
العدد العدد 18

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 16-109 مـؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 22 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى
االتفـاق بـY حكـومة اجلـمـهوريّـة اجلـزائريّـة الدّ�ـقـراطيّـة الشّـعـبيّـة وحـكومـة الواليـات اHـتحـدة األمريـكـية اHـتـعلق بـفتح
مدرسة أمريكية دولية في اجلزائر العاصمةs اHوقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015.................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-104 مـؤرّخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 21 مـارس سـنـة s2016 يـحــدد كـيـفـيـات جتـديـد
اجملالس الشعبية البلدية والوالئية احمللّة.........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-105 مـؤرّخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 21 مـارس سـنـة s2016 يـتـمم قـائمـة اHـؤسـسات
االستشـفائيـة اHتخـصصة اHـلحقـة باHرسـوم التنـفيذي رقم 97-465 اHؤرّخ في 2 شعـبان عام 1418 اHوافـق 2 ديســمبـر
سنة 1997 الـذي يحـدد قواعد إنشاء اHؤسسـات االستشفائية اHتخصصة وتنظيمها وسيرها..................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-106 مـؤرّخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 21 مـارس سـنـة s2016 يـتـمم قـائمـة اHـؤسـسات
الـعـمـومـيــة االسـتـشـفـائـيـة اHـلـحـقــة بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-140 اHـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 19
مـايــو سـنــة 2007 واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة االسـتـشـفـائـيــة واHـؤسـســات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
وتنظيمهـا وسيرها.....................................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقـم 16-107 مــــؤرّخ فـي 12 جـــمـــادى الــــثـــانـــيـــة عـــام 1437 الـــمـــوافـق 21 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــدل
الـــمـــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 02-156 اHـؤرّخ فـي 26 صــفـــر عـــام 1423 اHـوافـق 9 مــايـــو ســنــة 2002 الـــذي يــحــدد شـروط
التوصيل البيني لشبـكات اHواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها..................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 19 جـــمـــادى األولـى عــام 1437 اHـــوافق 28  فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهـــام بـــوزارة
االستشراف واإلحصائيات - سابقا.................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر دراسـات
بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فـبــرايـر ســنـة s2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـتـراث
التاريخي والثقافي بوزارة اجملاهدين...........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبــرايــر ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر اHــركـز
الوطني للدراسات والبحث في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954....................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديــر اHـتـحف
اجلهوي للمجاهد ببسكرة..............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فـبــرايـر ســنـة s2016 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر الـغــرفـة
الوالئية للصيد البحري وتربية اHائيات �ستغا�...........................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبــرايــر ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائــبي مــديـر
بوزارة النقـل.............................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 تـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـرين للـنقل
في الواليات...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فـبـرايـر سـنة s2016 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـرة الـتـنـظيم
والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.................................................................
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبراير سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام مدير برامج العالج
واألخالقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.....................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام نـائبي
مدير بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـرة الـصـحـة
والسكان وإصالح اHستشفيات في والية ميلة..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر دراسـات
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال...............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY رئـيس ديـوان وزيـر
اجملاهدين....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 جــمـــادى األولى عــام 1437 اHـــوافق 28  فـــبــرايـــر ســنــة s2016 يـــتــضــمّن تـــعــيــY مـــديــر الــتــراث
التاريخي والثقافي بوزارة اجملاهدين............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY مـديـر اجملـاهـدين في
والية بشار.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّن تعـيY مـدير اHـتحف اجلـهوي
للمجاهد بتيزي وزو....................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 تـتضـمّن تـعيـY مديـرين للـنقـل في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28  فـبـرايـر سـنة s2016 يتـضـمّن تـعـيY اHـديـر الـعام لـلـوقـاية
وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات...........................................................................

مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28  فـبــرايـر ســنـة s2016 تـتــضـمّن تــعـيــY نـواب مــديـرين
بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فبـراير سنة s2016 يـتضمّن تعـيY مدير الصـحة والسكان
في والية أدرار...........................................................................................................................................

Yمـديـرين عـامـ Yتـتــضـمّن تـعـيــ s2016 ـوافق 28  فـبــرايـر ســنـةHمـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 ا
Hراكز استشفائية جامعية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّن تعـيY األمـY العـام للـمجلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي.....................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28  فـبـراير سـنة s2016 تتـضـمّن الـتعـيـY باجملـلس الـوطني
االقتصادي واالجتماعي.................................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقم 11 / ق. م د/16 مـؤرخ في 23 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 3 مـارس ســنـة s2016 يـتــعـلق بـاســتـخـالف نـائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................
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وزارة الشوزارة الشّؤون الدؤون الدّينيينيّة واألوقافة واألوقاف

قـرار مؤرّخ في 8  جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 17 فـبـراير سـنة s2016 يحـدّد القـائمـة االسمـيّـة ألعضـاء اللّـجنـة القـطاعـيّة
الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة واألوقاف..............................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 28 ربــيـع الــثــاني عــام 1437 اHـوافق 7 فــبــرايــر ســنــة  s2016 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتـصـنــيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـاتs بـعـنـوان اHـؤسـسـات
العمومية ذات الطابع اإلداريs الواقعة حتت وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري....................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ رقم  رقم 16-109 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 13 جـــــــمــــــادى 
s2016 ــوافق 22 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 ا
يــــتــــضــــميــــتــــضــــمّن الــــتــــصـــديـق عـــلـى االتــــفـــاق بــــY حــــكــــومـــةن الــــتــــصـــديـق عـــلـى االتــــفـــاق بــــY حــــكــــومـــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحكـومة الـواليـات اHتـحدة األمـريكـيـة اHتـعلق بـفتحوحكـومة الـواليـات اHتـحدة األمـريكـيـة اHتـعلق بـفتح
sمـــدرســة أمـــريـــكــيـــة دولـــيــة في اجلـــزائـــر الــعـــاصـــمــةsمـــدرســة أمـــريـــكــيـــة دولـــيــة في اجلـــزائـــر الــعـــاصـــمــة

اHوقع بواشنطن بتاريخ اHوقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريــــــر وزيـــــــر الـــــدولـــــــةs وزيـــــــر

sالشّؤون اخلارجيّة والتعاون الدولي
sادّة 91-9 منهHال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـY حكومـة اجلمـهورية
اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطـــيــة الــشــعــبــيــة وحــكــومــة الــواليــات
اHـتحـدة األمـريكـية اHـتعـلق بفـتح مـدرسة أمـريكـية دولـية
في اجلـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــةs اHـــوقــع بـــواشـــنـــطن بـــتـــاريخ 29

s2015 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــصــــدّق عـــلى االتــــفـــاق بـــY حــــكـــومـــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
الــواليـــات اHـــتـــحـــدة األمـــريــكـــيـــة اHـــتـــعـــلق بـــفـــتح مـــدرســة
أمـريـكيـة دولـية فـي اجلزائـر الـعاصـمـةs اHوقـع بـواشـنطن
بـــتــاريخ 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة s2015 ويــنـــشـــر في اجلـــريــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 22 مارس سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتـفــاق بـY حــكـومــة اجلـمــهـوريــة اجلـزائــريـة الــد�ـقــراطـيـةاتـفــاق بـY حــكـومــة اجلـمــهـوريــة اجلـزائــريـة الــد�ـقــراطـيـة
الــشــعــبــيــة وحــكــومــة الــواليــات اHــتــحــدة األمــريــكــيـةالــشــعــبــيــة وحــكــومــة الــواليــات اHــتــحــدة األمــريــكــيـة
يــتـعــلق بـفــتح مـدرســة أمـريــكـيــة دولـيـة فـي اجلـزائـريــتـعــلق بـفــتح مـدرســة أمـريــكـيــة دولـيـة فـي اجلـزائـر

العاصمة.العاصمة.
إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد�ـــقــراطـــيــة
الـشـعـبـيـة وحـكـومـة الـواليـات اHـتـحـدة األمـريـكـيـة (اHـشـار
إلـيـهــا فـيـمــا بـعــدs كـل عـلى حـدةs بـ"الـطـــرف" أو إلـيـهـمــا

s("Yمعـا بـ"الطـرف

- رغبـة منـهـما في تـعزيـز أواصـر الصـداقة الـقائـمة
sالبلدين Yبالفعل ب

- وإذ تعترفان بـأهمية فتح مدرسـة أمريكية دولية
لقـبول الـطالب الذين يـرغبـون في اHشـاركة في الـبرامج
األكــاد�ـيــة اHـعــتـرف بــهـا في اجلــزائـر والــواليـات اHــتـحـدة

sاألمـريكـية
- ورغـبــة مـنـهـمـا في تـعــزيـز تـعـلـيم الــلـغـة والـثـقـافـة

sفي كـل من البلدين
Yوإذ تــــأخــــذان في االعــــتــــبــــار أحــــكــــام االتــــفــــاق بــــ -
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد�ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحــكــومــة الــواليــات اHــتــحــدة األمـريــكــيــة بــشــأن الــتــعـاون
الثـقـافيs اHوقّـع في اجلـزائـر العـاصـمة في 2 يونـيو سـنة
s1988 1987 والذي دخـل حيّز التّنفيذ في 3 أكتوبر سنة

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يـسـمح بـإنشـاء اHـدرسة األمـريـكيـة الـدوليـةs ويـشار
إلـيــهـا فـيـمـا يـلي بـاسم "اHــدرسـة"s في اجلـزائـر الـعـاصـمـة.
ويـــتم تـــوجــيـه اHــدرســـة نـــحــو تـــوفـــيـــر الــتـــعـــلـــيم لـــلــطالب
األمـريـكـيـY وغـيـرهم من الـطالب الـذيـن زاولـوا الـدراسة
أو الـــذيـن � تـــعـــلـــيـــمــــهم بـــالـــفــــعل في اHـــدارس الــــتي يـــتم
الــتــعــلــيم فــيــهــا بــالــلـغــة اإلجنــلــيــزيــةs �ــا في ذلك الــطالب
الــذين يــحـــمــلــون اجلـــنــســيـــة اجلــزائــريــةs وبـــاألخص أبــنــاء

أعوان الدولة اHدعوين للعمل في دول أجنبية.

ونــــــظــــــرا إلى أن تــــــأســــــيس اHــــــدرســــــة في اجلــــــزائـــــر
الــعـاصـمــة هـو لـضــمـان تـعـلــيم أبـنـاء الــسـلك الـدبــلـومـاسي
األمـريـكيs فـإن اHـدرسـة مــخـولـة بـإعـطـاء األولـويـة لـهـؤالء

الطالب للتسجيل في اHدرسة.

سـيــتم الــقـبــول وفـقــا لـلــوائح الــتي يـحــددهـا مــجـلس
إدارة اHدرسة.

اHاداHادّة ة 2

عـــلى حــــسب تـــوفـــر األمـــاكـنs من اHـــتـــوقـع أن تـــقـــبل
اHــدرســة الــطالب  ن لــديــهم مــعـرفــة بــالــلــغـة اإلجنــلــيــزيـة

والتي تمكنهم من متابعة الدراسة.
ومن اHـــقــرر أن تــوفـــر اHــدرســة اHـــنــاهج الـــدراســيــة
الــتي تــتــوافق مع مــعــايــيـر الــواليــات اHــتــحــدة في مــجـال

التعليم.
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ومـن اHـقـــرر أن الـبـــرنامج الـتـعـلــــيمي لـلـمـدرســة
sال يشمل أي تعليم ديني

من اHقـرر أن البرنامج الـتعلـيمي للمـدرسة للـطلبة
اجلــزائـــريــY يــشـــمل تــدريـس الــلــغـــة الــعــربـــيــة والــثـــقــافــة
اجلــزائـريـةs وتـاريخ وجــغـرافـيـا اجلـزائــر. ويـكـون مـحـتـوى
هـذه اHــواد خـاضـعـا لــلـتـنــسـيق بـY مــجـلس إدارة اHـدرسـة

ووزارة التربية الوطنية.
ومـن اHــقـــــرر أن يـــكــــون تـــدريس اHــواد اHـــذكـــــورة
Yجــــزائـــريـــ Yمن قــــبل مــــعـــلــــمـــ sفي الـــفـــــقـــرة الــــســـابــــقـــة
يـخضـعون للـتقـييم الـبيـداغوجي من قـبل وزارة التـربية

الوطنية.
تــــعــــتـــــرف اجلــــزائــــر بــــالـــــشــــهــــادات الــــتـي تــــصــــدرهــــا

وتمنحها اHدرسـة.

اHاداHادّة ة 3
تــــــتــــــمــــــتــع اHــــــدرســــــــة بـــــوضـــع قـــــــانـــــــوني �ــــــوجب

القـانـون اجلــزائري.
تــخــضع طـــريــقــة عـــمل اHــدرســة لـــلــوائح الــقـــانــونــيــة

اجلزائرية ما لم ينص االتفاق على خالف ذلك.
sــدرســةHـدرســـة مــخـوّل بــإدارة اHإنّ مــجــلس إدارة ا

�ا في ذلك اHناهج الدراسية.
يـتم حتـديــد تـنـظـيم وطــريـقـة عـمـل اHـدرسـة من قـبل

السياسة الداخلية للمدرسة.
إن اHـدرســـــة مــخـــولـــــة بــاحلــصــــــول عــلـى تـمــويــل
مـن اHــؤسـســة األمــريـكـــيــة غــيـر الــربــحــيــة اHــشــار إلــيــهـا
s"ـدرسة األمـريـكيـة الـدوليـة في اجلـزائرHباسـم "أصدقـاء ا
ومــــقـــــرهـــــا الـــــواليــــات اHـــــتـــــحـــــدةs ومن وزارة اخلـــــارجـــــيــــة

األمريكيةs ومن مصادر أخرىs حسب االقتضاء.
اسـتجـابـة لـطـلب مـحـتـمل مـن قبـل طالب يـتـحـدثون
الـــلـــغـــــة اإلجنـــلـــيـــزيــــة كـــلـــغــــة أصـــلــــيـــةs �ـــكن أن تـــتـــكــــون
اHـــــدرســــــة مــن مـــــرحـــــلــــــة مــــــا قـــــبــل اHـــــدرســــــةs وروضـــــة
األطـفــال ومـسـتــويـات تـبـدأ من الـسـنـة األولى إلى الـسـنـة

الثانية عشرة (مستوى 12-1).
ال يتـرتب على الـطرف اجلـزائري أي التـزام لتـوفير

لوازم أو معدات للمدرسة.

اHاداHادّة ة 4
sدرسة اجلـدول الزمني لعطـلة العام للطالبHتضع ا
مع األخذ بعY االعتبـار األعياد الوطنية والـدينية احمللية
في اجلــزائــر. ويـتـم إرسـال هــذا اجلــدول الــزمـنـي لـلــعــطــلـة

إلى وزارة التربية الوطنية.

اHاداHادّة ة 5
إنّ مــجـلس إدارة اHـدرســة مـخــول بـتـوظــيف أعـضـاء
هــيـــئــة الــتـــدريس ومـــوظــفي اHـــدرســة الـــذين يــســـتــوفــون
sمـــتــطــلــبـــــات الــتــــوظــــيف إمـــا مــحـــلــيـــا أو مــن اخلــــارج
sــزايــــا األخـــــرىHفــضال عــن ا sويــتـم تــــوفــــيــر رواتــبـــهــم

مـن ميزانية اHدرسة.
يــحــصــل الـــعــامــلـــون فـي اHــدرســــة عــلـى عــقــد عــمـل

وفقـا للقــانـون اجلـزائري.
إنّ مــــجـــــلس إدارة اHـــــدرســـــة مــــخـــــــول بــــتـــــحــــــديــــــد
شـــروط األجـــور واHـزايـــا األخــــرى لـلـعـــامـلـY األجــــانب
في اHــدرســة شـريــطــة أن تـكـــون هـذه الــشــروط مـتــسـقــة

مع القـوانY اجلـزائريـة.
يـسـهّـل الطـرف اجلـزائري إصـدار تـأشيـرات الـدخول
إلى اجلــزائـر وكـذلك تــصـاريح اإلقــامـة وتـصــاريح الـعـمــل

Hوظفي اHدرسة األجانب.
ألغـــراض هـــذا االتـــفـــاقs فـــإن عـــبـــارة أفـــراد مـــوظـــفي
YــــعـــلــــمـــHومــــديـــري األطــــوار وا sــــديـــرHــــدرســـة تــــعــــني اHا
واHــــــوظــــــفــــــY الــــــذين يــــــقــــــومــــــون بــــــالــــــوظــــــائـف اإلداريـــــة

والعملياتية.
اHاداHادّة ة 6

يوفر الطرف اجلزائري للمدرسة ما يأتي :
1 - اإلعــــفــــاء مـن الـــضــــرائـب اجلـــمــــركــــيــــة والــــرســـوم
اHـــســـتــحـــقــة واHـــدفـــوعــة عـــادة الســتـــيـــراد اHــواد واHـــعــدات
الــتـــربــــويـــةs واألثــــاث واHــعـــــدات الــريــاضـــــيــة الالزمــــة

لسـير عملهـا.
2 - اإلعــــفــــاء مـن الـــضــــرائـب اجلـــمــــركــــيــــة والــــرســـوم
اHــــســــتـــحــــقـــة واHــــدفـــوعــــة عــــادة الســـتــــيـــراد مــــواد الـــبــــنـــاء

واHركبات التي سيتم استخدامها من قبل اHدرسة.
ويـتـم اسـتــــرداد أي ضـــريـبــــة لــلـقــيــمــــة اHــضـــافـــــة

إلى اHدرسة بناء على طلب من مجلس إدارة اHدرسة.
3 - اإلعـــفــــاء من الـــرســــوم والـــضـــرائـب اHـــســـتــــحـــقـــة
واHــــدفـــوعــــة عـــادة عـن اHـــمــــتــــلــــكــــات الــــعـــقـــــاريـــــة الـــتي �
احلــــصــــول عــــلـــيــــهــــا أو اســـتــــخـــدامــــهـــا مـن قـــبــل اHــــدرســــة

ألغــراض تعليمـية.
Yغـــيــــــر اجلـــــزائـــــريـــ Y4 - الـــســــمـــــاح لــــلـــمــــوظـــفــــــ
وأفـــراد أســـرهم بـاســتـيـراد وتـصــديـــر بــضـــائـع مـعـفـــاة
من الـرسـوم اجلـمركـيـة والـضرائب والـرسـوم (بـاستـثـنـاء

ضـريبـة اHكـوس).
يـجـوز الـتــنـازل عن مـلــكـيـة الــسـلع اHـســتـوردة بـهـذه
الطريقة أو حتـويلها لالستخدام من قبل أشخاص آخرين
فـي غـــــضــــــون ثالث (3) ســــــنــــــوات فــــــقطs بــــــعــــــد دفع كــــــامل
الـــرســوم اجلــمـــركــيـــة ذات الــصــلـــة �ــا يــتـــفق مع الـــقــانــون
اجلـــزائـــري. يُـــلــزم اHـــوظـــفـــون بـــدفـع تـــكـــالــيـف الـــتــخـــزين

والنقـلs فضال عن أي رسوم عامة أخـرى.
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اHـــواد اHــعــفـــاة من الــرســـوم اجلــمـــركــيــة والـــضــرائب
والرسوم تكون على النحو اآلتي :

أ) أي بــضــائـع أو مــعــدات يــتـم اســتــيــرادهـــا من قــبل
أحـــــد األعـــــضـــــــاء الـــــعـــــامـــــلـــــــY لـــــغــــــرض أدائـــه/ أدائـــــهـــــا

sاألنشطــة التعليمـية
ب) أغـــــــراض لالســـــــتــــــخـــــــدام الــــــشـــــــخــــــصـي من قـــــــبل
اHــوظــفــY غــيــر اجلــزائــريـــY وأفــراد أســرهمs �ــا في ذلك
sيــتـم شـــراؤهــا فـي اخلــارج sســـيـــارة واحــدة لـــكــل مــوظــف
بــاسـتــثــنـاء الــسـلـع اخلـاضــعـة لــضــريـبــة اHـكــوس الــتي يـتم
إحــضـارهــــا إلى اجلــــزائــر في غــضــــون ســتـــة (6) أشــهــــر
مـن وقـت بـدء أفـــراد اHــوظـفــY غــيـر اجلـــزائــريـY عــمــلـهم

كـما تثبت على ذلك اHدرسة.

5 - اإلعفـاءات من الـضـرائب على الـدخل الـشـخصي
YقـيمHدرسـة وعائالتـهم اHلألفراد األجـانب من موظـفي ا
Yفـي اجلــزائـــر. ال يـــشـــمل هـــذا اإلعــفـــاء األعـــضـــاء الــعـــامـــلــ

الذين يحملون اجلنسية اجلزائرية.

اHاداHادّة ة 7

يــسـهـل الـطــرف اجلـزائـري ويـســمح لـلـمــدرسـةs وفـقـا
sبـاسـتـخدام و/ أو مـلـكــية الـعـقـارات sلـلقـانـون اجلــزائري
و/ أو بــــنــــائـــــهــــا أو حتــــســــيــــنــــهـــــاs لـألغـــــراض واألنــــشــــطـــــة

التعليمـية للمدرسـة.
sدرسية بقواعـد النظافة والسالمةHـرافق اHتتقيد ا

وفقا للقانون اجلزائري.
اHاداHادّة ة 8

تـــقـــــوم اHـــدرســـــة بـــجـــمـــع الــــرســـــوم الــــدراســــــيـــة
الـتي يحددهـا مجلس اHدرسة.

يُــــــمــــــكن جملــــــلس إدارة اHــــــدرســــــة إصــــــدار إعـــــفــــــاء من
الـرسوم الدراسيـة أو تخفـيض الرسوم الـدراسية لطالب

معيّنY على أساس وضعهم اHالي.
يـــــحـــق جملـــــــلس إدارة اHــــــدرســــــــة إنـــــشــــــــاء بــــــــرامـج

للمنـح الدراسـية.
يــــــتم حــــــســــــاب ودفـع رســــــوم الـــــدراســــــة لــــــلــــــطــــــلــــــبـــــة

اجلزائريY بالدينار اجلـزائري.

اHاداHادّة ة 9

بـــالـــنـــظـــر لـــلـــتـــســـهـــيالت الـــتـي ســـيـــقـــدمـــهـــا الـــطــرف
اجلــزائـري من أجل تـسـهــيل إنـشـاء اHـدرسـة وســيـر عـمـلـهـا
بــفـعــلــيّــةs تــتـخــذ حــكــومـة الــواليــات اHــتــحـدةs فـي الـــوقت
الـذي تـسـعى فــيه احلـكـومـة اجلـزائــريـة إلى إنـشـاء مـدرسـة
فـي الـواليــات اHـتــحـدةs كـل اخلــطــوات الـعــمـلــيـة واHــمـكــنـة

ضـــمن اخـــتــصـــاصـــهـــا لــتـــســـهـــيل احملـــادثــات مـع الــســـلـــطــات
احلــكـومــيـة اHــنـاســبـة عــلى الـنــحــو الـذي يــسـمح به قــانـون
الـــواليــات اHـتــحــدة لـلــحــصـــول عـلى مــزايــا  ــاثـلــــة لــتـلك
الـتي مُنحت للـمدرسـة األمريـكـية الدولـــية في اجلــزائر
الــعـــاصـمـــةs �ــا في ذلك مـــا يـتــعـلـق بـاإلعــفـــاء الــضــريـبي

الذي تتطرق إليه اHادة 6 من هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 10

تتم تـسوية أي نـزاع يتعـلق بتفـسير أو تـطبيق هذا
.Yالطرف Yاالتفاق عن طريق التفاوض ب

اHاداHادّة ة 11

يجوز تعـديل هذا االتفاق عن طـريق تبادل مذكرات
خـطية عبر الـقنوات الدبـلوماسية بـY الطرفY. وتدخـل
الـــتـــعــديالت حـــيّـــز الــتـــنــفـــيـــذ وفــقــــا لــلـــمــادة 1.12 من هــذا

االتفـاق.
اHاداHادّة ة 12

1 - يـدخـل هــذا االتـفــاق حـيّــز الـتــنـفـيــذ اعـتــبـارا من
تـاريخ آخــر مـذكـرة تُـنـهي تــبـادل اHـذكـرات الـدبــلـومـاسـيـة
بY الطرفـY والتي تُشيـر إلى أنّ كل طرف قد اتخذ كـل
اخلطوات الالزمة لدخـول هذا االتفاق حيّز التنفيذ. يظـل
هـذا االتـفـاق سـاري اHـفـعـول Hـدة غـيـر مـحـددة من الـوقت.
ويـــجـــوز ألي من الـــطـــرفـــY إنـــهـــاء هـــذا االتـــفـــاق من خالل
إرســــال إخــــطــــار كــــتــــابي بــــذلك إلـى الـــطــــرف اآلخــــر قــــبل
االنـــتـــهــــاء بـــســـتـــة (6) أشـــهـــرs وذلـك عن طـــريـق الـــقـــنـــوات

الدبلوماسية.
2 - في حـالة إنـهـاء هـذا االتـفاقs يـدخـل اإلنـهـاء حـيّز
الـتـنـفــيـذ في نـهــايـة الـعــام الــدراسي الـذي يـتـم فـيه إنـهـاء
االتــفــاق. وعـلـى الــرغم من هــذا اإلنــهــاءs يــســتــمــر تـطــبــيق
شـــــروط االتـــفــــــاق حـــتـى تـــتـــــوقف اHـــدرســـــة عن الــــعـــمـل
وحـتى تـصـفيـتـهـا الـنهـائـيـة. وبـاإلضافـة إلى ذلكs تـسـتـمر
اHـدرسـة فـي االسـتـفـادة من اإلعـفـاء الــضـريـبي اHـنـصـوص

عليه في هذا االتفاق حتى التصفية النهائية.
حُــــــرّر بــــواشـــــنـــــطنs فـي هــــذا الـــــيــــومs 29 من شـــــهــــر
ديسـمبر سنة s2015 في ثالث (3) نسخs بالـلغات الـعربية
واإلجنـلـيـزيـــة والـفـرنـسـيـةs وكــل الـنـصـــوص مـتـســاويــة

في احلجيـة.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
مجيد بوڤرةمجيد بوڤرة

سفير اجلزائر بالوالياتسفير اجلزائر بالواليات
اHتحدة األمريكيةاHتحدة األمريكية

عن حكومة الوالياتعن حكومة الواليات
اHتحدة األمريكيةاHتحدة األمريكية

أن باترسنأن باترسن
مساعدة كاتب الدولةمساعدة كاتب الدولة
لشؤون الشرق األوسطلشؤون الشرق األوسط
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي  مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 16-104 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 12 جــــمــــادى جــــمــــادى
s2016 ــوافق 21 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 ا
يــحـدد كــيــفـيــات جتــديـد اجملــالس الــشــعـبــيــة الـبــلــديـةيــحـدد كــيــفـيــات جتــديـد اجملــالس الــشــعـبــيــة الـبــلــديـة

والوالئية احمللوالوالئية احمللّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

sاحمللية
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2)  منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو  ســنـة 2011 واHــتــعـلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21 فــــبــــرايــــر  ســــنــــة 2012

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-91 اHـؤرّخ
في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اHــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
Yاحملـــلــيــ YــنـــتــخـــبــH2013 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

sمنوحة لهمHوالعالوات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-105 اHؤرّخ
في 5 جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة
2013 واHــتــضـمن الــنــظـام الــداخــلي الـنــمــوذجي لـلــمــجـلس

sالشعبي البلدي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-217 اHؤرّخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1434 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2013
واHتضـمن النظـام الداخـلي النمـوذجي للـمجلس الـشعبي

sالوالئي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبـيـقـا ألحـكـام الـقـانـون رقم 10-11
اHــؤرّخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونـــيـــو  ســـنــة
2011 والـقانون رقم 12-07 اHـؤرّخ في 28 ربـيع األول عام

sــذكـــورين أعالهHــوافق 21 فـــبــرايــر  ســنــة 2012 واH1433 ا

يـهـدف هـذا اHـرســوم  إلى حتـديـد كـيـفــيـات جتـديـد اجملـالس
الشعبية البلدية والوالئية احمللّة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــتـم احلل والــــتـــجــــديــــد الـــكــــلي لــــلــــمـــجــــلس
الشعبي البلدي والوالئي :

sفي حالة خرق أحكام دستورية -
sفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء اجمللس -

sفي حالة استقالة جماعية ألعضاء اجمللس -
- عـــــنـــــدمــــــا يـــــكـــــون اإلبـــــقــــــاء عـــــلى اجملــــــلس مـــــصـــــدرا
إلخـتـالالت خـطــيــرة � إثـبــاتــهــا أو من طـبــيــعــتـهــا اHــسـاس

sوطمأنينتهم YوطنHصالح ا�
- عــنــدمـا يــصــبح عـدد اHــنــتـخــبــY أقل من األغــلـبــيـة
اHـطــلــقـة وذلك رغـم تـطــبـيـق أحـكــام اHـادة 41 من الــقــانـون
اHـتـعـلق بــالـبـلـديـةs وأحـكـام اHـادة 41 من الـقـانـون اHـتـعـلق

sبالوالية
sفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو جتزئتها -

- في حــالــة حــدوث ظــروف اســتــثــنــائــيــة حتــول دون
تنصيب اجمللس اHنتخب.

وبـاإلضافـة إلى احلـاالت اHـنـصوص عـلـيـهـا أعالهs يتم
احلل والتجديد الكـلي للمجلس الشـعبي البلديs في حالة
وقوع خالفـات خـطيـرة بـY األعضـاء تـعيق الـسـير الـعادي
لهـيـئـات الـبـلـديـةs وبـعـد إعـذار يوجـهه الـوالي إلـى اجمللس

دون االستجابة له.

اHاداHادّة ة 3 :  :  جتري انـتخـابات جتـديد اجملـالس الشـعبـية
الــبـلـديــة والـوالئـيــة احملـلّــة خالل سـتـة (6) أشـهــر بـالـنــسـبـة
لـلـمـجالـس الشـعـبـيـة الـبـلـديـةs وثالثة (3) أشـهـر بالـنـسـبة
لــلــمــجــالس الــشــعــبــيــة الـوالئــيــةs وذلك ابــتــداء من تــاريخ

احلل.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــتم حل اجملــلس الــشـعــبي الــبــلــدي واجملـلس
الــشــعــبـي الــوالئي وجتــديــدهــمـــا �ــوجب مــرســوم رئــاسي

بناء على تقرير الوزير اHكلف بالداخلية.
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اHـادة اHـادة 5 :   :  في حــالـة الـظـروف االســتـثـنـائــيـة أو حـالـة
اHـــســــاس اخلـــطــــيـــر بـــالــــنـــظـــام الــــعـــام الــــتي تـــعــــيق إجـــراء
االنــتــخــابــاتs يـــقــدم الــوالي اقــتــراحــا مـــعــلال إلى الــوزيــر

اHكلف بالداخلية بتأجيل االنتخابات.

يـــتــــخـــذ في مــــجـــلس الــــوزراء قـــرار تـــأجــــيل جتـــديـــد
اجملالس احمللّة إلى أجل الحق يوافق تنظيم االنتخابات.

اHادة اHادة 6 :  : تـنتهي عهـدة اجمللس اجلديـد بانتهـاء الفترة
اHــتـبـقــيـة إلى غـايــة الـتـجــديـد الـعــام لـلـمـجــالس الـشــعـبـيـة

البلدية والوالئية.

اHادة اHادة 7 :   :  ال �كن تنـظيم االنتخابات من أجل جتديد
اجملــــــالـس احملــــــلّــــــة خـالل الــــــســــــنــــــة األخــــــيــــــرة مـن الــــــعــــــهــــــدة

االنتخابية.

اHـادة اHـادة 8 :  : يــســتـــدعى نـاخـبـو الـبــلـديـة والـواليـة الـتي
حلّ مــجـــلــســـهــاs �ــوجـب مــرســـوم رئــاسي من أجـل جتــديــد
مـــــــجـــــــلــــــســـــــهــم قـــــــبـل تــــــســــــعـــــY (90) يــــــومـــــــا من تـــــــاريخ

االنتخابات.

Yيـعـ sـادّة ة 9 :   :  في حــالـة حل مــجـلـس شـعـبـي بـلــديHـاداHا
(2) Yالـــوالي �ـــوجب قـــرار مــتـــصـــرفـــا ومــســـاعـــدين اثـــنــ
لـتــسـيـيـر شــؤون الـبـلــديـةs في أجل ال يـتــعـدى عـشـرة (10)

. أيام من تاريخ احللّ

sــادّة ة 10 :  : فـي حــالــة حـل مــجــلـس شـعــبـي والئـيHــاداHا
يـعـY الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة �ـوجب قـرارs بـناء عـلى
اقـــتـــراح من الــــوالي خالل الـــعـــشـــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي
احلـلsّ مـنــدوبــيــة والئــيــة تــتــشـكـل من رئــيس وخــمــسـة (5)
أعـضــاء Hـمـارســة الـصالحـيــات اخملـولـة لــلـمـجـلـس الـشـعـبي

الوالئي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : يـــــتم تــــعــــيــــY اHــــتــــصــــرف واHــــســــاعــــدين
YـوظفHا Yنـدوبية الـوالئيـة من بH(2) وأعضـاء ا Yاالثن
واألعـوان الـعــمـومــيـY ذوي اخلـبــرة والـكـفــاءة في تـســيـيـر

الشؤون العمومية احمللية.

12 :  : تـــنــــتـــهي مــــهـــام اHـــتــــصـــرف واHـــســــاعـــدين اHــاداHــادّة ة 
واHنـدوبـيـة الـوالئيـة بـقـوة الـقانـون فـور تـنـصـيب اجمللس

اجلديد. 

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـسـتـفـيـد اHـتـصـرف واHـسـاعـدان وأعـضـاء
اHــنـدوبــيـة الـوالئــيـة من تــعـويـضــات عـلى ســبـيل اHـمــاثـلـة
اHنصوص عليـها في التنظيم اHـعمول بهs حسب اHقياس

اآلتي :

- لــلــمــتـصــرف الــتــعــويض اHــمــنــوح لـرئــيس اجملــلس
sالشعبي البلدي

sمنوح لنواب الرئيسHللمساعدين التعويض ا -
- لــرئــيس اHــنـدوبــيـة الــوالئــيـة الــتــعـويـض اHـمــنـوح

sلرئيس اجمللس الشعبي الوالئي
- ألعــضــاء اHـنــدوبــيــة الـوالئــيــة الــتـعــويض اHــمــنـوح

لنواب الرئيس.

14 : :  تــضـع الـهــيــئــات اHــســتــخــدمــة اHــتــصـرف اHـاداHـادّة ة 
واHـــســاعــديـن وأعــضــاء اHـــنــدوبـــيــة الــوالئـــيــة في وضـــعــيــة

انتداب أثناء فترة أداء مهمتهم.

15 : :  حتـــدد أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـومs كـــلـــمـــا دعت اHــاداHــادّة ة 
احلـــــاجــــــة إلـى ذلكs �ــــــوجـب قـــــرار مـن الــــــوزيـــــر اHــــــكــــــلف

بالداخلية.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم رقم 16-105  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 12 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــوافق 21 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 ا
يـتـمم قـائـمـة اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـيـة اHـتـخـصـصةيـتـمم قـائـمـة اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـيـة اHـتـخـصـصة
اHـلحقـة باHرسـوم التنـفيذي رقم اHـلحقـة باHرسـوم التنـفيذي رقم 97-465 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
2 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1418 اHـوافـق  اHـوافـق 2 ديـســمـبــر سـنة  ديـســمـبــر سـنة 1997
الـذي يحــدد قواعـد إنشـاء اHؤسســات االستـشفـائيةالـذي يحــدد قواعـد إنشـاء اHؤسســات االستـشفـائية

اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

sستشفياتHا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتنـفـيذي رقم 465-97
الــــــــمـــــــــؤرخ فـي 2 شــــــــعــــــــبــــــــان عـــــــام 1418 الــــــــمـــــــــوافـق 2
ديـــــســــــمــــــبــــر ســــــنـــــة 1997 الـــــذي يـــــحــــدد قـــــواعـــــد إنـــــشــــاء
sتخصصة وتنظيمها وسيرهاHؤسسات االستشفـائية اHا

sتممHعدل واHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـتـمم هذا اHـرسـوم قـائمـة اHـؤسـسات
االســتـشـفـائـيـة اHـتـخـصـصـة اHــلـحـقـة بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 97-465 اHـــــؤرخ في 2 شـــــعــــبـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 2

ديسمبر سنة 1997 واHذكور أعالهs كما يأتي :

الواليةالواليةاHوقعاHوقعالتسميةالتسميةاالختصاصاالختصاص

................................. ( بدون تغيير) ..................................

طب النساء والتوليد
 وطب األطفال 
وجراحة األطفال

مستشفى األم والطفل
تامنغستتامنغستلتامنغست

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

اHادة اHادة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 16-106 مـــــؤر مـــــؤرّخ خ في في 12 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــوافق 21 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 ا
يـتـمم قــائـمـة اHـؤســسـات الـعـمــومـيــة االسـتــشـفـائـيـةيـتـمم قــائـمـة اHـؤســسـات الـعـمــومـيــة االسـتــشـفـائـيـة
اHلحقــة باHرسوم التنفيذي رقم اHلحقــة باHرسوم التنفيذي رقم 07-140 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
2 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق  اHــوافق 19 مــايــــو ســنـــة مــايــــو ســنـــة
2007 واHـــتـــضــمــن إنـــشــــاء اHــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة واHـــتـــضــمــن إنـــشــــاء اHــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة

االســتــشــفــائــيـــة واHـــؤســســـات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــةاالســتــشــفــائــيـــة واHـــؤســســـات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــة
اجلوارية وتنظيمهـا وسيرها.اجلوارية وتنظيمهـا وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

sستشفياتHا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 140-07
الــمــؤرخ فـي 2 جـــمــادى األولـى عــام 1428 الــمــوافـق 19
مــايـــو ســنـة 2007 والـمــتــضـمـن إنــشـاء الــمـؤســسـات
الـعـمـومـيـة االســتـشـفـائـيـة والـمـؤسـسـات العـمومـيـة
للـصـحـة الـجــواريـة وتنـظـيـمـهــا وســيــرهــاs الـمـعـدل

sتممHوا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــتــمم قـائــمــة اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة
االسـتـشـفـائـيــة اHـلـحـقـة بـاHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 140-07
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو

سنة 2007 واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHلحق األول اHلحق األول

قائمة اHؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اHؤسسات العمومية االستشفائية

1/ - والية أدرار/ - والية أدرار

........................ (بدون تغيير) .......................

- أولف

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

"

"
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يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى تـعديل أحكام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 02-156 اHؤرخ فـي 26 صـفـر عـام
1423 اHــوافـق 9 مـــايــــو ســـنــــة 2002 الــــذي يـــحـــدد شـــروط

الـــتــوصـــيل الـــبـــيـــني لـــشــبــــكـــات اHـــواصـالت الـــســلــــكــــيـــة
والالسلكيـة وخـدمـاتـهــا.

2 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHــــــادة 17 مـن  اHــــــرســـــوم اHـــــادة اHـــــادة 
الـــتــنــفــيــذي رقم 02-156 اHــؤرخ فـي 26 صــفـــر عـــام 1423
sالـــــمــــــوافــق 9 مــــــايــــــو ســــــنــــــة 2002 والـــــمــــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

" اHادة 17 : يخضع ...............( بـدون تغيـير حتى)
إلى الوزير اHكلف باHواصالت السلكية والالسلكية.

sبـــالــــنـــســـبـــة لــلـــســـنـــوات الــــمـــالـــيـــة الـــمـــوالـــيـــة
يـــــعـــــرض الـــــفـــــهــــرس عـــــلــى ســــلـــــطـــــة الـــــضـــــبـط فـي 15
يــــــولــــــيـــــــو من الـــــســـــنـــــة اجلـــــاريـــــة كـــــآخـــــر أجـل. وتـــــؤسس
الــتـعــريــفــات اHـبــيّــنــة في الــفــهـرس عــلى دراســة الــنــتـائج
احملـاسـبـيـة عـنـد 31 ديـسـمـبــر من الـسـنـة اHـالـيـة الـسـابـقـة.
ولــــــســـــلـــــطـــــة الـــــضــــــبـط أجـل يــــــمـــــتـــــد إلى 20 أكــــتــــوبــــر
للـمـوافـقـة عـلـيه أو طلـب تعـديالت. ويـدخل الـفـهـرس حـيّز
الـتـنــفـيـذ في 31 أكـتــوبـر من كل ســنـة ويـكــون صـاحلـا إلى

غاية 30 أكتوبر من السنة اHوالية.

يـقــوم اHـتــعــامل بـنــشـر الــفــهـرس خالل الــشـهــر الـذي
يلي موافقة سلطة الضبط عليه.

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

اHــادة اHــادة 3 : : �ــدد تـــاريخ صالحـــيـــة فــهـــارس الــتـــوصــيل
الـــبــيـــني لـــشـــبـــكـــات اHـــواصالت الـــســلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيــة
وخـدماتها السـارية اHفعـول عند تاريخ نـشر هذا اHرسوم

في اجلريدة الرسميةs إلى غاية 30 أكتوبر سنة 2016.

الــمـادة الــمـادة 4 : : يــنــشــر هـذا الـمــرسـوم فـي الــجـريـدة
الـرّسـمـيـّة  لـلـجـمـهـوريّـة الـجـزائـريّـة الـدّيـمـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 12 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHادة اHادة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــمــرســوم تــنــفــيــذي رقـم ذي رقـم 16-107 مــؤر مــؤرّخ خ فـي فـي 12 جــمــادى جــمــادى
الـــثــــانـــيــــة عـــام الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 21 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
s2016  يــــعــــدل الــــمــــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم يــــعــــدل الــــمــــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 156-02

اHــــؤراHــــؤرّخ فـي خ فـي 26 صــــفـــــر عـــــام  صــــفـــــر عـــــام 1423 اHــــوافـق  اHــــوافـق 9 مــــايـــــو مــــايـــــو
2002 الــذي يــحــدد شـروط الــتــوصـيل الــبــيـني الــذي يــحــدد شـروط الــتــوصـيل الــبــيـني سـنــة سـنــة 
لـــــشــــبـــــكــــات اHـــــواصالت الـــــســــلــــكــــيـــــة والالســـــلــــكــــيــــةلـــــشــــبـــــكــــات اHـــــواصالت الـــــســــلــــكــــيـــــة والالســـــلــــكــــيــــة

وخدماتها.وخدماتها.
ــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
sاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
 s(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت
الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيــةs اHـعـدل واHـتــممs ال سـيـمـا اHـادة 25

sمنه

- وبــمــقــتــضـى الــمــرســـوم الرئــاسي رقم 125-15
الـــمــــؤرخ فــي 25 رجـب عـــام 1436 الـــمـــوافـق 14 مـــايـــو
sســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

sعدلHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-156 اHؤرخ
فـي 26 صـفـر عـام 1423 اHوافـق 9 مايــو سنـة 2002 الـذي
يــحــدد شـروط الــتــوصــيـل الـبــيــنـي لــشـبـــكــات اHــواصـالت

sالسلـكـيـة والالسلكيـة وخـدمـاتـهــا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
sالسلكية والالسلكية
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقا.بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـــــهــــــام الـــــسّـــــيـــــدة والــــــسّــــــيـــــد اآلتي اســــــمـــــاهـــــمـــــا بـــــوزارة
االســـتــشــراف واإلحــصـــائــيــات - ســـابــقــا - s لــتـــكــلــيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :

- شـفـيـقــــة بـلـغــــا�s بـصــفـتـهــا مــديـــرة لـلـدراســـات
sداخيل والتنمية البشريةHفي قسم التشغيل وا

- ابــــراهـــيم بـن خــلـــيـــفـــةs بـــصـــفـــته رئـــيـس دراســات
بــــقـــــسـم خـــــصــــائـص األقـــــــالــــــيم فـي اHــــديــــــريــــــة الـــــعــــــامـــــة

للتخطيط اإلقلـيمي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

مدير دراسات بوزارة اجملاهدين.مدير دراسات بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهـام السّيد عـبد احلمـيد رقاطs بصـفته مديـرا للدراسات

بوزارة اجملاهدينs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHوافق اHوافق 28  فبراير سنة   فبراير سنة s2016 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــــديــــر الــــتــــراث الــــتــــاريــــخـي والــــثــــقــــافي بــــوزارةمــــديــــر الــــتــــراث الــــتــــاريــــخـي والــــثــــقــــافي بــــوزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـــهـــام الــسّـــيـــد مــحـــمـــد أبي اســمـــاعــــيلs بـــصــفـــتـه مـــديـــرا
sلــــلــــتــــــراث الــــتــــاريــــخـي والــــثــــقــــافـي بــــوزارة اجملـــــاهــــدين

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مــــديـــر اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلـــدراســــات والـــبــــحث فيمــــديـــر اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلـــدراســــات والـــبــــحث في

احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهــام الــسّـــيــد جــمــال يــحــيــاويs بــصــفـــته مــديــرا لــلــمــركــز
الوطـني للـدراسات والـبحث في احلـركة الـوطنـية وثورة

أول نوفمبر سنة s1954 إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

مدير اHتحف اجلهوي للمجاهد ببسكرة.مدير اHتحف اجلهوي للمجاهد ببسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـد فـوزي مــصـمـوديs بـصـفـته مــديـرا لـلـمـتـحف

اجلهوي للمجاهد ببسكرةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مــديــر الــغـرفــة الــوالئــيــة لــلــصـيــد الــبــحــري وتــربــيـةمــديــر الــغـرفــة الــوالئــيــة لــلــصـيــد الــبــحــري وتــربــيـة

اHائيات �ستغا�.اHائيات �ستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهـام السّـيد فـتحي عبـد الرحـمانs بـصفـته مديـرا للـغرفة
sـائــيـات �ــسـتــغـا�Hالـوالئــيـة لــلــصـيــد الـبــحـري وتــربـيــة ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نائبي مدير بوزارة النقـل.نائبي مدير بوزارة النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام اآلنـســة والـسّـيــد اآلتي اسـمـاهــمـا بـصــفـتـهـمــا نـائـبي

مدير بوزارة النقـل :
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- فـــاطــمــة الـــزهــراء ديــدوشs نــائـــبــة مــديـــر ألنــظــمــة
sبناء على طلبها sاإلعالم واإلحصائيات

- محمد ساHيs نائب مدير للوسائل العامة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

مديرين للنقل في الواليات.مديرين للنقل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّــيـــدين اآلتي اســـمــاهـــمــا بــصـــفــتـــهــمـــا مـــديـــرين

: Yاآلتيت Yللنقــل في الواليت
sفي والية أم البواقي sفوزي شاكر -

- محمد بعليs في والية البيضs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّــيـــدين اآلتي اســـمــاهـــمــا بــصـــفــتـــهــمـــا مـــديـــرين
لــلـــنــقــل فـي الــواليــتــY اآلتـــيــتــsY لـــتــكــلـــيف كـل مـــنــهــمــا

بوظيفـة أخـرى :
sفي والية معسكر sمحمد فوزي شابي -
- سليم حنطابليs في والية عY الدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام الــسّــيــد مـلــيك جــويــنيs بــصـفــته مــديــرا لــلـنــقـل في

والية باتنةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام السّـيد عـمـار لعـورs بصـفـته مديـرا لـلنـقـل في والية

قاHةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـدة �ـيـنـــة مـبـروكs بـصـفـتـهـا مـديـــرة لـلـنـقـــل

في والية ميلةs لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

بـمــوجـب مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ فـي 19 جــمـادى
s2016 األولــى عــــام 1437 الــــمــــوافـق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة
تـــنــــهـى مــــهـــام الـــسّـــيــديـن اآلتي اســـمــاهـــمـــا بــصـــفـــتــهـــمـــا
مديــرين لـلـنـقــل في الـواليتـY اآلتـيـتـsY إلحالـتـهـمـا على

التّقاعد :
sفي والية بجاية sمحمد شتوان -

- مصطفى محاجبيةs في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
s2016 األولـى عـــام 1437 الــــمـــوافـق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة
تـنــهى مــهــام الـسّــيــد مـحــمــــد ســــوالميs بـصــفــتـه مــديـــرا

للنقــل في والية عنابةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسـيمـــــرســــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 19 جـــــمــــادى األولـى عــــام جـــــمــــادى األولـى عــــام
s2016 1437 الـــــــــمـــــــــوافـق  الـــــــــمـــــــــوافـق 28  فــــــــــبـــــــــرايـــــــــر ســـــــــنــــــــة   فــــــــــبـــــــــرايـــــــــر ســـــــــنــــــــة

يـــتــضــميـــتــضــمّـن إنــهــاء مـهـام مـديــرة الـتـنـظـيم والـتـعـاونـن إنــهــاء مـهـام مـديــرة الـتـنـظـيم والـتـعـاون
والـــتـــوثــــيق بــــوزارة الـــتـــضــــامن الـــوطــــني واألســـرةوالـــتـــوثــــيق بــــوزارة الـــتـــضــــامن الـــوطــــني واألســـرة

وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ فـي 19 جــمـادى
s2016 األولـى عــام 1437 الـــمـــوافـق 28 فــــبــــرايـــر ســــنــة
تـنهى مـهام الـسّــيدة أمـــيرة لـطـفـيـــة بطــاهـــرs بصـفتـهــا
مـــديـــــــرة لــــلـــتــــنــــظــــــيم والــــتـــعــــــاون والــــتــــوثـــيـق بـــوزارة
الــتــضــامن الــوطــني واألســرة وقــضــايــا اHـرأةs لــتــكــلــيــفــهـا

بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مــــديــــر بــــرامج الــــعـالج واألخالقــــيــــات وآداب مــــهــــنــــةمــــديــــر بــــرامج الــــعـالج واألخالقــــيــــات وآداب مــــهــــنــــة
الــــــــطـب بــــــــوزارة الــــــــصــــــــحــــــــة والــــــــســـــــــكــــــــان وإصالحالــــــــطـب بــــــــوزارة الــــــــصــــــــحــــــــة والــــــــســـــــــكــــــــان وإصالح

اHستشفيات.اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مـرسـوم رئـاسـيّ مـؤرّخ فـي 19 جـمــادى
s2016 األولـى عـــام 1437 الــــمـــوافـق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة
تــــنـــهـى مــــهـــام الــــسـّـــيــــد مـــجــــيـــد بــــســـاحــــةs بـــصــــفـــتـه
مـــديـــرا لـــبـــرامـج الـــعـالج واألخـالقـــيـــات وآداب مـــهـــنــة
الــــــــــطــب بــــــــــوزارة الـــــــــصــــــــــحــــــــــة والــــــــــســــــــــكــــــــــان وإصالح

اHستشفيات.
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مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 28  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة s2016 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنـهـاء مـهـام نـائـبـي مـديـر بـوزارة الـصـحـة والـسـكـانإنـهـاء مـهـام نـائـبـي مـديـر بـوزارة الـصـحـة والـسـكـان
وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهام الـسّيدة غنـية مربوطs بصـفتها نـائبة مديـر للصحة
اإلجنـابـيـة والـتــنـظـيم الـعــائـلي بـوزارة الـصــحـة والـسـكـان

وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام الــسّـيـدة لــيـلى حـاج مــسـعـودs بــصـفـتــهـا نـائــبـة مـديـر
لـــهــــيـــاكـل الــــصـــحــــة اجلـــواريـــة والــــعالج بـــاHــــنـــزل بـــوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مـديـرة الـصحـة والـسـكـان وإصالح اHـسـتـشـفـيات فيمـديـرة الـصحـة والـسـكـان وإصالح اHـسـتـشـفـيات في

والية ميلة.والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجـب مــــرســــوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 جـــمــادى
s2016 األولـى عـــام 1437 الــــمـــوافـق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة
تــنــهى مــهـــام الــسّــيــدة دلــيـــلــة بن اHــيــرs بــصـــفــتــهــا مــديــرة
لــلـصــحــة والـســكــان في واليــة مـيــلــةs لـتــكــلــيـفــهــا بـوظــيــفـة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
28  فبـراير سـنة   فبـراير سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مـــديـــر دراســـات بــوزارة الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــاتمـــديـــر دراســـات بــوزارة الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الـــسّـــيـــد مـــحـــمــد األمـــY كـــســـوريs بـــصـــفـــته مـــديــرا
لـــلــــدراســـات بــــقـــسم اإلحــــصـــاء واالســـتــــشـــراف والـــيــــقـــظـــة
االســتـراتــيــجـيــة في اHــديـريــة الــعــامـة جملــتــمع اHـعــلــومـات
sبــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكــــنــــولـــوجــــيــــات اإلعـالم واالتــــصــــال

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئــــــاســيمــــــرســـــوم رئــــــاســيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فــي خ فــي 19 جــــــمــــــادى األولــى جــــــمــــــادى األولــى
s2016 عـــام عـــام 1437 الــــمــوافــق  الــــمــوافــق 28 فـــبـــرايـــر ســـنــة  فـــبـــرايـــر ســـنــة
يــــتـــــضــــميــــتـــــضــــمّـــن تــــعـــــيــــيـــن رئــــيــس ديـــــوان وزيــــرـــن تــــعـــــيــــيـــن رئــــيــس ديـــــوان وزيــــر

اجملاهدين.اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـــسّـــيـــد مـــحـــمــد أبـي اســمـــاعـــيلs رئـــيـــســـا لـــديـــوان وزيــر

اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ sيـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
مــــديـــــر الـــــتــــراث الـــــتـــــاريـــــخي والـــــثـــــقــــافـي بــــوزارةمــــديـــــر الـــــتــــراث الـــــتـــــاريـــــخي والـــــثـــــقــــافـي بــــوزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
sمديـرا لـلـتـراث الـتـاريـخي والـثـقافي sالـسّـيـد خـالـد دهـان

بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ sيـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

مدير اجملاهدين في والية بشار.مدير اجملاهدين في والية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّــيــد فــــــــوزي مـصــمـــــوديs مـديـــــــرا لــلـمــجــــــاهـديــن

فـي واليـة بشـار.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسـيمــــرســــوم رئـــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي خ فـي 19 جــــمــــادى األولـى عــــام جــــمــــادى األولـى عــــام
s2016 1437 الـــــــمــــــــوافــق  الـــــــمــــــــوافــق 28 فــــــــبــــــــرايــــــــر ســــــــنـــــــة  فــــــــبــــــــرايــــــــر ســــــــنـــــــة

يــتــضـميــتــضـمّـن تـعــيــY مـديــر اHــتـحـف اجلـهــوي لــلـمــجــاهـدـن تـعــيــY مـديــر اHــتـحـف اجلـهــوي لــلـمــجــاهـد
بتيزي وزو.بتيزي وزو.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـسّيـد شعـبان حـمـشاs مـديرا لـلمـتحـف اجلهـوي للـمجـاهد

بتـيزي وزو.
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ sتـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

مديرين للنقـل في الواليات.مديرين للنقـل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّــــــادة اآلتـــــــيـــة أســمــــــــاؤهـم مــديــــــــريـن لــلــنــقــــــل

فـي الواليـات اآلتـية :

sفي والية األغواط sاسماعيل بن عائشة -

sفي والية تيارت sمصطفى برقية -

sفي والية جيجـل sبن سعد قصار -

sفي والية إيليزي sمحمد فوزي شابي -

sالدفلى Yفي والية ع sفتحي عبد الرحمان -

sفي والية النعامة sعيسى نقماري -

- سليم حنطابليs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
Yالـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـرين لـلـنـقــل فـي الـواليـت

: Yاآلتيتــ
sفي والية سيدي بلعباس sرياض بومدين -

- توفيق بوليفةs في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
s2016 األولـــى عـــــام 1437 الـــــمـــــوافـق 28 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
يـــعــــيّـن الــسّــيــد مــلــيـك جــويــنيs مــديــرا لـــلــنــقل في واليــة

عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن

السّيد عمار لعورs مديرا للنقل في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـــــسـّـــــيـــــدة �ـــيــــنــــة مــــبــــروكs مــــديـــرة لــــلــــنــــقل فـي واليـــة

بومرداس.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ sيـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوقــايـــة وتـــرقـــيـــة الـــصـــحـــة بــوزارةاHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوقــايـــة وتـــرقـــيـــة الـــصـــحـــة بــوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الـــسّـــيـــد إســـمـــاعــــيل مــــصـــبـــاحs مـــديـــــرا عـــامـــا لـــلــــوقـــايــــة
وتــــرقــــيــة الـــصـــحـــة بـــوزارة الـــصـــحـــة والــســـكـــان وإصالح

اHستشفيـات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ sتـــتــضـــم s2016 28  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
نــواب مــديــرين بــوزارة الــصــحــة والـســكــان وإصالحنــواب مــديــرين بــوزارة الــصــحــة والـســكــان وإصالح

اHستشفيات.اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــسّــيــدة والــسّــيــد اآلتي اســمــاهــمــا نــائــبي مــديــر بـوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات:
- سـامــيــة حــمــاديs نــائــبـة مــديــر Hــكــافــحــة األمـراض

sنتشرة واإلنذار الصحيHا
- فـريــد بـوعــفـوs نــائب مــديـر لــلـدراســات واألبـحـاث

والتحالـيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
السّـيدتـان اآلتي اسـماهـما نـائبـتي مـدير بـوزارة الصـحة

والسكان وإصالح اHستشفيات :
- نــصــيـرة بــوخـاويs نــائـبــة مــديـر الســتـراتــيـجــيـات

sوبرامج السكان
- فــتــيــحــة صــديــقيs نــائــبــة مــديــر لــهــيــاكل الــصــحــة

اجلوارية والعالج باHنزل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـسّيدة صـباح زبـيريs نائـبة مـدير للـميـزانية واحملـاسبة

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ sيـــتــضـــم s2016 28  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مدير الصحة والسكان في والية أدرار.مدير الصحة والسكان في والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجـب مـــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 جـــمـــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 يـــعــيّن
الـــسّـــيـــد حــســـY بـــومــادةs مــديــرا لــلــصــحــة والــســكــان في

والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ sتـــتــضـــم s2016 28  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مديرين عامH Yراكز استشفائية جامعية.مديرين عامH Yراكز استشفائية جامعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
كـمـال شـفـايs مديـرا عـامـا لـلـمركـز االسـتـشـفـائي اجلــامعي

للبليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
نـصـر الــدين مـازونيs مـديـرا عــامـا لـلـمـركــز االسـتـشـفـائي

اجلامعي لتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
يـــوسـف شـــريـــفـــةs مـــديـــرا عـــامـــا لــــلـــمـــركـــز االســـتـــشـــفـــائي

اجلامعي لسيدي بلعباس.

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاساسـيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 19 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1437
Yاألم Yن تعيYاألم Yيتضـمّن تعي sيتض s2016 وافق 28  فب  فبـراير سنة راير سنةHوافق اHا

العام للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي.العام للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
خلـضـر ڤـنـونs أمـيـنـا عــامـا لـلـمـجـلس الـوطـني االقـتـصـادي

واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437
Yن الــتـعــيـYتــتـضــمّن الــتـعــيـ sتــتـضــم s2016 28  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عـام 1437 اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة s2016 تـعـيّن الـسّـيدات
والــسّــيـد اآلتــيــة أســمــاؤهم بــاجملــلـس الــوطـنـي االقــتــصـادي

واالجتماعي:
sمديرة دراسات sشفيقة بلغا� -

sرئيسة دراسات sنادية جوابري -
sرئيسة دراسات sفاطمة بن علي -

- ابراهيم بن خليفةs رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عــام 1437 اHــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
محمد األمY كـسوريs مديرا للدراسات باجمللس الوطني

االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى
عـام 1437 اHـوافق 28 فــبــرايــر ســنـة s2016 تــعــيّن الــسّــيـدة
أمـيــرة لـطــفـيــة بــطـاهــرs مـكــلّـفــة بـالــدراسـات والــتـلــخـيص

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قـــــرار رقم قـــــرار رقم 11 / ق. م د// ق. م د/16 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 جــــمـــــادى األولى جــــمـــــادى األولى
عـام عـام 1437 اHـوافــق  اHـوافــق 3 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة s2016 يـــتـــعـلــقs يـــتـــعـلــق

بابا ستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.ستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ اجمللس الدستوري
- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســــيـــمـــا اHـــواد 105 و112

sو163 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتـضى  الـقــانــون الـعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHتعلّق بـنظام االنتخاباتs ال سيما اHواد 88 و102 و103

sمنه

- و�ــقـتـضى  الـقــانــون الـعــضـوي رقم 12-02 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يحدد حاالت التنافي مع العهدة البرHانيةs ال سيما اHواد

s2 و3 و7 و8 و11 و12 منه

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
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- وبـــمــــقـــتـــضـى الــــقـــانـــــون الــعـــضــوي رقم 03-12 
الـــمـؤرخ فـي 18 صــفــر عـام 1433 الــمـوافــق 12 يــنــايـر
ســـنـــة 2012 الــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــوســـيـع حـــظــوظ
تـمـثـيـل الـمــرأة فـي الـمـجـالس الـمـنــتـخـبـةs ال سـيما

sادة 6 منهHا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

sعمل اجملـلـس الـدسـتـوري

- وبـــمــــقـــتــــــضى  إعــالن الـــــمــجـــلس الــدســـتـــوري
رقــم 01 / إ. م د/12 الـمــؤرخ فــي 24 جــمـــادى الــثـانية
عــــــــــام 1433 الـــــــــــمـــــــــــوافــق 15 مــــــــــايـــــــــــو ســـــــــــنــــــــــة 2012 
والـمـــتــضــمـــن نـتـائـج انـــتــخــاب أعــضــاء الـــمــجلس

sالشعبي الوطني

- وبـــــــعـــــــد االطــالع عـــــــلـى رســــــالــــــة رئــــــيـس اجملــــــلس
الــــشــــعــــبي الـــوطـــني رقم أخ / أر/2016/28 اHـــؤرخــة في
أول مــــارس ســــنــــة 2016 واHـــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانـــــة الــــعــــامــــة
لــلــــمـــجـــلــس الــــدســــتــــوري بــــتــــاريخ أول مــارس ســنــة
s2016 تــحـت رقــم s02 والـــمــــتـــضــــمـــنـــة الـــتــــصـــريـح

بـــــــشـــــــغــــــور مـــــــقــــــعــــــد الـــــــنــــــائــب شـــــــرفي مـــــــيـــــــلــــــود
الــــــمــــــنــــــتــــــخـب في قـــــائـــــمـــــة حـــــزب الــــتـــــجـــــمع الـــــوطـــــني
الـــد�ــــقـــراطيs الـــدائـــرة االنـــتـــخـــابــــيـــة مـــعـــســـكـــرs بـــســـبب

sاالستقالة

YــــــــتــــــــرشــــــــحــــــــHوبـــــــــعـــــــــد االطــالع عـــــــــلى قــــــــوائـم ا -
لـالنــتـــخــابــات الــتــشــريـــعــيــة الـتي جـرت يـوم 10 مـايـو
سـنـة s2012 اHـعــدة من طـرف وزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات
الـــمــحـلــيـة عـن كل دائــرة انـتـخــابـيــةs اHـرسـلــة بـتـاريخ 26
أبــريل سـنـة s2012 حتت رقم 12/3083 واHـســجـلـة بــاألمـانـة
الـــعـــامــة لـــلــمـــجــلس الـــدســتــوري بـــتــاريخ 26 أبــريل ســنــة

 s39 حتت رقم s2012

sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

sداولةHوبعد ا -sداولةHوبعد ا -

- اعـــتـــبـــارا أنّـه بـــمـــقـــتــضــى أحـــكـــام الــمـــادتـــيـن
102 و103 من الــقــانـــون الــعــضــوي رقم 12 -01 اHــؤرخ في

18 صـــفـــر عـــام 1433 الـــمـــوافــق 12 يــــنـــايـــر ســـنـــة 2012

والــمـتعـلـق بــنظـام االنـتــخـابـاتs يـسـتــخـلف الـنـائـب

بـعــد شـغـور مــقـعـده بــسـبـب االسـتــقـالةs بـالــمـتـرشـح
اHـــرتب مــــبـــاشــــرة بـــعـــد اHــــتـــرشـح األخـــيــــر اHـــنـــتــــخب في
الـــقـــائــمـــة االنـتـــخــابـــيــة الـــذي يــخـــلـــفـه خـالل الــفـــتــرة

 sتبقيةHالنيابية ا

- واعــــــتــــــبــــــارا أنه �ـــــقـــــتـــــضـى أحـــــكـــــام اHــــادة 2 من
الـــقــانــون الـــعــضــوي رقـم 12-02 الــمــؤرخ فـي 18 صـفـر
عـــــام 1433 الـــــمـــــوافــق 12 يـــــنـــــايـــــر ســـــنــــة s2012 يــــحــــدد
مـــفــهــوم حـــاالت الــتــنـــافـي مـع الـعـــهــدة الـــبــرلــمـــانــيــة
فــي الـــــجـــــمــع بـــــيــن الــــعــــضـــــويــــة فـي الــــبــــرHـــــان وعــــهــــدة
انـتــخــابــيــة أخــرى أو بــيـنــهــا وبــY اHــهــام أو الـوظــائف أو
األنــشـــطـــة احملــددة فـي مــواد الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي اHـــذكــور

sأعاله

- واعــــــتــــــبــــــارا أنه �ـــــقـــــتـــــضـى أحـــــكـــــام اHــــادة 6 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-03 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
sــــــذكـــــور أعالهHـــــوافـق 12 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 2012 واH1433 ا

يــســتــخـلــف الـمــتــرشـح أو الــمــنــتــخـب بــمــتـرشـح أو
مــــــــنـــــــــتـــــــــخــب مــن نـــــــفـس اجلــــــــنـسs في جــــــــمــــــــيـع حـــــــاالت
االســتـــخالف اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون الـــعـــضــوي

sتعلق بنظام االنتخاباتHا

- واعــــــــتــــــــبــــــــارا أنّــهs بـــــــعــــــــد االطــالع عــــــــلــى إعـالن
الـــمـــجــــلـس الـــدســــتـــوري وعـــلـى قــــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـي
حـــــزب الــــــتــــــجــــــمــع الــــوطـــــنـي الـــــد�ـــــقــــراطـي بـــــالـــــدائــــرة
االنتخـابـيــة معـسـكـر اHذكورين أعالهs تبY أن اHترشح
الــمـؤهــل السـتــخـالف الــنــائـب اHـسـتـقيـل شـرفي مـيـلود

sهو جليد قادة

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

الــــمـــادة األولـى الــــمـــادة األولـى : يـــســـتــــخـــلـــف الـــنــــائــب شـــرفـي
sبــعـــد شـــغـــور مـــقـــعـــده بـــســـبـب االســـتـــقـــالــة sمـــيـــلـــود

بـالـمـتـرشح جـلـيـد قـادة.

2 :  :  تــبــلّغ نــســخــة من هــذا الــقــرار إلى رئــيس اHـادة اHـادة 
اجمللس الشعـبي الوطني وإلى وزير الداخـلية واجلماعات

احمللية.

الـمـادة الـمـادة 3 :  : يــنــشـــر هــذا الــقــرار فــي الــجـــريدة
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
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بـــــهـــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســــــتــــوري فـي جـــــلــــســـــته
اHــنــعـــقــدة بـتــاريخ 23 جــمــادى األولى عـام 1437 اHــوافق 3

مارس سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
sحنيفة بن شعبان -
sعبد اجلليل بلعلى -
sإبراهيم بوتخيل -

sداود Yحس -
sعبد النور قراوي -

sمحمد ضيف -
sفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

وزارة الشوزارة الشّؤون الدؤون الدّينيينيّة واألوقافة واألوقاف
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 8 جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 17
فبـراير سنة فبـراير سنة s2016 يحدs يحدّد القـائمة االسمـيد القـائمة االسمـيّة ألعضاءة ألعضاء
الـــلالـــلّـــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيـــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيّـــة الـــدـــة الـــدّائـــمـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــميائـــمـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــميّ
والـتوالـتّطـوير الـتطـوير الـتّكـنولـوجيكـنولـوجيّ لوزارة الـش لوزارة الـشّؤون الـدؤون الـدّينـيينـيّة

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 8 جــمــادى األولى عـام 1437
اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة s2016 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيّـة
ألعــضـــاء الــلّــجـــنــة الـــقــطــاعـــيّــة الـــدّائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــميّ
والـــتّـــطـــويـــر الـــتّـــكـــنـــولـــوجيّ لـــوزارة الـــشّـــؤون الـــدّيـــنـــيّــة
واألوقــافs تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHـــادّتــY 3 و4 من اHـــرســـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 99-243 اHــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام 1420
اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 1999 الّـذي يحـدّد تنـظـيم اللّـجان
الــــقـــــطــــاعــــيّــــة الــــدّائــــمــــة لــــلـــــبــــحث الــــعــــلـــــميّ والــــتّــــطــــويــــر

التّكنولوجيّ وسيرهاs كما يأتي :

أ - بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الشأ - بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الشّؤون الدؤون الدّينيينيّة واألوقافة واألوقاف :

الوظيفةالوظيفةاالسم واللاالسم واللّقبقبالرقمالرقم

خلميسي بزاز

محند أوإيدير مشنان

خالد بوشمة

بوزيد بومدين

يوسف حفصي

عبد الوهاب برتيمة

نصر الدين وراش

رضوان معاش

عز الدين بوغلم

محند عزوق

عمر بافلولو

عيسى ميقاري

نور الدين محمدي

اHفتش العام

مدير التوجيه الدّيني والتعليم القرآني

مدير التكوين وحتسY اHستوى

مدير الثقافة اإلسالمية

مدير الدراسات القانونية والتعاون

مدير األوقاف والزكاة واحلج والعمرة

مفتّش مركزي

مفتّش مركزي

مكلّف بالدّراسات والتلخيص

مدير دراسات

نائب مدير للنشاط الثقافي واHلتقيات

نائب مدير للبرامج وحتسY اHستوى

نائب مدير للتعليم القرآني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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ب - بعنوان اHؤسسات واHصالح اخلارجية التابعة للقطاع :ب - بعنوان اHؤسسات واHصالح اخلارجية التابعة للقطاع :

الوظيفةالوظيفةاالسم واللاالسم واللّقبقبالرقمالرقم

عبد القادر قطشة

محمد مسعي

أحمد يسعد
مالك براح

مــديـر اHــدرسـة الــوطـنــيـة لــتــكـوين وحتــسـY مــسـتــوى إطـارات
إدارة الشؤون الدينية واألوقاف

مـديــر اHــعـهــد الــوطـنـي لـلــتــكـويـن اHـتــخــصص لألسالك اخلــاصـة
بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بتالغمة

مدير اHركز الثقافي اإلسالمي

مدير الشؤون الدينية واألوقاف بوالية تندوف

1

2

3

4

ج - بعنوان الشخصيات اخملتارة على أساس كفاءتها العلمية :ج - بعنوان الشخصيات اخملتارة على أساس كفاءتها العلمية :

الوظيفةالوظيفةاالسم واللاالسم واللّقبقبالرقمالرقم

دراجي السعيد

مبروك زيد اخلير

محمد يعيش

بوبشيش صالح

صغرور دحو

دبرور رابح

خلضر خلضاري

كمال لدرع

مصطفى باجو

بكير باحلاج

موسى اسماعيل

عبد القادر بن عزوز

مدير جامعة قسنطينة

مــــديــــر اHــــركـــز الــــوطــــنـي لـــلــــبــــحــــوث والــــدراســـات اإلسـالمــــيـــة
واحلضارة

عميد كلية العلوم اإلسالمية باجلزائر

عميد كلية العلوم اإلسالمية بباتنة

عميد كلية العلوم اإلسالمية بوهران

عميد كلية العلوم اإلسالمية بأدرار

أستاذ جامعي

أستاذ جامعي

أستاذ جامعي

أستاذ جامعي

أستاذ جامعي

أستاذ جامعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تـلغـى أحـكـام القـرار اHـؤرخ في 11 صـفـر عام 1422 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2001 الـذي يـحـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء
اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
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274

40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

314

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 28 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 7 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة  s s2016 يـــحـــدد تـــعــداديـــحـــدد تـــعــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمــاتs بــعــنــوان اHــؤســـســات الــعــمــومــيــة ذاتأو اخلــدمــاتs بــعــنــوان اHــؤســـســات الــعــمــومــيــة ذات
الــــــطــــــابـع اإلداريs الــــــواقـــــــعــــــة حتـت وصــــــايــــــة وزارةالــــــطــــــابـع اإلداريs الــــــواقـــــــعــــــة حتـت وصــــــايــــــة وزارة

الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHووزير ا

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
sالبحري

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1410 اHـــوافــق أول يــــنـــايــــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الـفالحـةs اHـعدل

sتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقـــا ألحـكام اHادة 8  من اHرسوم
الــرئــــاسـي رقـم 07 - 308 الــــمـــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام
sـــذكـــور أعالهHــوافق 29 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2007 واH1428 ا

يحدد هـذا القرار تـعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة
الــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـY في نــشـاطـات احلـفظ أو
الـصـيانـة أو اخلـدمات بـعـنوان اHـؤسـسات الـعـمومـية ذات
الـــــــطــــــابـــع اإلداريs الـــــــواقــــــعـــــــــة حتـــت وصـــــــايـــــــــة وزارة
الــفالحـــة والــتــنــمــيــة الــريــفـيــة والــصــيــد الــبــحــريs  وفــقـا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

651

42

901

51

3

18

78

23

280

1

1

6

2055

200

219

240

288

315

348

1

2

3

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

377

2

901

51

3

18

78

23

280

1

1

6

1741

عون مهني من اHستوى األول
عامل خدمة من اHستوى األول

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

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الرابع
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموعاجملموع
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اHادة اHادة 2 : توزع تعدادات مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين طبقا للجداول اHلحقة بهذا القرار.
اHادة اHادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 28 ربيع الثاني  عام 1437 اHوافق 7 فبراير سنة 2016.
وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

 وزير الفالحة والتنمية وزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

7

18

2

27

42

10

76

3

1

13

5

54

204

43

10

99

19

32

203

27

1

31

6

200

288

200

219

240

288

200

240

288

200

219

1

5

1

2

3

5

1

3

5

1

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

7

-
-
7

-
10

-
-
-
-
-
-
10

28

10

-
-
-
38

20

-
-
-

-
18

2

20

42

-
76

3

1

13

5

54

194

15

-
99

19

32

165

7

1

31

6

اHعهد الوطني
لإلرشاد
الفالحي

اHعهد التقني
لتربية

احليوانات

اHعهد الوطني
لوقاية

النباتات

اHعهد الوطني
لألراضي
والسقي

وصرف اHياه

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
Yطابقة لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص باألعوان العاملHتعداد مناصب الشغل اYطابقة لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص باألعوان العاملHتعداد مناصب الشغل ا

لدى اHؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الواقعة حتت وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.لدى اHؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الواقعة حتت وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

9

76

75

15

55

5

1

3

1

35

190

22

30

5

1

8

66

27

28

7

1

1

2

66

53

115

2

5

4

1

180

288

200

219

240

288

200

219

240

288

200

219

240

288

200

240

288

348

5

1

2

3

5

1

2

3

5

1

2

3

5

1

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
20

33

15

-
-
-
-
-
-
48

20

-
-
-
-
20

6

-
-
-
-
-
6

12

-
-
-
-
-
12

2

9

56

42

-
55

5

1

3

1

35

142

2

30

5

1

8

46

21

28

7

1

1

2

60

41

115

2

5

4

1

168

اHعهد الوطني
لألراضي

والسقي وصرف
اHياه (تابع)

اHعهد التقني
للزراعات
الواسعة

اHعهد الوطني
للطب

البيطري

اHركز الوطني
Hراقبة البذور

والشتائل
وتصديقها

اHعهد التقني
لزراعة
البقول

والزراعات
الصناعية

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

64

39

1

5

13

122

4

21

4

2

3

34

55

18

1

3

5

20

102

5

4

4

1

3

4

1

22

41

84

6

131

200

240

288

200

219

240

288

200

288

219

240

288

200

219

240

288

348

200

219

1

3

5

1

2

3

5

1

5

2

3

5

1

2

3

5

7

1

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

46

-
-
-
-
46

4

-
-
-
-
 4
6

-
-
-
-
-
6

4

-
-
-
-
-
-
4

38

-
-
38

18

39

1

5

13

76

-
21

4

2

3

30

49

18

1

3

5

20

96

1

4

4

1

3

4

1

18

3

84

6

93

اHعهد التقني
لزراعة
أشجار
الفواكه
والكروم

احملافظة
السامية
لتطوير
السهوب

اHعهد التقني
لتنمية
الزراعة

الصحراوية

محافظة
تنمية الفالحة
في اHناطق
الصحراوية

الوكالة
الوطنية حلفظ

الطبيعة

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- عامل مهني من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- سائق سيارة من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2418
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

4

10

1

3

5

1

24

27

2

13

3

1

2

48

2

16

18

1

8

3

12

7

3

1

11

4

8

2

2

6

22

200

219

240

288

348

200

240

288

200

200

240

200

240

288

200

219

240

288

1

2

3

5

7

1

3

5

1

1

3

1

3

5

1

2

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

4

-
-
-
-
-
4

-
2

-
-
-
-
 2
2

-
2

1

-
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
10

1

3

5

1

20

27

-
13

3

1

2

46

-
16

16

-
8

3

11

7

3

1

11

4

8

2

2

6

22

مركز الصيد
تلمسان

مركز الصيد
زرالدة

مركز الصيد
رغاية

منطقة
احملافظة على
تكاثر الصيد

بزرالدة

منطقة
احملافظة على
تكاثر الصيد
بتلمسان

منطقة
احملافظة على
تكاثر الصيد

�عسكر

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

5

2

7

8

19

2

2

1

10

1

43

2

12

1

15

3

12

1

2

18

2

25

2

4

1

34

3

22

1

1

27

200

200

219

240

288

348

200

240

200

240

288

200

240

288

348

200

240

288

1

1

2

3

5

7

1

3

1

3

5

1

3

5

7

1

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
2

2

4

-
-
-
-
-
-
4

2

-
-
2

1

-
-
-
1

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
2

5

-
5

4

19

2

2

1

10

1

39

-
12

1

13

2

12

1

2

17

-
25

2

4

1

32

1

22

1

1

25

منطقة
احملافظة على
تكاثر الصيد

باجللفة

احلظيرة
الوطنية
بتلمسان

احلظيرة
الوطنية
بتازة

احلظيرة
الوطنية
بقوراية

احلظيرة
الوطنية
بلزمة

احلظيرة
الوطنية
بالقالة

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)



14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2618
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

23

3

3

1

1

31

31

1

32

1

10

1

2

14

3

7

1

4

15

2

6

1

3

12

6

5

1

2

14

200

240

288

200

219

200

240

288

200

315

288

200

288

200

288

1

3

5

1

2

1

3

5

1

6

5

1

5

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
1

-
1

1

-
-
-
1

3

-
-
-
3

1

-
-
-
1

-
-
-
-
-

23

3

3

1

1

31

30

1

31

-
10

1

2

13

-

7

1

4

12

1

6

1

3

11

6

5

1

2

14

احلظيرة
الوطنية
بشريعة

احلظيرة
الوطنية
بجرجرة

احلظيرة
الوطنية

بثنية األحد

مركز
التكوين
واإلرشاد
الفالحي
باHدية

مركز
التكوين
واإلرشاد
الفالحي

بسيدي مهدي

مركز تكوين
األعوان
Yالتقني

YتخصصHا
في الغابات
بجيجل

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثالث

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الرابع
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

1

4

6

13

7

6

1

5

19

11

5

6

22

6

7

2

4

19

9

21

1

4

1

36

4

1

11

1

5

22

200

288

200

240

288

200

288

200

240

288

200

288

348

200

240

288

1

5

1

3

5

1

5

1

3

5

1

5

7

1

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
1

-
-
1

5

-
-
-
5

4

-
-
4

2

-
-
-
2

3

-
-
-
-
3

3

-
-
-
-
3

2

-
4

6

12

2

6

1

5

14

7

5

6

18

4

7

2

4

17

6

21

1

4

1

33

1

1

11

1

5

19

مركز تكوين
األعوان
Yالتقني

YتخصصHا
في الغابات

ببني سليمان
باHدية

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بعY طاية

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بعY تموشنت

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
باجللفة

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بقاHة

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بسطيف

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

9

1

1

13

10

15

1

1

6

33

3

12

1

1

4

12

33

5

10

4

2

2

2

25

2055

200

240

288

200

219

288

200

219

240

288

200

240

288

1

3

5

1

2

5

1

2

3

5

1

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-

-

-

2

4

-

-

-
-
4

1

-

-

-
-
-
1

2

-

-

-
-
-
2

314

-

9

1

1

11

6

15

1

1

6

29

2

12

1

1

4

12

32

3

10

4

2

2

2

23

1741

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
باجلزائر

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بتيميمون

اHعهد
التكنولوجي
اHتوسط
الفالحي

اHتخصص
بتيزي وزو

اHدرسة
الوطنية
للغابات -

بباتنة (اHعهد
التقنولوجي 

للغابات -
سابقا)

اHؤسساتاHؤسسات
العمومية ذاتالعمومية ذات

الطابعالطابع
اإلدارياإلداري

- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

- عامل مهني من اHستوى األول
- حارس

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اجملموع العاماجملموع العام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
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-

-
-

-
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-
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-

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 14 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
23 مارس سنة  مارس سنة 2016 م م

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار وزاري مــشـــتــرك مــؤرخ فــي قـــرار وزاري مــشـــتــرك مــؤرخ فــي 24 ربـــيـع الــثــانـي ربـــيـع الــثــانـي
s2016 عـــــــام عـــــــام 1437 الـــــــمــــــوافـق  الـــــــمــــــوافـق 3 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة  فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة
يــــــتــــــضـــــمــن وضــع بــــــعـض األســالك الـــــتــــــقـــــنــــــيـــــةيــــــتــــــضـــــمــن وضــع بــــــعـض األســالك الـــــتــــــقـــــنــــــيـــــة
الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لإلدارة الـــمـــكـــلـــفـــة بــالـــســـكـنالـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لإلدارة الـــمـــكـــلـــفـــة بــالـــســـكـن
والـــعـــمـــران في حــالــة الـــقــيــام بـــاخلــدمــة لــدى وزارةوالـــعـــمـــران في حــالــة الـــقــيــام بـــاخلــدمــة لــدى وزارة
الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال واHصـالحالـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال واHصـالح

اخلارجية التابعة لها.اخلارجية التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

ووزيــــــــرة الـــــــبــــــــريــــــــد وتـــــكــــــنــــــولـــــوجــــــات اإلعــــالم
sواالتصال

sدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

sوالعمران

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
30 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1413 اHــوافق 25 نــوفــمــبــر ســنـة

1992 واHــتــضــمن وضع بــعض األسالك بــوزارة الــتــجــهــيـز

في حـــالــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمــة لـــدى مـــصــالـح وزارة الــبـــريــد
sواصالتHوا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الــمــادة األولـى : الــمــادة األولـى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام الــمــادة 2 مـن
الـــمـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 09-241 الـــمـــؤرخ فـي 29
رجـب عــــــام 1430 الـــــمــــــوافـق 22 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2009
والــمــذكــور أعـالهs يــوضـع في حـالـة القـيـام بـاخلـدمـة لدى
وزارة البـريد وتـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصـال واHصالح
اخلـارجـيــة الـتـابـعـة لــهـا وفي حـدود الـتــعـدادات اHـنـصـوص
عـلـيهـا في هـذا الـقـرارs اHـوظفـون اHـنـتـمـون ألحد األسالك

اآلتية :

اHـادة اHـادة 2 :  : تـضـمن اHؤسـسـة أو اإلدارة تـسيـيـر اHـسار
اHـهــني لـلــمـوظـفــY اHـنـتــمـY لألسالك اHــذكـورة في اHـادة
األولـى أعاله الــذين يــوضــعــون في حــالــة الــقــيــام بــاخلــدمــة
لـديـهـا طـبقـا لألحـكـام الـقـانـونيـة األسـاسـيـة احملـددة �وجب
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 09-241 اHـؤرخ في 29 رجب عـام

1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةs طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 09-241 اHـؤرخ في 29 رجب عـام

1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســــتــــفـــــاد من تــــرقــــيــــةs مــــحـل حتــــويل إلى الــــرتــــبــــة

اجلديدة.

اHــادة اHــادة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1413 اHـــــوافق 25

نوفمبر سنة 1992 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 3 فبراير سنة 2016.

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

6

2

11
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قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 5 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1437 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 14 مـــــارس ســــــنـــــــة  مـــــارس ســــــنـــــــة s2016 يـــــتــــــضـــــمنs يـــــتــــــضـــــمن

تـنــظـيم اHــديـريـة الــوالئـيــة لـلـبــريـد وتــكـنـولــوجـيـاتتـنــظـيم اHــديـريـة الــوالئـيــة لـلـبــريـد وتــكـنـولــوجـيـات
اإلعالم واالتصال في مكـاتب.اإلعالم واالتصال في مكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليّةHووزير ا

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-233 اHؤرّخ
في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــة
2003 واHـــتــــضــــمّن إنــــشــــاء اHـــديــــريــــة الـــوالئــــيــــة لـــلــــبــــريـــد

وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال ويحدّد تنـظيمهاs اHعدل
sتممHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-12 اHـؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــبــريــد رتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 5
شـوّال عام 1426 اHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2005 الـذي يحدد
تـنـظيم اHـديـريـة الـوالئـيـة لـلبـريـد وتـكـنـولـوجـيات اإلعالم

sواالتصال في مكـاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 03-233 اHـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام
1424 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة s2003 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHـذكــور أعالهs يـهــدف هــذا الـقــرار إلى تـنــظــيم اHـديــريـة
الـوالئــيــة لــلــبــريـد وتــكــنــولــوجــيـات اإلعـالم واالتـصــال في

مكاتب.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تـــــنــــظـم اHــــديـــــريــــات الـــــوالئــــيـــــة لــــلـــــبــــريــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في أربع (4) مصالح :

: (2) Yوتضم مكتب s1 - مصلحة البريد - مصلحة البريد
sمكتب التطوير البريدي -

- مكتب تأمY نشاطات البريد ومراقبتها.

2 - مصلحـة تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال - مصلحـة تكنولوجيات اإلعالم واالتصـالs وتضم
: (2) Yمكتب

sمكتب تطوير شبكة االتصاالت -
- مكتب الدراسات ومتابعة اHنشآت األساسية.

3 - مــصــلــحــة مــجـــتــمع اHــعــلــومــات - مــصــلــحــة مــجـــتــمع اHــعــلــومــاتs وتــضم ثـالثـة(3)
مكاتب :

sعلوماتHمكتب تطوير مجتمع ا -
sعلومات اإلحصائية وحتليلهاHمكتب جمع ا -

- مــــكــــتب اخلــــدمــــة الــــشــــامـــلـــــة وتــــقــــلــــيص الــــفــــجـــوة
الرقمية.

: (2) Yوتضم مكتب s4 - مصلحة اإلدارة والوسائل - مصلحة اإلدارة والوسائل
sوالتكوين YستخدمHمكتب تسيير ا -

- مكتب اHيزانية والوسائل.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرخ في 5 شـــوّال عــام 1426 اHــوافق 7 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2005 الـــذي يـــحـــدد تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــبـــريـــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في مكـاتب.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437
اHوافق 14 مارس سنة 2016.
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اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
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