـــتــــســــدان حــــدادة (واليـــــة مــــيـــــلـــــة) شــــهــــادة اHـــيالد رقم
1949/00/00532 وعـــقـــد الـــزواج رقم 285 احملـــرر بـــتـــاريخ 3

سـبـتـمـبـر سـنة 1975 بـفـرجـيـوة (واليـة مـيـلة)r ويـدعى من
اآلن فصاعدا: رحيم علي.

- قاع الـعور مـحـمد الـطـاهرr اHـولود في 4 ديسـمـبر
سـنة 1961 بـتسدان حـدادة (والية مـيلة) شـهادة اHيالد رقم
580 وعــقـد الـزواج رقم 2008/648 احملــرر بـتـاريخ 18 مـايـو

ســـنــة 2008 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيف)r ويـــدعى من اآلن
فصاعدا: رحيم محمد الطاهر.

- قــاع الـعــور أحــمـدr اHــولـود في 25 ســبــتـمــبـر ســنـة
1982 بتسدان حـدادة (والية ميلـة) شهادة اHيالد رقم 2759

وعـقـد الزواج رقم 2011/1842 احملـرر بـتاريخ 16 نـوفـمـبـر
سنة 2011 بالعلمة (والية سطيف) وابنه القاصر:

* أنسr اHـــولــــود بـــتـــاريخ 17 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2013
r04012 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويدعيان من اآلن فصاعدا: رحيم أحمدr رحيم أنس.
- قاع العور جمالr اHولود في 27 مارس سنة 1984
r1246 ـــيالد رقمHبـــتــســـدان حـــدادة (واليـــة مــيـــلـــة) شــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم جمال.
- قـاع الــعــور سـعــيــدةr اHــولـودة في 23 مــارس ســنـة
1986 بـــتـــســـدان حـــدادة (واليـــة مـــيـــلــــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

r1986/00/263 وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم سعيدة.

- قاع الـعور إ�ـانr اHولودة في 12 أكتـوبر سـنة 1988
r1988/4565 ـــيالد رقمHبـــالــعـــلـــمــة (واليـــة ســطـــيف) شـــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم إ�ان.
- قاع العـور شاكرr اHولود في 13 يولـيو سنة 1995
r 1995/ 3154 ـيالد رقمHبـالعـلـمـة (واليـة سـطـيف) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم شاكر.
- قاع العـور السعـيدr اHولود في 3 يولـيو سنة 1969
بـتـسـدان حـدادة (واليــة مـيـلـة) شـهـادة اHـيالد رقم 871 وعـقـد
الـــزواج رقم 61 احملـــرر بـــتــاريخ 19 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2000

بعY البيضاء أحريش (والية ميلة) وبناته القاصرات :
* رميسـاءr اHولـودة بتاريخ 10 يولـيو سنة 2008
r12833 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* صــبـــريــنــةr الـــمــولــودة بــتــاريـخ 17 نــوفــمــــبـر
ســنـة 2009 بــقــســنــطـيــنــة (واليــة قـســـنــطــيــنــة) شــهــادة

r2009/23535 يالد رقمHا

* مروةr اHـولودة بـتاريخ 22 سـبـتمـبر سـنة 2012
r2012/2609 يالد رقمHبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعـــدا: رحــيم الــســعــيــدr رحــيم
رميساءr رحيم صبرينةr رحيم مروة.

- قــاع الـعــور زيـلــوخـةr اHــولـودة في 26 أبــريل سـنـة
1972 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 693

وعـقد الزواج رقم 2002/271 احملـرر بتاريخ 12 مايـو سـنة
2002 بـالعـلـمـة (واليـة سطـيف)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا:

رحيم زيلوخة.
- قاع العـور مباركr اHولود في 9 أبـريل سنة 1975
بتـسدان حـدادة (واليـة ميـلـة) شهـادة اHيالد رقم 659 وعـقد
الــزواج رقـم 97 الــمــحــرر بـتـاريخ 30 يـونـيــو سـنـة 2004

بعY البيضاء أحريش (والية ميلة) وأوالده القصر:
* إســحــاقr اHــولــود بـتــاريخ 21 غــشت ســنـة 2005

r2222 يالد رقمHبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
*  يــعــقـــوبr اHــولـــود بــتــاريخ 5 مــايـــو ســنــة 2009

r1296 يالد رقمHبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
*  مـــهــديr اHـــولــود بـــتــاريخ 5 يــولـــيــو ســـنــة 2013

r1346 يالد رقمHبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: رحــيـم مـــبــاركr رحـــيم

إسحاقr رحيم يعقوبr رحيم مهدي.
- مـخــنـز دهــان أمـحــمـدr اHــولـود في 27 أبــريل سـنـة
1979 �ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 284

وعـقـد الزواج رقم 1141 احملـرر بـتاريخ 15 سـبـتمـبـر سـنة
2009 بغليزان (والية غليزان) وولده القاصر: 

* ريــــانr اHـــولــــود بــــتـــاريخ 7 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2011
r2656 يالد رقمHبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: بـراشـد أمـحـمـدr بـراشد
ريان.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  عــــمـال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم
71- 157 اHـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 25
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التكوين والتعليم ا9هني7وزارة التكوين والتعليم ا9هني7

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 9 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة r2014 يـــــحــــدr يـــــحــــدّد قـــــائــــمــــةد قـــــائــــمــــة
الـتـخصالـتـخصّـصات لـلـشهـادات اHطـلـوبة لاللـتـحاق بـبعضـصات لـلـشهـادات اHطـلـوبة لاللـتـحاق بـبعض
 .YهنيHرتب األسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا .YهنيHرتب األسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول -
rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا -

-  �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1435 اHـــــوافق 28 أبـــــريل

rالوزير األول Yتضمن تعيHسنة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
r2014 ـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــةHفـي 5 رجـب عــــــــام 1435 ا

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
rYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-93 اHـؤرخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rYهنيHلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا  ألحـكام اHواد 40-35-34-29-
45 و46 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 09-93 اHـؤرخ في 26

rـذكور أعالهHـوافق 22 فـبـرايـر سـنة 2009 واHصـفر 1430 ا
يـــهـــدف هـــذا الــــقـــرار إلى حتـــديــــد قـــائـــمـــة الــــتـــخـــصـــصـــات

للشهادات اHطلوبة لاللتحاق بالرتب اHبيّنة أدناه :
rهنيHأستاذ التكوين ا -

rهني إلعادة التكييفHأستاذ التكوين ا -
YـهنـيHأستـاذ مـتخـصص في التـكـوين والتـعلـيم ا -

rمن الرتبة األولى
YـهنـيHأستـاذ مـتخـصص في التـكـوين والتـعلـيم ا -

rمن الرتبة الثانية

YـهنـيHأستـاذ مـتخـصص في التـكـوين والتـعلـيم ا -
rمن الرتبة األولى إلعادة التكييف

YـهنـيHأستـاذ مـتخـصص في التـكـوين والتـعلـيم ا -
من الرتبة الثانية إلعادة التكييف.

اHادة اHادة 2 :  : حتدد قائمة تخصصات الشهادات اHطلوبة
لاللـــتـــحــــاق بـــرتـــبـــتي أســــتـــاذ الـــتـــكـــويـن اHـــهـــني وأســـتـــاذ

التكوين اHهني إلعادة التكييفr كما يأتي :
شــهــادة تــقــني ســام أو شــهــادة الــدراســات اجلــامــعــيــةشــهــادة تــقــني ســام أو شــهــادة الــدراســات اجلــامــعــيــة

التطبيقية التطبيقية 
مجال : البناء واألشغال العموميةمجال : البناء واألشغال العمومية

1. األشغال العمومية واHنشآت الفنية
2. مسير أشغال البناء

3. مسير األشغال العمومية
4. التركيب الصحيr التدفئة والتكييف 

5. األشغال اجليوتقنية
6. مسـّاح طوبوغرافي

7. إعادة تأهيل وجتديد البنايات
8. رسام مسقط في الهندسة اHعمارية
9. رسام مسقط في اخلرسانة اHسلحة

10. متار محقق ودراسة األسعار

11. طريقة تنظيم الورشات 

12. التعمير

13. دراسة واقتصاد البناء

14. اHسالك و الشبكات اخملتلفة    

15. الهندسة اHعمارية

16. الهندسة اHدنية

17. الوقاية واألمن

18. مـــــصــــــمـم اجملــــــســــــمــــــات في الــــــبــــــنــــــاء واألشــــــغـــــال

العمومية
19. ترميم اHواقع واHعالم األثرية.

مجال : خشب وتأثيثمجال : خشب وتأثيث
1. صناعة اخلشب
2. حتويل اخلشب
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مجال : الفالحةمجال : الفالحة
1. زراعة األشجار

Y2. مصمم البسات
3. الزراعات الكبرى
4.  حماية النباتات

5. زراعة أشجار الغابات
6. زراعة األشجار اHثمرة

7. البستنة واHساحات اخلضراء
8. حماية البيئة

9. زراعة اخلضروات
10. زراعة الكروم

11. الزراعة الصحراوية

12. الزراعات الصناعية

13. زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل

14. زراعة احلبوب حتت اHرش احملوري

15. إنتاج حيواني

16. مساعد  في الصحة احليوانية

17. الصحة احليوانية

18. تربية األغنام و اHاعز.

مجال : الصيد الـبحري وتربية اHـائـياتمجال : الصيد الـبحري وتربية اHـائـيات
1. إحصـائيات الصيـد البحري

2. تربيـة  اHائيات
3. علـوم البحـار 
4. علـم احمليطـات

5. بيـولوجيـا الصيد.
مجال : صناعة األغذية الزراعيةمجال : صناعة األغذية الزراعية
1. إنتاج اHشروبات واHصبرات

2. مراقبة النوعية في صناعة األغذية الزراعية
3. تكنولوجيا اHعلبات و اHشروبات

4. التكنلوجيا الغدائية
5. إنتاج اHواد الدسمة

6. مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات األلبان
7. حتويل احلبوب

8. تكنولوجية احلليب ومشتقاته.

مجال : مهن اHياه والبيئة مجال : مهن اHياه والبيئة 

1. استغالل أنظمة التزويد �ياه الشروب

2. استغالل وصيانة أنظمة تطهير اHياه

3. احمليط والنظافة

4. تسيير واسترجاع النفايات

5. تسيير واقتصاد اHاء

6. معاجلة وتسيير النفايات

7. موارد الري والتهيئة

8. هندسة كيميائية

9. معاجلة وتصفية اHياه

10. الري

11. هيدروجيولوجيا.

مجال : تقنيات اإلدارة والتسييرمجال : تقنيات اإلدارة والتسيير

1. سكريتاريا اHديرية

2. سكريتاريا اHكتبية

3. تسيير اخملزونات

4. احملاسبة

5. البنوك

6. التأمينات

7. تسيير اHوارد البشرية

8. وثائق ومحفوظات

9. التجارة الدولية.

مجال : تقنيات السمعي البصريمجال : تقنيات السمعي البصري

1. تقنيات السمعي البصري 

2. اإللكتروتقني 

3. صيانة األجهزة السمعية البصرية 

4. االتصال الالسلكي 

5. الكهرباء 

6. اإللكترونيك 

7. الطاقوية

8. علـوم اإلعالم واالتصال/ سمعي بصري.
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مجال : اإلنشاءات اHعدنيةمجال : اإلنشاءات اHعدنية

1. البناءات اHعدنية

2. الصناعة اHعدنية

3. دراسة الهياكل اHعدنية

4. التلحيم 

5. صناعة اHيكانيك اHلحمة

6. الـــدراســـة و الـــتـــصـــمـــيـم في جنـــارة األلـــومـــنـــيـــوم
واHواد البالستيكية  

7. التصميم ووضع قيد العمل جنارة األلومنيوم

8. األمن الصناعي.

مجال : اإلنشاءات اHيكانيكية والصناعة احلديديةمجال : اإلنشاءات اHيكانيكية والصناعة احلديدية

1. األنتجة اHيكانيكية

2. الصناعة اHيكانيكية

3. البناءات اHيكانيكية

4. دراسة وإجناز اHعدات

5. التعدين

6. سباكة اHزائج اHقولبة

7. الصيانة الصناعية في اHيكانيك

8. صيانة األنظمة اHيكانيكية اآللية

9. صيانة  اآلالت ذات األدوات

10. معاجلة اHواد

11. تشكيل اHواد بالتطريق.

مجال : ميكانيك احملركات واآللياتمجال : ميكانيك احملركات واآلليات

1. صيانة مركبات الوزن اخلفيف

2. صيانة السيارات الصناعية

3. صيانة آليات الورشات

4. صيانة اآلالت الفالحية

5. صيانة ما بعد البيع 

6. الهندسة اHيكانيكية 

7. ميكانيك احملركات واآلليات اHتنقلة

8. ميكانيك احملركات واآلليات

9. تركيب وصيانة عتاد الري.

مجال : الكهرباء اإللكترونيك والطاقةمجال : الكهرباء اإللكترونيك والطاقة

1. الكهرباء 

2. اإللكترونيك

3. الطاقوية

4. االتصاالت السلكية والالسلكية

5. تغذية كهربائية

6. هندسة آلية

7. صيانة اHعدات الطبية.

مجال : اHعلوماتيةمجال : اHعلوماتية

1. إعالم آلي

2. إدارة وأمن شبكات اإلعالم اآللي 

3. قاعدة اHعطيات وأنظمة اإلعالم اآللي  

4. اإلعالم اآللي: - صيانة أنظمة اإلعالم اآللي

5. اإلعالم اآللـي: - مـــطــــور الــــواب واإلعالم اHــــتــــعـــدد
الوسائط

6. اإلعالم اآللي : - الشبكات وأنظمة اإلعالم اآللي

7. اإلعالم اآللي: - الشبكات وأنظمة اإلعالم.

مجال : الفنون والصناعة اHطبعيةمجال : الفنون والصناعة اHطبعية

1. االتصال والصناعات اHطبعية

2. تقنيات الطباعة.

مجال : الكيمياء الصناعية والتحويليةمجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية

1. مراقبة نوعية اHواد البالستيكية

2. مراقبة نوعية اHطاط االصطناعي

3. الكيمياء الصناعية

4. النظافة واألمن واحمليط

5. مراقبة نوعية اHنظفات

6. مراقبة النوعية : الزجاج.

مجال : الصناعات النفطيةمجال : الصناعات النفطية

1. كهرباء اHسابر

2. تقني اآلبار

3. تقني الضبط

4. القياس.
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مجال : الفندقة والسياحةمجال : الفندقة والسياحة
1. الفندقة 
2. السياحة

3. التنشيط و التسيير السياحي.
مجال : الصناعة اجللديةمجال : الصناعة اجللدية

1. كيمياء الدباغة 
2. إنتاجية و تكنولوجية األحذية 

3. التصميم و السخاتة واألمتعة واأللبسة اجللدية
4. مراقبة نوعية اHواد اللينة 

5. التقنيات التجارية: اجللود ومشتقاتها
6. الصناعة التحويلية.

مجال : صناعة األلبسة واألنسجةمجال : صناعة األلبسة واألنسجة
1. تصميم األزياء  

2. تسيير إنتاج األلبسة
3. صيانة جتهيزات صناعة األلبسة.

اHادة اHادة 3 :  : حتدد قائمة تخصصات الشهادات اHطلوبة
لـاللـــتــــحـــاق بــــرتـــبـــتـي أســـتــــاذ مـــتــــخـــصص فـي الـــتــــكـــوين
والتـعـليم اHـهنـيـY من الرتـبة األولىr وأسـتـاذ متـخصص
في التـكـوين والتـعـليم اHـهـنيـY من الـرتبـة األولى إلعادة

التكييفr كما يأتي :
شــهــادات الــلــيـــســانس (الــنــظــام الــكـالســيــكي ونــظــامشــهــادات الــلــيـــســانس (الــنــظــام الــكـالســيــكي ونــظــام

ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا 
مجال : البناء واألشغال العموميةمجال : البناء واألشغال العمومية

1. أشغال عمومية
2. الطرقات و اHنشآت الفنية

3. ميكانيكا األرض جيوتقني والبيئة
4. األشغال اجليوتقني

5. مخبر الهندسة اHدنية
6. البناء

7. خرسانة مسلحة
8. تسيير مشاريع البناء

9. مــراقـبــة اHـنــشـآت اHــنـجــزة بــاخلـرســانـة اHــسـلــحـة
ومتابعتها

10. تنفيذ األشغال ومتابعتها

11. هندسة مدنية

12. صيانة البنايات وتدعيمها وتصليحها

13. ترميم اHباني القد�ة

14. علوم و تقنيات البناء

15. الهياكل

16. طرق االتصال

17. اHسالك والشبكات اخملتلفة

18. الهياكل والبنية التحتية واإلسناد

19. اHواد وهندسة البناء

20. اHواد وتكنولوجية البناء

21. هندسة معمارية

22. التنفيذ العملياتي للمشاريع

23. تهيئة العمران

24. تهيئة اإلقليم

25. تسيير تقنيات العمران

26. اHمتلكات واحلفظ

27. العمران

28. تسيير اHدن

29. هندسة العمران

30. اHدينة والبيئة والتنمية اHستدامة

31. تسيير اHدن والعمران

32. هندسة اHناخ

33. تبريد وتسخY وتكييف

34. التركيب في البناء

35. التسيير العملي للمشاريع

36. هندسة الهياكل وبيئة الهندسة اHدنية

37. علم االجتماع احلضري.

مجال : اخلشب والتأثيثمجال : اخلشب والتأثيث

1. تصميم السفن باستعمال احلاسوب

2. بناء وتصليح هياكل السفن.

مجال : الفالحةمجال : الفالحة

1. علم البيئة النباتية و احمليط

2. تثمY اHوارد النباتية
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3. اإلنتاج النباتي

4. علم البيئة النباتي

5. العلوم الفالحية 

6. علم الغابات

7. إنتاج حيواني

8. العلوم احليوانية

9. البيولوجيا : - البيوكيمياء.

مجال : الصيد الـبحري وتربية اHـائـياتمجال : الصيد الـبحري وتربية اHـائـيات

1. الصيد وتربية اHائيات 

2. البيولوجيا وعلوم الزراعة 

3. البيوتكنولوجيا 

4. تـربية اHائيات  

5. علـوم البحار

6. علـم احمليطات و البيئة البحرية 

7. اHـوارد البحرية احلية 

8. علـوم اHياه و احمليط

9. البيولوجيا : - تربية اHائيات

10. البيوكيمياء واHيكروبيولوجيا

11. علم البيئة احليوانية 

12. اHكروبيولوجيا 

13. اإلنتاج احليواني.

مجال : صناعة األغذية الزراعيةمجال : صناعة األغذية الزراعية

1. اHكروبيولوجية الغذائية

2. الصناعات الغذائية

3. التغذية وعلوم الغذاء 

4. علوم التغذية

5. البيولوجيا : - البيوكيمياء - مراقبة النوعية 

6. الهندسة البيوكميائية 

7. العلوم الفالحية

8. تقنيات زراعة احلبوب.

مجال : مهن اHياه والبيئة مجال : مهن اHياه والبيئة 

1. كيمياء اHواد

2. هندسة اHواد
3. هندسة البيئة

4. هندسة الطرائق
5. التهيئة اHائية

6. هندسة اHياه احلضرية والريفية
7. تسيير ومعاجلة مياه العمران

8. الري
9. الهياكل اHائية والتجهيزات

10. صيانة العتاد اHائي

11. اHعدات والتهيئة اHائية

12. اHنشآت الهيدروتقنية

13. الشبكات اHائية

14. اHاء واحمليط

15. تسيير اHياه احلضرية ومعاجلتها

16. الهيدروجيولوجيا

17. أنظمة معاجلة وتصفية اHياه

18. تكنولوجيا معاجلة اHياه

19. هندسة اHاء واحمليط

20. علوم وتقنيات اHاء

21. معاجلة اHياه وتصفيتها

22. تسيير النفايات ومعاجلتها

23. البيئة : - معاجلة اHياه والنفايات الصناعية

24. هندسة كيميائية

25. استغالل اHياه اجلوفية

26. احلماية واحملافظة على اHوارد اHائية

27. اHوارد اHائية.

مجال : تقنيات اإلدارة والتسيير مجال : تقنيات اإلدارة والتسيير 
1. علوم اقتصادية

2. علوم جتارية 
3. علوم التسيير

4. تسيير اHوارد البشرية
5. اHناجمنت

6. اإلحصائيات التطبيقية
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7. اللغات

8. البنوك : نقود ومالية

9. الترجمة 

10. احلقوق.

مجال : تـقـنيات السمعي البصريمجال : تـقـنيات السمعي البصري

1. علـوم اإلعالم واالتصال 

2. الكهرباء 

3. اإللكترونيك

4. اآللية

5. الهندسة الكهربائية

6. اإللكتروتقني.

مجال : اإلنشاءات اHعدنيةمجال : اإلنشاءات اHعدنية

1. الهندسة اHدنية : - البناءات اHعدنية 

2. الهندسة اHدنية : - الهياكل اHعدنية

3. التعدين : - تعدين التلحيم واHراقبة.

مجال : اإلنشاءات اHيكانكية وصناعة الفوالذمجال : اإلنشاءات اHيكانكية وصناعة الفوالذ

1. الصناعة اHيكانيكية

2. البناءات اHيكانيكية

3. األنتجة اHيكانيكية

4. الصيانة الصناعية

5. ميكانيك عامة

6. الطرق واإلنتاج

7. تكنولوجيا البناءات اHيكانيكية

8. علم القياس والنوعية

9. النظافة واألمن الصناعي

10. التعدين: - معاجلة اHواد اHعدنية

11. التعدين: - الفوالذ.

مجال : ميكانيك احملركات واآللياتمجال : ميكانيك احملركات واآلليات

1. الهندسة اHيكانيكية 

2. هندسة الصيانة

3. الطاقوية

4. الهندسة البحرية
5. الهندسة الطاقوية والبيئة .

مجال : الكهرباء اإللكترونيك والطاقةمجال : الكهرباء اإللكترونيك والطاقة
1. هندسة كهربائية 

2. إلكتروتكنيك صناعية
3. إلكتروميكانيك

4. إلكترونيك
5. االتصاالت

6. اآلليات
7. ميكانيك - تكييف الهواء

8. هندسة اHناخ
9. هندسة ميكانكية

10. صيانة اHعدات الطبية.

مجال : اHعلوماتيةمجال : اHعلوماتية
1. قاعدة معطيات اإلعالم اآللي  

2. إعالم آلي عام
3. شبكات وسائل اإلعالم
4. هندسة البرمجيات

5. شبكات وأمن اإلعالم اآللي
6. األنظمة اHعلوماتية وتكنولوجيات الواب

7. إدارة وأمن الشبكات
8. اإلعالم اآللي الصناعي

9. علوم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
10. هندسة أنظمة اإلعالم اآللي والبرمجيات.

مجال : الكيمياء الصناعية والتحويليةمجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية
1. الكيمياء

2. كيمياء الزجاج واخلزف
3. الكيمياء والبيئة

4. التحليل واHراقبة.
مجال : الصناعات النفطية مجال : الصناعات النفطية 

1. الهندسة البترولية 
2. احملروقات

3. النظافة واألمن   
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4. التكرير

5. الصناعة البتروكيميائية

6. اقتصاد احملروقات.

مجال : الفندقة والسياحةمجال : الفندقة والسياحة

1. الفندقة والسياحة 

2. الترجمة

3. اللغات

4. علم اآلثار.

مجال : الصناعة اجللديةمجال : الصناعة اجللدية

1. الفنون البالستيكية 

2. الكيمياء الصناعية 

3. الكيمياء.

مجال : مـواد التعـليم العـام للفـروع التابعـة للتـعليممجال : مـواد التعـليم العـام للفـروع التابعـة للتـعليم
اHهنياHهني

1. اللغة الفرنسية

2. اللغة اإلجنليزية

3. اللغة العربية

4. اللغة األHانية

5. التاريخ

6. الفيزياء

7. الرياضيات

8. اإلعالم اآللي

9. الترجمة.

مـــجــــال : عــــلم الــــنـــفـس - الـــبــــيــــداغـــوجـي لـــلــــتـــكــــوينمـــجــــال : عــــلم الــــنـــفـس - الـــبــــيــــداغـــوجـي لـــلــــتـــكــــوين
والوالــــــــتــــــعــــــلــــــــيم اHيم اHــــــهــــــــنــــــيــــــY (شY (شــــــــهــــــادات الادات الــــــتــــــــوظوظــــــيف ميف مــــــــخــــــصــــــصــــــة
Hؤسسات الهندسHؤسسات الهندسـة البيداغوجية (اHعة البيداغوجية (اHعـهد الوطني للتكوينهد الوطني للتكوين

.(YهنيHو معاهد التكوين والتعليم ا YهنيHوالتعليم ا.(YهنيHو معاهد التكوين والتعليم ا YهنيHوالتعليم ا

1. علم النفس التربوي

2. علم النفس اHدرسي.

اHادة اHادة 4 :  : حتدد قائمة تخصصات الشهادات اHطلوبة
لـاللـــتــــحـــاق بــــرتـــبـــتـي أســـتــــاذ مـــتــــخـــصص فـي الـــتــــكـــوين
والـتعليم اHهـنيY من الرتبـة الثانيةr وأسـتاذ متخصص
في التـكوين والتعـليم اHهـنيY من الرتـبة الثـانية إلعادة

التكييفr كما يأتي :

شهادات مهندس دولة أو شهادة ماستر شهادات مهندس دولة أو شهادة ماستر 
مجال : البناء واألشغال العموميةمجال : البناء واألشغال العمومية

1. البناء
2. الهندسة اHدنية

3. األشغال العمومية
4. الطرق واHنشآت الفنية

5. طوبوغرافيا
6. جيوتقني

7. البناء اHدني والصناعي
8. الهندسة اHعمارية 

9. الهياكل والهندسة اHدنية
10. تهيئة اإلقليم

11. التسيير التقني والعمراني

12. التركيب

13. العمران

14. البناء واخملاطر اجليوتقنية

15. تسيير مشاريع البناء

16. بناءات اخلرسانة اHسلحة

17. البناء واHواد

18. هندسة مدنية وصناعية

19. البناءات اHضادة للزالزل

20. اHواد والهياكل

21. الطرق والشبكات اخملتلفة

22. التهيئة واHنشآت اHائية

23. اHنشآت الفنية والبنية التحتية

24. منشآت الري

25. أعراض اHنشآت الفنية

26. جسور وطرقات

27. الطرقات والنقل وحركة اHرور

28. هندسة البنية التحتية واجليوتقنية

29. هندسة البناء

30. هندسة السكن

31. هندسة الهياكل
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32. هيكل ترميم وسعر البناء

33. التسيير العملي للمشاريع

34. تصميم بواسطة احلاسوب/عمارات وبنايات

35. تصميم وحساب البنايات

36. تصميم وحساب الهياكل

37. العمران والتهيئة العمرانية

38. تهيئة وتطوير األقاليم الريفية

39. اHدن وحركة الفضاء

40. العمران العملي

41. الهندسة اHعمارية وبيئة اHناطق اجلافة

42. اHشروع احلضري

43. هندسة العمران

44. األقاليم واHدن والصحة

45. تسيير اخملاطر الطبيعية في الوسط العمراني

46. تسيير اHدينة

47. فن وتقنيات إعادة تأهيل البناءات

48. هندسة وهشاشة البناءات

49. علم االجتماع : احلضري.

مجال : اخلشب والتأثيثمجال : اخلشب والتأثيث

1. علوم وتكنولوجية اخلشب

2. بناء السفن والهياكل البحرية

3. علوم و تقنيات اخلشب واHواد اإليكولوجية.

مجال : الفالحةمجال : الفالحة

1. الفالحة الصحراوية 

2. حماية النباتات

3. علم الغابات

4. الزراعة والعلوم الزراعية

5. تسيير اHساحات احملمية

6. األمراض النباتية

7. إنتاج حيواني

8. العلوم احليوانية

9. الري الزراعي.

مجال : الصيد البحري وتربية اHائياتمجال : الصيد البحري وتربية اHائيات
1. البيوتكنولوجيا

2. علم احمليطات البيولوجية والبيئة البحرية
3. علم احمليطات الساحلية والبيئة البحرية

4. البيوكيمياء
5. البيوكيمياء التطبيقية 

6. البيوكيمياء والبيولوجيا اجلزيئية 
7. البيوكيمياء وفزيولوجيا احليوانات 

8. البيوكيمياء والبيوتكنولوجيا 
9. البيولوجيا : -  اHناعة

10. بيولوجيا احليوان واحمليط

11. بيولوجيا األجسام اجلزيئية

12. بيولوجيا الكائنات 

13. البيولوجيا وفزيولوجيا احليوانات

14. البيوتكنولوجيا : - اإلنتاج احليواني

15. علوم البحار

16. صيد األسماك وتكنولوجيا الصيد

17. العلوم احليوانية

18. علوم اHياه.

مجال : صناعة األغذية الزراعيةمجال : صناعة األغذية الزراعية
1. التكنولوجية الغذائية
2. التغذية وعلوم األغذية

3. التغذية
4. البيولوجيا.

مجال : مهن اHياه والبيئة مجال : مهن اHياه والبيئة 
1. الري العمراني

2. هندسة الري
3. معاجلة اHياه والسوائل الصناعية

4. الري : - معاجلة اHياه
5. هندسة احمليط
6. هندسة اHياه
7. منشآت الري

8. منشآت الري والتهيئة
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9. اHوارد اHائية
10. علوم اHياه.

مجال : تقنيات اإلدارة والتسيير مجال : تقنيات اإلدارة والتسيير 
1. علوم جتارية 

2. علوم اقتصادية 
3. علوم التسيير 

4. تسيير اHوارد البشرية
5. اHناجمنت

6. اإلحصاء التطبيقي
7. الترجمة  

8. احلقوق.
مجال : تقنيات السمعي البصريمجال : تقنيات السمعي البصري

1. العلوم اإلنسانية : - علم اإلعالم واالتصال 
2. اإللكترونيك

3. االتصاالت السلكية والالسلكية
4. اإللكترونيك اجلزئي

5. اآللية
6. اإللكتروتقني

7. الهندسة الكهربائية واإللكترونية
8. أسس وهندسة اإلعالم والصورة.

مجال : اإلنشاءات اHعدنية مجال : اإلنشاءات اHعدنية 
1. الهندسة اHدنية : - البناءات اHعدنية
2. الهندسة اHدنية : - الهياكل اHعدنية

3. تعدين التلحيم واHراقبة
4. صدأ وتلبيس ومعاجلة األسطح.

مجال : اإلنشاءات اHيكانيكية وصناعة الفوالذمجال : اإلنشاءات اHيكانيكية وصناعة الفوالذ
1. الصناعة اHيكانيكية
2. البناءات اHيكانيكية
3. األنتجة اHيكانيكية
4. الصيانة الصناعية
5. التعدين : - سباكة

6. التعدين : - معاجلة األسطح
7. التعدين : - معاجلة حرارية.

مجال : ميكانيك احملركات واآللياتمجال : ميكانيك احملركات واآلليات
1. الهندسة اHيكانيكية 

2. الطاقويات 
3. هندسة الصيانة 

4. هندسة بحرية.
مجال : الكهرباء و اإللكترونيك والطاقةمجال : الكهرباء و اإللكترونيك والطاقة

1. هندسة إلكترونية
2. هندسة كهربائية

3. هندسة آلية
4. آلية 

5. الصيانة الصناعية
6. إلكتروتكنيك

7. إلكتروميكانيك
8. االتصاالت السلكية والالسلكية

9. إلكترونيك
10. ميكانيك تكييف الهواء

11. هندسة اHناخ. 

مجال : اHعلوماتية مجال : اHعلوماتية 
1. اإلعالم اآللي

2. هندسة البرامج
3. شبكات وأمن   

4. الشبكات والوسائط اإلعالمية
5. أنظمة اإلعالم وتكنولوجية الواب

6. إدارة وأمن الشبكات
7. ا إلعالم اآللي الصناعي

8. علوم وتكنولوجية اإلعالم واالتصال.
مجال : الفنون والصناعة اHطبعيةمجال : الفنون والصناعة اHطبعية

1. الكيمياء الصناعية
مجال : الكيمياء الصناعية والتحويليةمجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية

1. الكيمياء الصناعية
2. التحليل واHراقبة
3. الكيمياء والبيئة

4. كيمياء اHواد
5. الكيمياء التطبيقية.
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مجال : الصناعات النفطيةمجال : الصناعات النفطية
1. التكرير والبتروكيمياء 

2. الهندسة البترولية 
3. النظافة واألمن.

مجال : اجللود والدباغةمجال : اجللود والدباغة
1. الكيمياء الصناعية

2. الكيمياء 
3. الصناعة التحويلية.

مجال : األلبسة و األنسجةمجال : األلبسة و األنسجة
1. تكنولوجية النسيج.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 صــــفـــــر عــــام 1436 اHـــــوافق 2
ديسمبر سنة 2014.

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YــــوظــــفــــHـــــتــــــضـــــمـن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاHوا
اHـنــتــمــY لألسالك اHــشــتــركــة في اHــؤســسـات و اإلدارات

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008
YنـتمHا YوظـفHتـضمن القـانون األساسي اخلـاص باHو ا

rلألسالك اخلاصة بالثقافة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-02 اHـؤرخ
في 30 مــــحـــــرم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـــتــضــمن إنــشــاء وكـــالــة وطــنــيــة لــلـــقــطــاعــات احملــفــوظــة

rوحتديد تنظيمها وسيرها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 جـمـادى الـثـاني عـام 1434 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2013

الذي يحدّد التنظـيم الداخلي للوكالة الوطـنية للقطاعات
rاحملفوظة وملحقاتها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى: اHـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدّد هذا
الـقـرار تـصــنـيف الـوكـالـة الــوطـنـيـة لـلـقــطـاعـات احملـفـوظـة
ومــلـــحــقــاتــهــا وكـــذا شــروط االلــتــحـــاق بــاHــنــاصـب الــعــلــيــا

التابعة لها.

اHــادة اHــادة 2 : : تـــصـــنف الـــوكـــالـــة الــوطـــنـــيـــة لــلـــقـــطـــاعــات
احملفوظة وملحقاتها في الصنف أ القسم 2.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHـنــاصب الـعــلـيــا الـتــابـعــة لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـلــقـطــاعـات
احملــــفـــوظـــة ومــــلـــحــــقـــاتـــهــــا وكـــذا شــــروط االلـــتـــحــــاق بـــهـــذه

اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية اHدير العام للوظيفة العمومية 
و اإلصالح اإلداريو اإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التكوينوزير التكوين
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ في أول ربــــيـع األول عـــامقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ في أول ربــــيـع األول عـــام
1436  اHــــــوافق اHــــــوافق 23 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة r2014 يــــــحـــــددr يــــــحـــــدد

تــصــنــيف الــوكـالــة الــوطــنــيــة لــلـقــطــاعــات احملــفــوظـةتــصــنــيف الــوكـالــة الــوطــنــيــة لــلـقــطــاعــات احملــفــوظـة
ومــلــحــقــاتــهــا وشــروط االلـتــحــاق بــاHــنــاصب الــعــلــيـاومــلــحــقــاتــهــا وشــروط االلـتــحــاق بــاHــنــاصب الــعــلــيـا

التابعة لها.التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rو وزيرة الثقافة
rاليةHو وزير ا

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

rؤسسات و اإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 15 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
3 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

-

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعــقـاريــةr عــلى األقل مـرسمr أو رتــبـة
مـعــادلـةr يــثـبت خـمس (5) سـنـوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مـعــادلـةr يــثـبت خـمس (5) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

rمـــلــحق بـــاحلــفـظ أو مــلــحـق بــالــتـــرمــيم -
يــثــبت خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعــقـاريــةr عــلى األقلr مـرسم أو رتــبـة
مـعــادلـةr يــثـبت خـمس (5) سـنـوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مـعــادلـةr يــثـبت خـمس (5) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

rمـــلــحق بـــاحلــفـظ أو مــلــحـق بــالــتـــرمــيم -
يــثــبت خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة

- متـصرف يثبت خمس (5) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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15 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2630
3 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مــــــــحــــــــافـظ اHــــــــكــــــــتــــــــبــــــــات والـــــــــوثــــــــائق
Yواحملــــــــــفـــــــــوظــــــــــات أو وثـــــــــائــــــــــقـي أمـــــــــ
محفـوظات رئيـسيr على األقلr مرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- متـصرف يثبت خمس (5) سنوات من
rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـكــتـبي ووثـائـقي أمـY مـحـفـوظـات أو
وثـائقي أمـY محفـوظات يـثبت خمس
(5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يـثبت خمس (5) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- متـصرف يثبت خمس (5) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعـقـاريـةr عـلى األقلr مـرسمr أو رتـبـة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـثبت  ثالث (3) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مــعـــادلــةr يـــثــبت أربع (4) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

rمـــلــحق بـــاحلــفـظ أو مــلــحـق بــالــتـــرمــيم -
يـــثـــبت أربع (4) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

363

363

218

م-1

م-1

م-2

2

2

2

أ

 أ

أ

رئيس
قسم

االتصال
و

العالقات
العمومية

و
األرشيف

رئيس
قسم

اإلدارة 
و

الوسائل

رئيس
ملحقة

تها
حقا

مل
ة و

وظ
حملف

ت ا
عا
طا

للق
ية 

طن
لو
ة ا

كال
لو
ا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 15 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
3 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعـقـاريـةr عـلى األقلr مـرسمr أو رتـبـة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـثبت  ثالث (3) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مــعـــادلــةr يـــثــبت أربع (4) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـــلـــحق بـــاحلـــفظ أو مـــلـــحق بـــالـــتــرمـــيم
يـــثـــبت أربع (4) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعــقـاريــةr عــلى األقلr مـرسم أو رتــبـة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـثبت  ثالث (3) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مــعـــادلــةr يـــثــبت أربع (4) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

rمـــلــحق بـــاحلــفـظ أو مــلــحـق بــالــتـــرمــيم -
يـــثـــبت أربع (4) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة

- متـصرفr يـثبت أربع (4) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف

- مــــــــحــــــــافـظ اHــــــــكــــــــتــــــــبــــــــات والـــــــــوثــــــــائق
Yواحملــــــــــفـــــــــوظــــــــــات أو وثـــــــــائــــــــــقـي أمـــــــــ
محفـوظات رئيـسيr على األقلr مرسم
يـثبت  ثالث (3) سنـوات من األقدمـية

rبصفة موظف

- مـتـصـرف يـثـبت أربع (4) سـنـوات من
rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHـكـتـبي والـوثـائـقي وأمـY احملـفـوظات
أو وثـــائــقي أمـــY مــحـــفــوظــاتr يـــثــبت
أربع (4) سـنــوات من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

بهذه الصفة.

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف

- مـتـصـرف يـثـبت أربع (4) سـنـوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس معمـاري للممتلـكات الثقافية
الـعــقـاريــةr عــلى األقلr مـرسم أو رتــبـة
مــــــعـــــــادلــــــةr يــــــثـــــــبت ســـــــنــــــتــــــY (2) مـن

rاألقدمية بصفة موظف

- مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر¬
لــلـــتــراث الــثـــقــافيr عــلـى األقلr مــرسم
يـــــــثــــــبـت ســــــنـــــــتــــــY (2) ســــــــنــــــــوات من

rاألقدمية بصفة موظف

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لـــلـــدولـــة أو رتـــبـــة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـــلـــحق بـــاحلـــفظ أو مـــلـــحق بـــالـــتــرمـــيم
يـــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يثـبت سنـتY (2) من األقـدمـية بـصـفة

rموظف

- مــــــــحــــــــافـظ اHــــــــكــــــــتــــــــبــــــــات والـــــــــوثــــــــائق
Yواحملــــــــــفـــــــــوظــــــــــات أو وثـــــــــائــــــــــقـي أمـــــــــ
محفـوظات رئيـسيr على األقلr مرسم
يثـبت سنـتY (2) من األقـدمـية بـصـفة

rموظف

- متـصرفr يـثبت ثالث (3) سـنوات من
rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHـكـتـبي والـوثـائـقي وأمـY احملـفـوظات
أو وثـــائــقي أمـــY مــحـــفــوظــاتr يـــثــبت
ثالث (3) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

- مــتـصــرف رئــيـسـيr عـلى األقـلr مـرسم
يثـبت سنـتY (2) من األقـدمـية بـصـفة

rموظف

- مـتـصـرف يـثـبت ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اHادة اHادة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436

اHوافق 23 ديسمبر سنة 2014.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا9رأةواألسرة وقضايا ا9رأة

قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ فـي خ فـي 16  ربــــيـع األو  ربــــيـع األوّل عـــامل عـــام
يـــــتـــــضـــــمّن 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة   يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2015 يـــــتـــــضـــــم 

الــتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراسـاتالــتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراسـات
واإلعالم والتوثيق حول األسرة واHرأة والطفولة.واإلعالم والتوثيق حول األسرة واHرأة والطفولة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

rاليةHووزير ا
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-155 اHـؤرّخ
في 7 رجب عــــــام 1431 اHــــــوافق 20 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2010
واHــتـــضــمّـن إنــشـــاء اHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واإلعالم
والـــتــوثـــيق حـــول األســرة واHـــرأة والـــطــفـــولـــة وتــنـــظـــيــمه

rادّة 25 منـهHال سيما ا rوسيره
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمـــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1435 اHــــوافـق 28 أبــــريـل

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــوافـق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 25 من اHـرسوم
الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 10-155 اHــــــؤرّخ فـي 7 رجب عـــــــام 1431 
اHـوافق 20 يـونـيــو سـنـة 2010 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديــد الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــمـركــز الــوطـني
لـــــلـــــدّراســــات واإلعـالم والـــــتــــوثـــــيق حـــــول األســـــرة واHــــرأة

والطفـولـة.

2 :  : يشـمل الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز الـوطني اHاداHادّة ة 
لـــــلـــــدّراســــات واإلعـالم والـــــتــــوثـــــيق حـــــول األســـــرة واHــــرأة

والطفولةr حتت سلطة اHديرr مـا يأتي :
rرأة والطفولةHدائرة الدّراسات حول األسرة وا -

- دائـــرة اإلعـالم والـــنـــشـــر والـــتــــوثـــيق حـــول األســـرة
rرأة والطفولةHوا

rاليّةHدائرة اإلدارة وا -
- مصلحة اإلصغـاء.

3 : : تـــــكــــلّـف دائـــــرة الـــــدّراســـــات حـــــول األســــرة اHــــاداHــــادّة ة 
واHرأة والطفولةr على اخلصوصr �ا يأتي :

- القـيام بـدراسات وحتقـيقـات حول وضعـية األسرة
rرأة والطفولـةHوا

- إجنـاز دراسات وحتقـيقات حـول اHسائل اHـرتبطة
�حاربة الفـقر واإلقصاء والتهـميش والوقاية من اآلفات

rاالجتماعية التي تمس األسرة
- اHـساهمة في الـدراسات واقتـراح تدابير لـلوقاية

rدرسيHومحاربة األمية والتسرب ا
- الـقـيـام بـدراسات وحتـقـيـقـات حـول حـمـايـة األسرة
والوقـايـة من كل حـاالت تفـكك اخلـليـة األسـرية وكـذا إبـقاء

rضمن الوسط األسري YسنHاألشخاص ا
- تــــطــــويـــــر شــــراكــــة مـع اHــــنــــظــــمـــــات واHــــؤســــســــات
واجلـــمـــعـــيـــات والـــبـــاحـــثـــY الـــذين يـــنـــشـــطـــون في مـــجـــال

rرفاهية األسرة ومكوناتها
- متابعة وتـقييم التقدم احملقق في إطار الدراسات

rرتبطة بنشاطاتهاHنجزة في اجملاالت اHا
- الـقــيـام بـدراسـات وحتــقـيـقـات مـن أجل قـيـاس أثـر
الـتـخــطـيط الـعـــائـلـي عـلى رفــاهـــيــة األســـرة واHـسـاهـمــة

rفي تـرقيتهـا
- الـــقـــيــــام بـــدراســـات وحتـــقـــيـــقـــات حـــول الـــطـــفـــولـــة
احملرومة من العائلة و/ أو اHعاقة وكذا الطفولة في وضع

rاجتماعي صعب والطفولة الصغيرة
- تقيـيم وحتلـيل نتـائج الدراسـات اHتعـلقـة باألسرة

rرأة والطفولـةHوا
- دراســـة كـــل مــسـألــــة واقــتــــراح تــدابــــيــر تــهــدف
rـرأة والطـفـولـةHظـــروف مـعـيشــة األســرة وا Yإلى حتـس

ال سيما اHتواجدين في وضع اجتماعي صعب.

وتشمـل ثالث (3) مصـالح :
1  - مـصـلـحـة الـدراسـات حـول األسـرة   - مـصـلـحـة الـدراسـات حـول األسـرة وتـكلّـفr على

اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــــطــــويــــر نــــشــــاطـــــات في مــــجــــال األســـــرة من أجل

rضمان تالحمها وحمايتها وراحتها وتوازنها
- القـيام بـدراسات وحتقـيقـات حول وضعـية األسرة

rوظـروف معيشتها
- اHـــســـاهـــمـــة فـي جـــمع اHـــعــــطـــيـــات لـــدى الـــهـــيـــئـــات
واHـصــالح الـعـامـلــة لـفـائـدة األســر من أجل اسـتـغالل و/ أو

rعطياتHإثراء بنك ا
- جـمع اHــعــلـومــات الـواردة من اHــؤســسـات اHــعـنــيـة
بـــتــرقــيــة األســرة وتالحــمــهــا والـــوقــايــة من كـل الــعــنــاصــر

rالتي �كن أن تمس باستقرارها
- تطـوير شراكـة مع اHنظـمات واHؤسـسات العـاملة

rعلى رفاهية األسرة ومكوناتها
- الـــقــيـــام بـــدراســـات واقـــتـــراح تـــدابـــيــر فـي مـــجــال
الـتــخــطـيـط الـعــائــلي وتــقـيــيم أثــره حــول رفـاهــيــة األسـرة

rساهمة في ترقيتهاHبهدف ا
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- اقــتــراح الـــتــدابــيــر الـــرامــيــة إلـى حتــســY ظــروف
مــعــيــشــة األشــخــاص في وضع اجــتــمــاعي صــعبr ال ســيــمـا

النساء مع أو بدون أطفـال.
2  - مـصــلــحــة الـدراســات حــول اHـرأة   - مـصــلــحــة الـدراســات حــول اHـرأة وتــكـلّـفr عـلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- تــــطــــويــــر نــــشـــاطــــات مــــرتــــبــــطـــة بــــحــــمــــايــــة اHـــرأة

rواحملافظة على حقوقها
- اقــتــراح دراســات وحتــقـــيــقــات حــول حــقــوق اHــرأة

rبادرة بذلكHوا
- اHــسـاهـمـة فـي جـمع اHـعــطـيـات اHـرتــبـطـة بــتـرقـيـة

rرأةHقضايا ا
- الـقــيــام بــدراســات حــول مــحـاربــة الــتــمــيــيــز جتـاه
rساواة في احلقوق وتكافؤ الفرصHرأة وترقية ثقافة اHا
- إجنـاز دراســات وحتـقـيـقـات حـول تــرقـيـة مـشـاركـة
اHــرأة في الــنـشــاط االقــتــصـادي وكــذا إدمــاجـهــا في مــجـال

تصور وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية.
r3  - مــصـلـحـــة الـدراســـات حــول الـطــفـولــة   - مــصـلـحـــة الـدراســـات حــول الـطــفـولــة وتـكـلّف

على اخلصوصr �ا يأتي :
- اHــبــادرة بــإجـــراء دراســـــات وحتــقــيــقــــات تــهــــدف

rإلى حماية وترقية حقوق الطفـل
- الـقـيــام بـدراســات وحتـقــيـقـــات حــول الـوقـايـة من
اإلهــمـال و/ أو ســوء اHـعـامــلـة وكـذا الــتـخـلـي عـن األطـفــال

rYراهقـHوا
- اHـبــادرة بـدراســات وحتـقــيـقــات حـول كـل اHــسـائل

rرتبطة بالطفولة الصغيرةHا
- الـــقـــيــــام بـــدراســـات وحتـــقـــيـــقـــات حـــول الـــطـــفـــولـــة
احملـــــرومـــــة من األســـــرة و/ أو اHـــــعـــــاقـــــة وكـــــذا الـــــطـــــفـــــولـــــة
واHـــــــراهــــــقـــــــــة في خـــــــطــــــــــر مــــــعـــــــنــــــــوي و/ أو فـي وضـــع

rاجتمـاعي صعب
- تــقـيــيم وحتــلــيل نــتـائـج الـدراســات والــتــحـقــيــقـات
rعنيةHصالح والهيئات اHحول الطفولة وإرسالها إلى ا

- اHــــســــاهــــمـــــة فـي جــــمـع اHــــعــــطــــيــــــات اHــــتــــعــــلــــقــــــة
rبوضعــية الطفولـة

- تطـويـر شراكـة مع اHـنظـمـات النـاشـطة في مـجال
rالطفولة الهادفة إلى احلفاظ على مصلحة الطفـل

- إجنـاز دراســات وحتـقــيـقــات حـول مــحـاربــة عـمــالـة
األطفال واستغاللهـم.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــكــلّف دائـــرة اإلعالم والــنـــشــر والــتـــوثــيق
حول األسرة واHرأة والطفولةr على اخلصوصr �ا يأتي :
- تــرقـيــة وتـطــــويـــر وتـنــظــيـم واسـتـغـالل اHـعــلـومـة
فـي مــجـــــاالت تـــدخــــل اHــركـــــــز وتــســهـــــيـل وصـــولــهــــا

rYستعملـHإلى ا

- وضــع نــــــــظــــــــــام إعـالمـي وتـــــــــوثــــــــيــــــــقـي يـــــــــرتــــــــبط
بـــنــشـــاطـــاتــه مـن خالل اقـــتـــنـــــاء وتـــكـــــــويـن واحلـــفــــــاظ
عـــــــلى الــــــوثـــــــائـق ووضـــــعـــــهـــــــا حتت تـــــصــــــرف اHـــــصــــــالح

rعنيةHوالهيئات ا
- تــكــويـن وحتـيـY بـنك مـعـطــيـات ورصـيـد وثـائـقي

rذي عالقة �جال نشاطاته
rضمان تسيير األرشيف واحلفاظ عليه -

- ضــمـان نــشـر إصــدارات وأشــغـال اHــركــزr ال سـيــمـا
نتائج الدّراسات والتحقيقات.

: (2) Yوتشمـل مصلحت
1  - مـــــصـــــلــــــحــــــة اإلعالم والـــــنـــــشــــــر   - مـــــصـــــلــــــحــــــة اإلعالم والـــــنـــــشــــــر وتـــــكـــــلّـفr عـــــلى

اخلصـوصr �ا يأتي :
- الــقـــيـــام بــجـــمــيـع نــشـــاطـــات اإلعالم والــتـــحـــســيس

rرأة والطفولةHتعلقة باألسرة واHا
- تـنظـيم و/ أو اHـشـاركـة في اHـؤتـمـرات والـندوات
والـتــظـاهــرات واHـلــتـقــيـات الـوطــنـيــة والـدولــيـة اHــتـعــلـقـة

rرأة والطفولةHواضيع ذات الصلة باألسرة واHبا
- إجنـــــاز وتـــــوزيـع كل اHــــــنـــــشـــــورات اHـــــكـــــتـــــوبـــــة أو

rالسمعية البصرية واألعمال ذات الصلة بنشاطاته
- إعـــداد كل دعــامــة أخـــرىr ال ســيــمــا عـــبــر الــوســائط

rتعددة ذات الصلة �هامهHا
- ضـمـان نـشـر وتوزيع أعـمـال اHـركـزr ال سيـمـا عـبر

rاستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الــقـــيــام بــكـل تــدبــيـــر من شــأنه إدراج مـــنــشــورات

اHركز في اHكتبة االفتراضية.

rعـلى اخلـصــوص r2  - مـصلـحـــة  الـتــوثيق   - مـصلـحـــة  الـتــوثيق وتـكــلّف
�ـا يأتي :

- حتـديد االحـتيـاجات من الـوثـائق اHتـعلـقة بـاألسرة
rرأة والطفولة والقيام باقتنائها وتسييرهاHوا

rركز واحلفاظ عليهHضمان تسيير أرشيف ا -
- جـــــمـع وحتـــــلـــــيـل وحـــــفـظ واســـــتـــــغـالل اHـــــعـــــطـــــيـــــات
واHــــعـــــلــــومـــــات والـــــوثــــائـق اHــــتـــــعــــلـــــقــــة بـــــاألســــرة واHــــرأة

rوالطفـولــة
- الــقــيــام بــجــمــيع نـــشــاطــات الــتــوثــيق في اجملــاالت

rرأة والطفولةHتعلقة باألسرة واHا
- ضـــمــان اســتــغـالل أشــغـــال الــدراســــات والــتــوثــيق

ذات الصلـة �هامه.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تـــــــكــــــلّـف دائـــــــرة اإلدارة واHـــــــالــــــيـــــــةr عـــــــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- إعـداد مـخطط سـنـوي ومـتعـدد الـسـنـوات لتـسـيـير
rوارد البشرية وتنفيذهHا



- إعـــداد مــخـــطـــطــات ســـنــويـــة ومـــتــعـــددة الــســـنــوات
لــــلــــتــــكــــويـن وحتــــســــY اHــــســــتـــــوى وجتـــــديـــــد مــــعــــلــــومــــات

rركزHمستخدمي ا
- تــنـظــيم مـســابـقــات تـوظــيف وامـتــحـانــات مـهــنـيـة

rوضمان متابعتها
- إعـداد مــيـزانـيــتي الــتـسـيــيـر والــتـجــهـيــز لـلــمـركـز

rوضمان تنفيذهما
- حتديد االحتـياجات من العتاد واللوازم والوسائل

 rركزHالضرورية لسير ا
- ضـــــمــــان تــــــزويــــد هـــــيــــــاكــل اHـــــركــــــز بـــــالــــوســـــائل

rاديــةHالبشـريـة وا
- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك اHـــنـــقــــولـــة والـــعــــقـــاريـــة

للـمركــز.

وتشمـل ثالث (3) مصـالح :

1  - مــصــلــحـــة تــســـيــيـــر اHــســتــخــدمـــY والــتــكـــوين  - مــصــلــحـــة تــســـيــيـــر اHــســتــخــدمـــY والــتــكـــوين
وتكلّفr على اخلصوصr �ا يأتي :

rYستخدمHركز من اHتقييم حاجيات ا -
- إعــداد وتـنـفــيـذ مــخـطط تـســيـيــر اHـوارد الـبــشـريـة

rللمركز وضمان متابعته
- إعــــــــــــداد اخملـــــــــطـط الــــــــســــــــنـــــــــــــوي واHــــــــتــــــــعــــــــــــــدد
الـــســنـــــوات لــلــتــكــويــن وحتــســــY اHــســتــــوى وتـــجـــديــــد
اHـــعــلــومـــــات وفــق حــاجـــيــات اHـــركــز وضــمـــان مــتــابـــعــتـه

ومراقبتـه.

2  - مــصـلــحــة  اHــيــزانــيــة واحملــاســبـة   - مــصـلــحــة  اHــيــزانــيــة واحملــاســبـة وتــكــلّـفr عـلى
اخلصــوصr �ـا يأتي :

rالية للمركزHتقييم االحتياجات ا -
- إعــداد مـيـزانــيـتي الـتــسـيـيــر والـتـجــهـيـز لــلـمـركــز

rوتنفيذهمـا
- مسك محاسبة اHركـز.

3  - مـــصــــلـــحـــــة  الــــوســـائل الــــعـــامـــة  - مـــصــــلـــحـــــة  الــــوســـائل الــــعـــامـــة وتــــكــــلّـفr عـــلى
اخلصــوصr �ـا يأتي :

- ضـــمـــــان تــســـيــــيـــر الـــعــتـــــاد الــضـــــروري لـــلــســـيــر
rاحلسـن للمـركـز

- حتــــديـــد احـــتـــيــــاجـــات اHـــركـــز مـن اHـــواد والـــلـــوازم
rوالوسائل الضرورية لسيره

- ضــمــان الــنــظــافــة واألمن وحــفظ وصــيــانــة األمالك
rنقولة والعقارية للمركزHا

- ضـــــــمــــــــــــان تـــــــســـــــيـــــــــيـــــــر األمـالك اHـــــــنـــــــقـــــــــولـــــــــــة
rوالعقـاريــة للمـركــز

- مـــــسك جـــــــرد األمالك اHـــــنـــــقــــــولــــــة والـــــعـــــقــــــاريـــــة
للمركـــز وحتيY ذلك.

rعلى اخلـصـوص r6 :  : تكـلّف مصـلـحــة اإلصـغــاء اHادHادّة ة 
�ـا يأتي:

- اإلصـــــغــــــاء والــــدعـم الــــنـــــفــــسـي وإعالم كــل شــــخص
rعـنـد اإلقــتـضـــاء rيـكــــون في ظـــروف صــعــبـة وتــوجـيـهـــه

rمن الناحية القانونية واإلدارية
- اHــســاهــمــةr بـاالتــصــال مع اHــؤســســات والــهــيــئـات
اHـــــعــــــنـــــــيـــــةr فـي إعــــــداد بـــــــرامـج في مــــــجـــــــال اإلصـــــغـــــــاء

rسـاعدة النفسـيةHوا
- اHـــعـــاجلــــة والـــتـــقـــيـــيم والـــتـــحـــلـــيـل عـــلى الـــصـــعـــيـــد
الـنفسي واسـتغالل كـل أنواع اHـكاHات ومـسك سجـل يعدّ

لهذا الغـرض.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلــــــــزائـــــــر في 16 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 7 يناير سنة 2015.
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