
العدد العدد 39
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 24 رمضان رمضان عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 يونيو سنة يونيو 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيــذي رقم  16 - 184 مؤرخ في 17 رمضـان عام 1437 اHوافـق 22 يونـيو سنة s2016 يحـدد مهـام وكيفـيات تـنظيم
وسير اHراكز اHتخصصة فـي التكوين اHهنـي والتمهـY  لألشخــاص اHعوقيـن جسديـا.........................................

مـرسـوم تــنـفـيــذي رقم 16- 185 مـؤرخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يــونـيـو سـنـة s2016 يـتـضــمــن حـل ديـــوان قـريــة
الفنانY وحتويل أمالكـه وحقوقه وواجباتـه ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة واإلعالم.............................

مرسوم تـنفيذي رقم 16- 186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونـيو سنة s2016 يـحدد كيـفيات منح إعـانة الدولة
للفـروع اHتكفلـY بأصولـهـم وكـذا األشخـاص اHسنـY الذيـن هـم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.............

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16- 187 مـــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1437 اHـــوافق 22 يــونــيــو ســنــة s2016 يــحــدد كــيــفـــيــات مــســاهــمــة
األشـخـاص اHتكفليـن باألشخــاص اHـسنيـن وكـذا األشـخـاص اHسنيـن ذوي دخـل كــافs في مصاريـف التكـفـل اHقدمة
.........................................................................................YسنHداخل مؤسسات وهياكل استقبال األشخاص ا

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 16- 188 مـــؤرخ في 17 رمــضـــان عــام 1437 اHـــوافـق 22 يــونـــيـــو ســـنــة s2016 يـــعـــدل ويـــتــمم اHـــرســـوم
الــتــنــفـيـــذي رقم 03-232 اHـؤرخ فـي 23 ربــيع الــثـانـي عـام 1424 اHـوافق 24 يــونــيــو ســنـة 2003 الـذي يــحـــدد مــضــمــون
اخلدمـة العامـة للبريـد واHواصـالت السلكية والالسلكية والتعريفات اHطبقة عليها وكيفية تمويلها........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن إنهـاء مهام األمY العام لوزارة الشؤون
اخلارجية..................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام محافظ بنك اجلــزائـر..........

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعـبان عام 1437 اHوافق 31 مايـو سنة s2016 يـتضـمّن إنهـاء مهام األمـY العـام لوزارة الـطاقة
واHناجم - سابقا........................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّنان إنهاء مهام مديـري جامعات.....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام باجلامعات.........................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعـبان عام 1437 اHوافق 31 مايـو سنة s2016 يـتضـمّن إنهـاء مهام األمـY العـام لوزارة الـبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال..................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 اHوافق 21 يونيو سنة s2016 يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت السلكية والالسلكية..........................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 اHوافق 21 يونـيو سنة s2016 يـتضمن إنهاء مـهام عضو �جـلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت السلكية والالسلكية..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY األمـY الـعـام لـوزارة الـشـؤون
اخلارجية..................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 31 مـايــو سـنــة s2016 يــتـضـمّن تـعــيـY سـفـيـر فــوق الـعـادة ومـفـوض
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بروما (اجلمهورية اإليطالية).........................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن تعيY محافظ بنك اجلـزائـر................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن تعيY األمينة العامة لوزارة الطاقة.....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّن تعيY األمY العام لوزارة اجملاهدين.....

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 يتضمّنان تعيY مديري جامعات...........
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 شـعـبـان عام 1437 اHـوافق 31 مـايـو سـنة s2016 يـتـضـمّن تـعيـY مـديـر اHـدرسـة الـوطنـيـة الـعـلـيا
للتكنولوجيا..............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 16 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 21 يــونـيـو سـنـة s2016 يـتـضـمن تـعـيـY رئـيس مـجـلس سـلـطـة ضـبط
البريد واHواصالت السلكية والالسلكية...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافــق 15 مــــارس سـنـــة s2016 يـتــضـمـــن إنـهــــاء مـهــــام بــــوزارة
التعليـــم العالـــي والبحــث العلمي (استدراك)................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق 7 فبراير سنة s2016 يتضمن وضع بعض األسالك اخلاصة
بـاإلدارة اHـكــلـفـة بـالـشـبـاب والـريـاضـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى وزارة الـعـدل واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع
اإلداري التابعة لها.......................................................................................................................................

وزارة الصناعة واBناجموزارة الصناعة واBناجم

قــرار مؤرّخ في 22 ربيع الـثاني عـام 1437 اHوافـق أول فبـراير سنة s2016 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 11 ربيع األول عام 1435
اHوافق 13 يناير سنة 2014 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بأدرار...........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل باألغواط........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل ببسكرة.........................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل ببشار...........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل باجللفة...........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بسيدي بلعباس..............................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بالبيض.........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بإيليزي.........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بتندوف.........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بخنشلة.........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 14 مـايـو سـنــة s2016 يـتــضـمّـن تـعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة Hـركـز
التسهيل بغرداية.........................................................................................................................................
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وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية
قــرار وزاري مــشـتـــرك مـؤرخ في 28  جـمـــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 6  أبـريـل سـنـة s2016  يــتـمم قــائـمــة الـتــخـصــصـات
اHطلوبة لاللتحاق بسلك مفتشي الصناعة التقليدية واحلـرف...........................................................................
قــرار وزاري مــشـتـــرك مـؤرخ في 28  جــمــادى الـثــانــيـة عـام 1437 اHـوافق 6  أبـريـل سـنـة s2016  يـتـمم قــائـمـــة الـتـخــصـصـات
اHطلوبة لاللتحاق بسلك مفتشي السياحـة.....................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 14 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 23 فـبـراير سـنة s2016 يـعـدّل القـرار اHؤرّخ في 9 ربـيع الـثـاني عام 1435
اHوافق 9 فبراير سنة 2014 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة..
قـرار مؤرّخ في 14 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 23 فـبـراير سـنة s2016 يـعـدّل القـرار اHؤرّخ في 9 ربـيع الـثـاني عام 1435
اHـوافـــق 9 فــبـرايـر سـنــــة 2014 واHـتـضـمّـــن تـعـيـY أعـضـــاء مـجـلس الـتـوجـيـه لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـفـنـدقـة والـسـيـاحـة
لتيزي وزو................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 14 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 23 فــبــرايــر ســنـة s2016 يــعــدّل الــقـرار اHــؤرّخ في 15 رمـضــان عـام 1436
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــــذي رقم  16 -  - 184 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمــضــان رمــضــان
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 22 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يحـدد مـهامs يحـدد مـهام عام عام 
وكــيــفـيــات تـنــظـيم وســيــر اHـراكــز اHـتــخـصــصـة فـيوكــيــفـيــات تـنــظـيم وســيــر اHـراكــز اHـتــخـصــصـة فـي
الـتـكويـن اHـهـنـي والـتـمـهـY  لـألشـخـــاص اHعـوقـيـنالـتـكويـن اHـهـنـي والـتـمـهـY  لـألشـخـــاص اHعـوقـيـن

جسديـا.جسديـا.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

sYهنيHا
- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اHـادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 81 - 07 اHــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

sتمّمHعدّل واHا sYبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرّخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

                            sتمّمHعدّل واHا sاحملاسبة
 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

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

 sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اHــؤرّخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اHـهنـيsY ال سـيما

sادة 14 منهHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
                sــعـدلHا sأعــضــاء احلــكــومــة Yــتــضــمن تــعــيــHوا
          - و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 64
اHــؤرّخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 2 مــارس ســنــة
sYهني والتمهH1991 الذي يحدد قائـمة مراكز التكوين ا

 sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 412
اHـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

sؤسـسات الـعمـوميةHاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا
sزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 333
اHـؤرّخ في 12 شـعــبــان عـام 1424 اHـوافق 8 أكــتـوبــر ســنـة
2003 واHــتـــعـــلـق بـــالــلـــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة اخلـــاصــة

sهنيHوالتوجيه ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 207
اHـؤرّخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اHـوافق 26 يـولـيو
ســـنــة 2004 واHـــتـــضــمـن إنــشـــاء مــراكـــز الـــتــكـــوين اHـــهــني

sYوالتمه

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 68 اHؤرّخ
في 20 ذي احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــنــــمـــوذجي لــــلـــمــــراكـــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــY لألشــخـاص

sجسديا YعوقHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 455
اHـؤرّخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق 11 ديـســمــبـر
سـنة 2006 الذي يـحدد كـيفـيات تـسهـيل وصول األشـخاص
اHـــعـــوقـــY إلى احملـــيط اHـــادي واالجـــتـــمـــاعـي واالقـــتـــصــادي

sوالثقافي
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 93 اHؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sYهنيHلألسالك اخلاصة بقطاع التكوين والتعليم ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 265
اHــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـنـــة 2010 واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء اHــــركـــز اHــــتـــخــــصص في

sجسديا YعوقHلألشخاص ا Yهني والتمهHالتكوين ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
الهدف واHهامالهدف واHهام

اHــــاداHــــادّة األولى: ة األولى: تـــطــــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّة 14 (الـــفـــقـــرة
األولى) من الـقانون رقم 08 - 07 اHؤرّخ في 16 صـفر عام
1429 اHوافق 23 فبـراير سنة 2008 واHذكور أعالهs يهدف

هــذا اHــرســوم إلى حتــديـد مــهــام  اHــراكـز اHــتــخــصــصـة في
الـتــكـوين اHـهــني والـتـمــهـY لألشـخــاص اHـعـوقــY جـسـديـا

وكيفيات تنظيمها وسيرها.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــسـتــقـبل اHــركـز اHــتـخــصص في الـتــكـوين
اHـــهــــني والـــتـــمـــهـــY لـألشـــخـــاص اHـــعـــوقـــY جـــســـديـــا فـــئـــة

اHعوقY جسديا اHعترف بهم طبياs كما يأتي :
sـــعــــوقــــون حــــركـــيــــا (ســــوء الــــتـــركــــيـب اجلـــســــميHا -
الــــتـــشــــوه اHــــكـــتــــسبs عــــواقب حــــوادث اHـــــرورs الـــتــــهـــاب
الــــــعــــــضـالتs عــــــجــــــز ذو أصـل دمــــــاغـيs الــــــشـــــــللs الـــــــشـــــــلل

s(النصفي
s( الصم البكم sنقص السمع) عوقون حسياHا -

- اHعوقون اHكفوفون (نقص البصر واHكفوفون ).
اHــاداHــادّة ة 3 : : اHــركـــز اHـــتــخـــصص فـي الــتـــكـــوين اHـــهــني
والـتــمـهـY لـألشـخــاص اHـعـوقــY جـســديـاs الــذي يـدعى في
sمؤسسة عمومية ذات طابع إداري s"ركـزHصلب النص "ا

يتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.
يوضع اHركز حتت وصـاية الوزير اHكـلف بالتكوين

.YهنيHوالتعليم ا
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــنـــشــأ اHــركـــز �ــوجب مـــرســوم بـــنــاء عــلى

.YهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHاقتراح الوزير ا
يحدد مرسوم اإلنشاء مقر اHركز.

يـجب أن تـكـون اHـنـشـآت األسـاسـيـة وهـيـاكل اإليـواء
والـتـجـهـيـزات الـبـيـداغـوجيـة لـلـمـركـز مـطـابـقـة Hـتـطـلـبات
استقبال األشـخاص اHعوقY جسدياs وال سيما في مجال

تسهيل الوصول.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتمتع اHركز ببعد محلي وجهوي.

يـــتــــمـــثل الــــبـــعـــد احملــــلي في الــــتـــكـــفـل بـــاحـــتــــيـــاجـــات
التـكوين اHعبـر عنهـا من قبل األشخـاص اHعوقـY جسديا

على مستوى البلدية أو الوالية مقر اHؤسسة.

يـــتـــمــثـل الــبـــعــد اجلـــهـــوي في الـــتــكـــفل بـــاحـــتــيـــاجــات
التـكوين اHعبـر عنهـا من قبل األشخـاص اHعوقـY جسديا

sقاطعة اجلغرافية التابعة للمؤسسةHعلى مستوى ا

حتدد اHـقاطعات اجلـغرافيـة للمـراكز اHتـخصصة في
الـتــكـوين اHـهــني والـتـمــهـY لألشـخــاص اHـعـوقــY جـسـديـا
�ــوجب قــرار من الــوزيــر اHــكــلف  بــالــتــكـويـن والــتـعــلــيم

.YهنيHا

اHاداHادّة ة 6 :: يتولى اHركز على اخلصوص اHهام اآلتية :

- ضـــــمــــان تـــــكــــويـن مــــهـــــني أولـي في جـــــمــــيـع أ¡ــــاط
sالتكوين في مستويات التأهيل من األول إلى الرابع

- ضـمـان الـتـكـوين اHـهــني اHـتـواصل لـفـائـدة الـعـمـال
sجسديا YعوقHا

- القـيـام بـتنـصـيب اHـتـمهـنـY اHـعوقـY جـسـديا في
sهنيHالوسط ا

- الــقــيـام بــتــنــصـيب اHــتــربــصـY اHــعــوقـY جــســديـا
اHـسجلY فـي التكوين احلـضوري لالستـفادة من التربص

sهنيHالتطبيقي في الوسط ا

- تــنــظــيم اإلعالم واالتــصــال حـول عــروض الــتــكـوين
وتـوجــيه اHـتـربـصــY واHـتـمـهــنـY  اHـعـوقـY نــحـو تـكـوين

sيتالءم مع إعاقتهم

- اقتراح مناهـج للتوجيه اHهني اخلاص باألشخاص
sجسديا YعوقHا

Yــهـنـي والـتــمــهـHمــســاعـدة مــؤســسـات الــتــكــوين ا -
الــتي تــكــوّن األشــخــاص اHــعــوقــY جــســديــا عــلى اHــســتـوى

sالبيداغوجي

- اقـــتـــراح تــكـــيـــيف وانـــســـجـــام مـــحـــتـــويــات بـــرامج
الـتـكـوين والـطـرق والـوسـائل الـتـعـلـيـمـيـة الضـروريـة في
التكوين اHهـني لألشخاص اHعوقY جسديا وكذا الوثائق
sYتخصصHا Yوجهة  للمكونHالتقنية والبيداغوجية ا

Yــــشــــاركــــة في نــــشــــاطــــات الــــتــــكــــويـن أو حتــــســـHا -
اHـسـتوى أو حتـويل اHـكـونY اHـكـلـفـY بتـكـوين األشـخاص

sجسديا YعوقHا

- تــنــظــيم كل نــشــاط تــكــويــني فـي إطــار اتــفــاقــيـات
sجسديا YعوقHلصالح األشخاص ا
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- مـــســـاعـــدة اHــــؤســـســـات االقــــتـــصـــاديـــة والــــهـــيـــئـــات
Yاإلداريـة الـتي تـضـمن تـكـويـنا مـهـنـيـا عن طـريق الـتـمـه
لـألشــــــخــــــاص اHـــــعــــــوقــــــY جــــــســـــديــــــا فـي اجملــــــال الـــــتــــــقــــــني
والـبيـداغـوجي وكـذا تـهيـئـة وتـكيـيف مـنـاصب الـشغل مع

sاحتياجات هؤالء األشخاص

- اHـــشــاركـــة في الـــتـــظــاهـــرات ذات الـــطـــابع اHـــهــني
والثقافي والرياضي.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــنـظم الـدراســات في اHـراكــز اHـتـخــصـصـة
في التكوين اHهـني والتمهY لألشخاص اHعوقY جسديا

حسب النظام الداخلي أو اخلارجي أو نصف الداخلي.

YـعـوقـHـهـني لألشـخـاص اHـادّة ة 8 :  : يـتم الـتـكـويـن  اHـاداHا
جسـديـا وفق اHـقايـيس والـكـيفـيـات البـيـداغـوجيـة اخلـاصة

بهذه الفئة.

حتدد اHـقـايـيس والـكـيفـيـات الـبـيداغـوجـيـة اHـذكورة
أعـالهs �ـــــوجب قـــــرار من الـــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــكـــــوين

.YهنيHوالتعليم ا

اHــاداHــادّة ة 9 : : يــقــــوم اHــركــز في إطـــار الــتــكــفل بــتــكــوين
األشـخـاص اHـعـوقـY جـســديـاs  بـتـطـويـر عالقـــات شـراكـــة

مع اHتدخلY فــي مجال اإلعاقة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي

10 :  : يـــســــيّـــر اHـــركــــز مـــديــــر ويـــديـــره مــــجـــلس اHــاداHــادّة ة 
توجيه. ويزود �جلس تقني وبيداغوجي.

11 : :  يـحدد الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز �وجب اHاداHادّة ة 
قـرار مــشـتـرك بــY الـوزيـر اHــكـلف بــالـتـكــوين والـتــعـلـيم
اHــهــنـــيــY والــوزيــر اHــكـــلف بــاHــالـــيــة والــســلــطـــة اHــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

12: : يـــــحــــــدد الـــــوزيـــــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــكـــــوين اHــــاداHــــادّة ة 
والــتــعـــلــيم اHــهـــنــيــY الـــنــظــام الــداخـــلي اإلطــار لـــلــمــراكــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــY لألشــخـاص

اHعوقY جسديا.

غـيـر أنهs �ـكن مــجـلس الـتـوجـيـه أن يـقـتـرح أحـكـامـا
تـــكـــمـــيـــلــــيـــة لـــلـــنــــظـــام الـــداخـــلـي اإلطـــار من أجل الــــتـــكـــفل

باخلصوصيات اHتعلقة �حيط اHركز.

وفي هـذه احلالـةs تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الــــداخــــلي اإلطــــار إلى مــــوافــــقــــة اHــــديــــر الــــوالئي اHــــكــــلف

. YهنيHبالتكوين والتعليم ا

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــاداHــادّة ة 13 : : يــرأس مــجــلس الـــتــوجــيه اHــديــر الــوالئي
اHـكـلف بـالـتـكـوين والـتـعــلـيم اHـهـنـيـY أو £ـثـلهs ويـتـكـون

من األعضاء اآلتي ذكرهم :
sكلف بالتربية أو £ثلهHدير الوالئي اHا -

- اHــديــر الــوالئي اHــكــلف بــالــنــشــاط االجـتــمــاعي أو
sثله£

sكلف بالصحة أو £ثلهHدير الوالئي اHا -
sكلف بالتشغيل أو £ثلهHدير الوالئي اHا -

- £ــثـل عن رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبـــلــدي Hــكــان
sركزHإنشاء ا

- £ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اHــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
sوالصناعات التقليدية

sستخدمةHثل عن القطاعات االقتصادية ا£ -
- £ثلY (2) عن اجلمعـيات خملتلف فـئات األشخاص

sYعوقHا
- £ثل منتخب عن أساتذة اHركز.

يــحـــضــر مـــديــر اHــركـــز اجــتــمـــاعــات اجملـــلس بــصــوت
استشاري.

يتولى مدير اHركز أمانة اجمللس.
�ـــكن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســتـــعـــY بــكـل شــخص

�كنه أن يفيده بحكم كفاءاته في أشغاله.
اHـاداHـادّة ة 14 : : يـعـY أعــضـاء مـجـلس الــتـوجـيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بــالـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم اHــهـــنــيــsY بـــنــاء عــلـى اقــتــراح من

السلطات التي يتبعونها.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءs يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـتـداول مــجـلس الـتـوجــيه عـلى اخلـصـوص

فيما يأتي :
sركز وسيرهHتعلقة بتنظيم اHسائل اHا -

sاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -
sركز وكيفيات تنفيذهHبرنامج نشاطات ا -

sيزانية واحلساب اإلداري للمركزHمشروع ا -
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sركزHمشاريع توسيع أو تهيئة ا -

sركزHبرامج صيانة مباني وجتهيزات ا -

- مـــــشـــــاريـع الـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات والـــــعـــــقـــــود
sواالتفاقيات

sقبول الهبات والوصايا -

- الـتقـريـر الـسنـوي لـلـنشـاطـات الذي يـعـده ويـقدمه
sركزHمدير ا

-  كل مسألة أخرى ترتبط �هام اHركز.

اHاداHادّة ة 16 : : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة  عـادية
مـرتY (2) في الـسـنــة. و�ـكـنـه أن يـجـتــمع في دورة غـيـر
عـاديـة بـنـاء عـلى طـلب مـن رئـيـسه أو من مـديـر اHـركـز أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يـعـد رئــيس اجملـلس جـدول أعـمــال االجـتـمـاعـات بـنـاء
على اقتراح من مدير اHركز.

تــوجه االســـتــدعـــاءات مــرفـــقــة بـــجــدول األعـــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقـل من تــــاريخ االجــــتــــمـــاع. و�ــــكـن تـــقــــلــــيص هــــذه اHـــدة
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال تـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام. 

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور أغلبـية أعضائه. وإذا لم يكتـمل النصــاب يعــقد

اجتماع آخر فـــي مهلة خمسة عشر (15) يوما اHوالية. 

وفي هــــذه احلـــالـــة تـــصـح اHـــداوالت مـــهـــمــــا يـــكن عـــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : تــــدوّن مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
مـحـاضـر يـوقـعـهـا رئـيـس اجملـلس وكـاتب اجلـلـسـة. وتـسـجل
هـذه احملـاضـر في دفـتـر خـاص مـرقم ومـؤشـر عـليـهs يوقـعه

رئيس اجمللس وكاتب اجللسة.

تـــرسل مـــحـــاضــر اHـــداوالت إلـى الــســـلـــطـــة الـــوصـــيــة
لـلمصـادقة عليـها خالل الثـمانية (8) أيام الـتي تلي تاريخ

االجتماع.

ال تـكـون نـتـائج مـداوالت مـجــلس الـتـوجـيه نـافـذة إال
بعد اHوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديراHدير

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يــــعــــY مــــديــــر اHــــركـــــز �ــــوجب قــــرار من
الــوزيــر اHــكـلـف بـالــتــكــوين والــتــعـلــيم اHــهــنــيــsY وتــنـهى

مهامه حسب األشكال نفسها.

يـــســـاعــد مـــديــر اHـــركـــز في مـــهــامه رؤســـاء مـــصــالح.
ويـعـY رؤسـاء اHـصــالح �ـوجب قـرار من الــوزيـر اHـكـلف
بـالـتكـوين والتـعلـيم اHـهنـيY بـنـاء على اقـتراح من مـدير
اHــركــز بـــعــد مــوافـــقــة اHــديـــر الــوالئي اHــكـــلف بــالـــتــكــوين
والتعليم اHهنيY. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 20 :  : يكلف اHدير بضمان تسيير اHركز. 

وبهذه الصفة :

sركز وينفذهHيعد برنامج نشاط ا -

-  يــــكـــون اآلمــــر بــــصـــرف اHــــيـــزانــــيــــة ويـــتــــولى دفع
االلـتزامـات اHالـية واألمـر بـصرفـها في حـدود االعتـمادات

sيزانيةHقررة في اHا

- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات
sعمول بهHوالعقود في إطار التنظيم ا

- �ثل اHركز أمـام العدالة وفي جمـيع أعمال احلياة
sدنيةHا

- يـعـيّن في اHـنـاصب الـتي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
sفيها Yللتعي

sYستخدمHارس السلطة السلّمية على كل ا� -

- يـــحـــضّـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم
sبتنفيذ توصياته

sيحضر اجتماعات اجمللس التقني والبيداغوجي -

sيسهر على تطبيق النظام الداخلي -

- يـعـد الـتـقـريـر الـسـنـوي لـلنـشـاطـات ويـعـرضه عـلى
مـجـلس الـتـوجـيهs ويرسـله إلى الـوزيـر الـوصي ومـديـرية

التكوين والتعليم اHهنيY بالوالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث

اجمللس التقني والبيداغوجي اجمللس التقني والبيداغوجي 

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يــتــشــكل اجملــلـس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي
الذي يرأسه مدير اHركز من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- اHـفـتش الـتـقـني والـبـيـداغـوجي الـتـابع لـلـمـقـاطـعة
sاجلغرافية
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sركزHكلفون بالبيداغوجية في اHسؤولون اHا -

- ثالثة (3) £ـثلY عن األسـاتدة ينـتخبـهم نظراؤهم
sدة ثالث (3) سنواتH

YـهـنـيـHمـسـتــشـار الـتـوجـيـه والـتـقـيـيم واإلدمــاج ا -
sللمركز

- £ـثـل عن اHـديــريـة اHــكـلــفــة بـالــنـشــاط االجـتــمـاعي
sبالوالية

sكلفة بالصحة بالواليةHديرية اHثل عن ا£ -

- £ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اHــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
sوالصناعات التقليدية

- £ــثــلـY (2) عن الـــهــيـــئـــات اHــســـتـــخــدمـــة اHـــعــنـــيــة
بـالـتـكـوين الـذي يـقـوم به اHـركـزs تعـيّـنـهـمـا الـسـلـطـة التي

sيتبعونها

- £ــثل عن اجلــمـعـيــات لـكـل نـوع من اإلعــاقـة يـعــيـنه
sعنيةHرئيس اجلمعية ا

- £ــثل مــنــتــخب عن اHــتــربــصــY واHــتــمــهــنــH Yـدة
سنة (1) قابلة للتجديد.

�ـكن اجمللس التـقني والبيـداغوجي أن يسـتعY بأي
شخص ذي كفاءة في اHسائل اHدرجة في جدول أعماله.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 22 :  : يـــــــــعـــــــــY أعــــــــضـــــــــاء اجملـــــــــلـس الــــــــتـــــــــقـــــــــني
والــبـيــداغـوجي �ــوجب مـقــرر من اHـديــر الـوالئي اHــكـلف
بالـتكـوين والتعـليم اHـهنـيH Yدة ثالث (3) سنـوات قابـلة
للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.

وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءs يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.

اHاداHادّة ة 23 :  : يـجتمع اجملـلس التـقني والبـيداغوجي في
دورة عاديـة مرتY (2) في الـسنـة. و�ـكنه أن يـجـتمع في
دورة غـير عـاديـة بـناء عـلى طـلب من رئـيـسه أو من ثـلثي

(3/2) أعضائه.

يــعــد رئــيـس اجملــلس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي جــدول
أعمال االجتماعات.

تـسـجل مـحـاضـر االجـتـمـاعـات في دفـتـر خـاص مـرقم
ومؤشر عليهs يوقعه رئيس اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 24 :  :  يـــكــلف اجملـــلس الـــتــقـــني والـــبــيـــداغــوجي
بإبداء رأيه على اخلصوص بشأن :

sركزHتنظيم التكوين الذي يقوم به ا -

sركزHمحتوى برامج التكوين الذي يقوم به ا -

sطبّقةHمناهج التكوين ا -

- تقييم وتوجـيه اHتربصY واHتـمهنY حسب نوع
sاإلعاقة

sتنظيم االمتحانات والتربصات التطبيقية -

Yوحتـــســ  sYـــكـــونـــHتـــنـــظـــيـم نـــشـــاطـــات تــكـــويـن ا -
sمستواهم وجتديد معارفهم

- اHـســاعـدة الــتـقـنــيـة والــبـيــداغـوجــيـة لــلـمــؤسـسـات
والـهــيــئــات اHــســتـخــدمــة الــتي تــنــشط في مــجــال اإلدمـاج

sYعوقHهني لألشخاص اHا

- كل نشاط يرتبط بالبيداغوجية وسيرها.

الفصل الثالتالفصل الثالت

أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 25 : : يـعـد مـديـر اHـركـز اHـيـزانـيـة التـي تـعرض
على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.

اHاداHادّة ة 26 : : تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي :

 في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :

sإعانات الدولة -

- اHــــســـــاعــــدة الـــــتي تــــقـــــدمــــهـــــا اجلــــمـــــاعــــات احملـــــلــــيــــة
sؤسسات والهيئات العموميةHوا

sركزHرتبطة بنشاط اHاإليرادات  ا -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كـل الـــنــفـــقـــات األخـــرى الالزمـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
اHركز.

27 :  : �ــــسك مـــحـــاســـبـــة اHــــركـــز حـــسب قـــواعـــد اHــاداHــادّة ة 
احملــاســبــة الــعــمــومــيــة عــون مــحــاسب يــعــيــنـه أو يــعــتــمـده

الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 28 : : يـتــولى الــرقـابــة اHـالــيـة لــلــمـركــز مـراقب
مالي يعيّنه الوزير اHكلف باHالية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تـلـغــى أحـكــــام اHـرســــوم الـتــنـفـيـذي رقم
05 - 68 اHـــــؤرّخ في 20 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1425 اHـــــوافق 30

يناير سنة 2005 واHذكور أعاله.
30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22

يونيو سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنـفيـذي رقم مرسـوم تنـفيـذي رقم 16- - 185 مؤرخ في  مؤرخ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتـضــمــن حـلs يــتـضــمــن حـل

ديــــوان قــريــــة الــفــنــانـــY وحتــويل أمالكــه وحــقــوقهديــــوان قــريــــة الــفــنــانـــY وحتــويل أمالكــه وحــقــوقه
وواجـــبـــاتـه ومـــســـتـــخـــدمـــيـه إلى الـــديـــوان الـــوطـــنيوواجـــبـــاتـه ومـــســـتـــخـــدمـــيـه إلى الـــديـــوان الـــوطـــني

للثقافة واإلعالم.للثقافة واإلعالم.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر الثقافة  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sعدلHا sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  455-91
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

sتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-241 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اHـــوافق أول غــــشت ســـنـــة
1998 واHـــتــضـــمن حتـــويـل مــراكـــز الـــثـــقـــافـــة واألنــبـــاء إلى

sتممHعدل واHا sالديوان الوطني للثقافة واإلعالم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-111 اHؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHــــوافق 11 أبـــريل ســـنـــة

sYتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانH2010 وا

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

sواخلاصة التابعة للدولة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-326 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHــــتـــضــــمن تــــعـــديـل الـــقــــانـــون األســــاسي لـــلــــديـــوان

sالوطني للثقافة واإلعالم

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  يــحل ديــوان قـريــة الــفـنــانــY اHـنــشـأ
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 10-111 اHــؤرخ في 26
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1431 اHــــوافق 11 أبــــريـل ســــنــــة 2010

واHذكور أعاله.

2 : : حتــــــوّل األمـالك واحلــــــقــــــوق والــــــواجــــــبـــــات اHــــــادة اHــــــادة 
والــوســائل مــهــمــا كـــانت طــبــيــعــتــهــا الــتي كــانت حتــوزهــا
اHــؤســســة احملـلّــة إلى الــديــوان الــوطــني لــلــثــقـافــة واإلعالم
اHنشأ �ـوجب اHرسوم التـنفيذي رقم 98-241 اHؤرخ في
8 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق أول غـــشت ســنــة 1998
واخلـاضع ألحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 13-326 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

2013 واHذكورين أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يــــتــــرتـب عــــلـى حتــــويل األمـالك واحلــــقــــوق
والــواجـبــات والـوسـائل اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 2 من

هذا اHرسوم إعداد :

- جــــرد كـــمـي ونـــوعـي وتـــقــــديـــري تــــضـــبــــطهs طـــبــــقـــا
للقوانـY والتنـظيمـات اHعمـول بهاs جلـنة يعـY أعضاءها

وزير اHالية ووزير الثقافة.

يـوافق عـلى اجلـرد بـقـرار مـشتـرك بـY وزيـر اHـالـية
ووزير الثقافة.

- حــصـيـلـة خــتـامـيـة حــضـوريـة تـعــد طـبـقـا لــلـتـشـريع
والـتـنـظـيم اHـعـمول بـهـمـا تـتـعلـق بالـوسـائل وتـبـيّن قـيـمة

عناصر الذمة اHالية موضوع التحويل.

اHـــادة اHـــادة 4 :  : يـــحــوّل مــســـتــخـــدمــو اHـــؤســســة احملـــلّــة إلى
الديوان الوطني للثقافة واإلعالم.

Yاحملـــوّلـــ YـــســـتــــخـــدمــــHتـــبــــقى حـــقــــوق وواجـــبــــات ا
خـــاضــعــة لـألحــكــام الــقـــانــونــيـــة ســواء األســاســيـــة مــنــهــا أو
الـتعاقدية الـتي كانت مطبّقـة عليهم عنـد تاريخ نشر هذا
اHــرسـوم فـي اجلـريـدة الــرسـمــيـة لــلـجــمـهــوريـة اجلــزائـريـة

الد�قراطية الشعبية.
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

sباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-407 اHـؤرخ
في 4 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

sضمونHالذي يحدد األجر الوطني األدنى ا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15-  125 اHؤرخ
في  25 رجب عــــــام  1436 اHــــــوافق 14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

sعــدّلHا sتضمن تعييـن أعضـاء احلكومـةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-310 اHؤرخ
في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1415 اHــوافق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
1994 واHتـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص

رقم 069-302 بــــعــــنـــوان "الــــصـــنــــدوق اخلـــاص لــــلـــتــــضـــامن
sتممHعدل واHا s"الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اHؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

sاالجتماعي للوالية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديــــد
كــيــفـيــات مـنح إعــانـة الــدولــة لـلــفـروع الــذين ال يـتــوفـرون
عـلـى إمـكــانـيــات مـاديــة ومـالــيـة كــافـيــة لـلــتـكــفل بـأصــولـهم
وكـــذا األشــخـــاص اHــســـنــY الـــبــالـــغــY من الـــعــمـــر خــمـــســا
وسـتY (65) ســنــة فــمـــا فــــوق الــذيـن هم في وضع صــعب
و/ أو بــدون روابط أســريـــة وذوي  مــســتـــوى مــوارد غــيــر
كـافs تــطــبـيــقــا ألحـكــام اHــادتـY 7 و 24 من  الــقــانـون رقم
10-12 اHؤرخ في 23 محرم عام 1432 اHوافق 29 ديسمبر

.YسنHتعلق بحماية األشخاص اHسنة 2010 وا
الفصــل األولالفصــل األول

كيفيات منح إعانة الدولةكيفيات منح إعانة الدولة
اHــادة اHــادة 2 :  : تـمنح إعانـة الدولة في شـكل إعانة عـينية
أو إعـــانــة اجــتـــمــاعـــيــة حــسـب الــكــيـــفــيــات احملـــددة في هــذا

اHرسوم.

اHـــادة اHـــادة 5 : : يــتــعـــY عــلى الـــديــوان الــوطـــني لــلـــثــقــافــة
واإلعـالم ضــمــان األنــشـــطــة الــتي كـــانت تــقــوم بـــهــا ســابــقــا

اHؤسسة احمللةs فور صدور هذا اHرسوم.

بـــالـــنـــســـبــة لـألنـــشــطـــة اHـــتـــعـــلـــقــة بـــتـــبـــعـــات اخلـــدمــة
الـعـمـومـيـةs يـحدد وزيـر الـثـقـافـةs عـند احلـاجـةs الـكـيـفـيات

اHتعلقة بالعمليات اHطلوبة.

6 : :  تــلــغـى أحــكــــام اHــرســــوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـادة اHـادة 
10-111 اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق 11

.Yتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانHأبريل سنة 2010 وا

اHـادة اHـادة 7 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16- - 186 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمـضـان عام رمـضـان عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

مــنح إعــانــة الــدولـة لــلــفـــروع اHــتــكــفــلـــY بــأصـولـــهـممــنح إعــانــة الــدولـة لــلــفـــروع اHــتــكــفــلـــY بــأصـولـــهـم
وكـــــذا األشـــــخــــــاص اHــــســـــنــــــY الـــــذيـن هــم في وضعوكـــــذا األشـــــخــــــاص اHــــســـــنــــــY الـــــذيـن هــم في وضع

صعب و/ أو بدون روابط أسرية.صعب و/ أو بدون روابط أسرية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريــــر وزيــــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
sرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـنــاء عـلــى الــدســـتــورs السـيــمـــا اHـادتــان 4-99
sو143 (الفقـرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84- 11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون األسرة

- 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�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اHــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واHـتعلق
sادتان 7 و 24 منهHال سيما ا sYسنHبحماية األشخاص ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

sبالبلدية
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اHــادة اHــادة 3 : : تمنح اإلعانـة االجتماعيـة للدولة اHذكورة
في اHــــــادة 2 أعـالهs عــــــلـى أســــــاس مــــــلـف يــــــودعه الــــــفــــــروع
اHـتكفلـون بأصولـهـم وكـذا األشخـاص اHـسنون الذيـن هـم
فــي وضــع صـــــــعـب و/أو بـــــــدون روابـط أســـــــريـــــــةs حــــــــسب
احلـــالــةs لـــدى مــصـــلــحـــة أو مــكـــتب الــشـــؤون االجــتـــمــاعـــيــة

للبلدية مقر السكن مقابل تسليم وصل إيداع.

اHـــادة اHـــادة 4 :  : يــتـضــمن مــلف طــلب اإلعــانــة اHــذكـور في
اHادة 3 أعالهs الوثائق اآلتية :

أ - بالنسبة للفروع اHتكفلY بأصولهم :أ - بالنسبة للفروع اHتكفلY بأصولهم :

sطلب خطي -

sيالدHشهادة ا -

sشهادة احلالة العائلية -

sشهادة اإلقامة -

sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- تـصـريح شـرفي مـصـادق عـلـيه يـثـبت تـكـفل الـفرع
sبأصوله

- شــــــهـــــــادة عــــــدم الــــــدخـل أو شــــــهـــــــادة الــــــدخـلs عــــــنــــــد
االقتضاء.

ب - بــالـنـســبـة لألشـخــاص اHـسـنــY في وضع صـعبب - بــالـنـســبـة لألشـخــاص اHـسـنــY في وضع صـعب
و/ أو بدون روابط أسرية :و/ أو بدون روابط أسرية :

sطلب خطي -

sيالدHشهادة ا -

sشهادة احلالة العائلية -

sشهادة اإلقامة -

sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- شــــــهـــــــادة عــــــدم الــــــدخـل أو شــــــهـــــــادة الــــــدخـلs عــــــنــــــد
االقتضاء.

اHـــادة اHـــادة 5 : : يـخـطــر رئــيـس اجملـلـس الـشـعــبـي الـبـلـدي
مديـريـة النـشــاط االجتـماعي والتـضامن للــوالية إلبــداء
رأيـــهـــــا فــي طـــلـــبــــات اإلعـــانـــة في أجـل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيــام

ابتداء من تاريخ إيداع اHلفات .

اHـــــــادة اHـــــــادة 6 : :  تـــــســـــجل وتـــــدرس مـــــديـــــريـــــة الـــــنـــــشـــــاط
االجـتماعي والتـضامن للواليـة ملفات طـلبات اإلعانةs  ثم
ترسلها مرفـقة برأيها إلى رئيس اجملـلس الشعبي البلدي
في أجل خمـسة عشر (15)  يومـا ابتداء من تاريخ استالم

اHلفات.

اHـــادة اHـــادة  7 :  : يـبتّ رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي في
طــــلــــبـــــات اإلعــــانــــة عــــلى أســـــاس رأي مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط
االجـتمـاعي والـتضـامن للـوالية فـي أجل خمـسة عـشر (15)

يوما ابتداء من تاريخ إرسال اHلف.

يـبـلّغ الـقـرار من طـرف مـصـالح الـبـلـدية إلـى صاحب
الطلب في أجل ثمانية (8) أيام.

اHـــــــادة اHـــــــادة 8 :  : في حــــــالــــــة رفـض طــــــلب اإلعــــــانــــــةs �ــــــكن
صـاحـب الـطـلب تـقـد© طــعن لـدى الـوالي فــي أجل ثـمـانـيـة

(8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

يــــفــــصل الــــوالي فـي طـــعـن صـــاحـب الــــطـــلـب في أجل
شهر واحد(1).

الفصــل الثانيالفصــل الثاني

إعانة الدولة لفائدة الفروع اHتكفلY بأصولهمإعانة الدولة لفائدة الفروع اHتكفلY بأصولهم

اHـــادة اHـــادة 9  : تــتــمــثل إعــانـة الــدولــة اHــمــنـوحــة لــفــائـدة
الـفـروع الذين ال يـتـوفـرون علـى إمكـانـيـات ماديـة ومـالـية
كــافـيــة لـلــتـكــفل بـأصــولـهـم في إعـانــة عـيــنـيــة تـشــملs عـلى

اخلصوص :

- إعـــانــــات مــــاديــــة تـــرمـي إلى ضــــمــــان حـــيــــاة الئــــقـــة
sورفاهيتهم YسنHلألشخاص ا

.YسنHجتهيزات خاصة باألشخاص ا -

حتـــدد قــائـــمـــة اإلعــانـــات اHـــذكــورة في الـــفـــقــرة أعاله
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

اHـــادة اHـــادة 10 : : يــجب عـلـى الـفــروع اHـتــكـفـلــY بـأصــولـهم
اHسـتـفـيـدين من إعـانـة الـدولـة أن يـتـوفـر لديـهم دخـل يقل

عن األجر الوطني األدنى اHضمون أو يعادله.

الـفصـل الثالثالـفصـل الثالث

إعانة الدولة لفائدة األشخاص اHسنY في وضع صعبإعانة الدولة لفائدة األشخاص اHسنY في وضع صعب
و/ أو بدون روابط أسريةو/ أو بدون روابط أسرية

11 : :   تـــشـــمل اإلعــــانـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدولـــة اHــــادة اHــــادة 
اHمنوحـة لألشخاص اHسـنY في وضع صعب و/ أو بدون
روابط أسـرية خـدمات ذات طـابع اجـتمـاعي وصحي ودعم

نفسي.

حتـــدد قــائـــمـــة اخلـــدمــات اHـــذكـــورة في الـــفــقـــرة أعاله
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

اHــادة اHــادة 12 :  : يـتم الـتـكـفل بـاإلعـانـات اHـنـصـوص عـلـيـها
في أحكام هذا اHرسوم طـبقا للتشريع والتنظيم اHعمول

بهما.
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اHــــــادة اHــــــادة 13 : :   يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16- - 187 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمـضـان عام رمـضـان عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

مــــســـاهــــمــــة األشـــخـــــاص اHـــتــــكـــفــــلـــيــن بـــاألشــــخـــــاصمــــســـاهــــمــــة األشـــخـــــاص اHـــتــــكـــفــــلـــيــن بـــاألشــــخـــــاص
اHــــســـنــــيـن وكـــــذا األشــــخـــــاص اHــــســـنــــيـن ذوي دخـلاHــــســـنــــيـن وكـــــذا األشــــخـــــاص اHــــســـنــــيـن ذوي دخـل
كــــــافs فـي مـــــصــــــاريــف الـــــتـــــكـــــــفــل اHـــــقـــــدمــــــة داخلكــــــافs فـي مـــــصــــــاريــف الـــــتـــــكـــــــفــل اHـــــقـــــدمــــــة داخل

 .YسنHمؤسسات وهياكل استقبال األشخاص ا .YسنHمؤسسات وهياكل استقبال األشخاص ا
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريــــر وزيــــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـــنــــاء عــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اHـــادتـــان 4-99

sو143 (الفقـرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 83- 11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84- 11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sادة 77 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sقانون األسرة
- 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�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اHــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واHـتعلق

sادة 30 منهHال سيما ا sYسنHبحماية األشخاص ا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15-  125 اHؤرخ
في  25 رجب عــــــام  1436 اHــــــوافق 14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

sعــدّلHا sتضمن تعييـن أعضـاء احلكومـةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-350 اHؤرخ
في 29 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 29 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
الــــذي يـــحــــدد شــــروط إنـــشــــاء اHــــؤســـســــات االجــــتـــمــــاعــــيـــة

sوالطبية االجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

sوسيرها

يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديــــد
كــيـــفــيـــات مــســـاهــمـــة األشـــخــاص اHـــتــكـــفــلـــY بــاألشـــخــاص
اHــســـنـــsY وكـــذا األشــخـــاص اHـــســنـــY ذوي دخل كـــافs في
مـــصـــاريف الـــتـــكـــفـل اHـــقـــدمـــة داخل مـــؤســـســـات وهـــيـــاكل
االســتـقــبــالs تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 30 من  الــقـانـون رقم
10-12 اHؤرخ في 23 محرم عام 1432 اHوافق 29 ديسمبر

.YسنHتعلق بحماية األشخاص اHسنة 2010 وا

اHــادة اHــادة 2 :  : تطبق أحكام هذا اHرسومs على :

- األشخاص اHتكفلY باألشخاص اHسنY ذوي دخل
كــافs ال ســيــمـا الــفــروع الــذيـن يــسـاوي أو يــتــعــدى دخــلــهم

sضمونHمبلغ األجر الوطني األدنى ا Yالشهري مرت

- األشـخــاص اHـسـنــY الـبـالـغــY من الـعـمـر 65 سـنـة
فمـا فوقs ذوي دخل كـافs الذين يـسـاوي أو يتـعدى دخـلهم
الــــــشــــــهــــــري مــــــبــــــلـغ األجــــــر الــــــوطــــــنـي األدنى اHــــــضــــــمــــــون
واHتواجدون في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــلــزم األشـــخـــاص اHـــذكــورون فـي اHــادة 2
أعاله بـدفع مـسـاهـمـة مـالـيـة لـتغـطـيـة اHـصـاريف اHـتـعـلـقة
بــــاخلــــدمــــات اHـــقــــدمــــة في إطــــار الــــتــــكــــفل عــــلى مــــســــتـــوى
مــــؤســـســــات وهـــيــــاكل االســــتـــقــــبـــال اHــــوجــــهـــة لألشــــخـــاص

.YسنHا

يـحـدد مـبـلغ اHـســاهـمـة اHـالـيـة اHـنــصـوص عـلـيـهـا في
الــــفــــقــــرة أعالهs بــــقــــرار مــــشــــتــــرك بــــY الــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالتضامن الوطني ووزير اHالية.

اHــــــادة اHــــــادة 4 :  : يــــجب أن تـــــضــــمن مــــؤســــســــات وهــــيــــاكل
االســتــقــبـال الــتــابــعـة لــقــطــاع الـتــضــامن الــوطــنيs مــقـابل
اHـساهـمة اHـاليـةs تكـفال اجتـماعـيا وطـبيـا ونفـسيا مـالئما
لألشخاص اHسنY اHستقبلsY تشمل خدمات في مجال:

sاإليواء واإلطعام -

sاأللبسة -

sستلزمات الطبيةHالفحوص الطبية واألدوية وا -

- الــنــشــاطـات الــثــقــافــيــة والــتـرفــيــهــيــة والــتـنــقالت
والرحالت.
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اHــادة اHــادة 5 : : من أجل االستفـادة من التكفل باألشخاص
اHسنـY داخل مؤسـسات وهـياكل االستـقبـالs يتـعY على
األشــخـاص اHــتـكــفـلــY بـاألشــخـاص اHــسـنــY أو األشـخـاص
sتــقــد© طــلب مـرفـق �ـلف إداري sحــسب احلــالـة sYــسـنــHا

يشمل الوثائق اآلتية :
أ / بالنسبة للشخص اHسن :أ / بالنسبة للشخص اHسن :

sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
sصورتان (2) شمسيتان حديثتان -

sشهادة طبية -
sنسخة من بطاقة الضمان االجتماعي -

sشهادة عن الدخل -
  -  تــعـــهــد بــدفـع مــصــاريف الـــتــكــفـلs حتــدد ¡ــوذجه
sحسب احلالة sويوقعه sكلفة بالتضامن الوطنيHاإلدارة ا
الـــشــخص اHــتـــكــفل بـــالــشــخـص اHــسن أو الــشـــخص اHــسن

نفسه.
ب/ بالنسبة للشخص اHتكفل بالشخص اHسن :ب/ بالنسبة للشخص اHتكفل بالشخص اHسن :

sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
sشهادة عائلية -

- شهادة عن الدخل.
اHـــادة اHـــادة 6 : : تـدرس اHـلف اإلداري اHــذكـور في اHـادة 5
أعالهs جلــنـــة الــقـــبــول عـــلى مــســـتــوى مـــؤســســات وهـــيــاكل
استقبال األشخاص اHسنY التي يجب أن تبت فيه على
أساس نتـائج التـحقـيق االجتـماعي الـذي تقـوم به مصالح
مديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن لـلواليةs في أجل
ال يتعـدى خمسـة عشر (15) يومـاs ابتـداء من تاريخ إيداع

اHلف.
اHــــادة اHــــادة  7 :  : في حـــالــة رفض اHـــلفs �ــكـن األشــخــاص
اHـــعــنـــيــY تـــقــد© طــعـن لــدى مــديـــر الــنـــشــاط االجــتـــمــاعي
والـتـضــامــن لـلـواليـــة الـــذي يـجــب أن يـبت فـيه في أجل
ال يتعـدى خمسـة عشر (15) يومـاs ابتـداء من تاريخ إيداع

الطعن.
اHـــادة اHـــادة 8 :  : يـجب أن تـدفع اHـسـاهـمـة اHـالـيـة اHـتـعـلـقة
بـــالــتــكــفل بــاألشــخــاص اHــســـنــY اHــقــبــولــY كل ثالثـــة (3)
أشهــر في حساب مـؤسسات وهياكل استقبال األشخاص

اHسنsY ابتداء من تاريخ قبولهم.
اHـــادة اHـــادة 9  : يــدفع مـبــلغ اHــسـاهــمـة اHـالــيـة فـي الـبـاب
Yاخملــصص لإليـرادات ويـســجل في بـاب الــنـفـقــات اخلـاصـ
�ـيزانيـة تسـييـر مؤسـسات وهيـاكل استـقبـال األشخاص

.YسنHا
10 :  :  تـــقـــبـض اHـــســــاهـــمـــة اHــــالـــيــــة من طـــرف اHــــادة اHــــادة 
الـعـون احملـاسب لـلمـؤسـسـة أو من طـرف وكيل مـعـY لـهذا

الغرض.

اHــــــادة اHــــــادة 11 : : في حــــالــــة الـــتــــأخـــر فـي دفع اHــــســـاهــــمـــة
اHـــالــــيــــة اHـــســــتــــحـــقــــةs يــــعـــذر الــــشــــخص اHــــعـــنـي لـــلــــوفـــاء
بـالــتــزامـاتـه نـحــو اHــؤسـســة في أجل ال يــتــعـدى شــهـرا (1)

واحدا.
اHـــادة اHـــادة 12 :  : يــؤدي عــدم احــتـــرام أحــكــام هــذا اHــرســوم
إلـى تــطـــبـــيق األحـــكـــام اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــتــشـــريع

والتنظيم العمول بهما.
اHـادة اHـادة 13 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22

يونيو سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيمـرسـوم تنـفـيذي رقم ذي رقم 16- - 188 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمـضـان عام رمـضـان عام
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 22 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يـعـــدل ويــتـممs يـعـــدل ويــتـمم

اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 03-232 اHــــؤرخ فـي اHــــؤرخ فـي23
ربيع الـثاني عام ربيع الـثاني عام 1424 اHوافق  اHوافق 24 يونـيو سنة  يونـيو سنة 2003
الــذي يـــحــــدد مـــضـــمـــون اخلـــدمــــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــريـــدالــذي يـــحــــدد مـــضـــمـــون اخلـــدمــــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــريـــد
واHـــواصـالت الــســلــكــيــة والـالســلــكــيــة والــتــعــريــفــاتواHـــواصـالت الــســلــكــيــة والـالســلــكــيــة والــتــعــريــفــات

اHطبقة عليها وكيفية تمويلها.اHطبقة عليها وكيفية تمويلها.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

sاإلعالم واالتصال
- وبـنــــاء علــى الـدسـتـــورs ال سيـمـا اHـادتان 99 - 4

 sو143 (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

 sتممHعدل واHا sالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-232 اHؤرخ
في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــة
2003 الـــذي يــــحــــدد مــــضـــمــــون اخلــــدمـــة الــــعــــامــــة لـــلــــبــــريـــد

واHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلــكـيـة والـتـعـريـفـات اHـطـبـقـة
sتممHعدل واHا sعليها وكيفية تمويلها

- 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
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- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
sالسلكية والالسلكية

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-232 اHــؤرخ في 23
s2003 ــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــةHربـــيع الـــثـــانـي عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 14 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03-232 اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام
1424 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة s2003 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHذكور أعالهs كما يأتي :

"اHــــادة 14 : يــــضـــمـن اخلـــدمــــة الـــعــــامـــة لــــلــــمـــواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكـيــة مــتــعــامــلــو الــشـبــكــات الــعــمــومــيـة
لــلـــمــواصـالت الــســـلــكـــيـــة والالســلـــكـــيــة احلـــائــزون رخـــصــة
واخملتـارون إثر اإلعالن عن اHـنافـسة الذي تـقوم به سـلطة
ضـبط الـبـريـد واHواصـالت الـسلـكـيـة والالسـلـكـيـة من أجل

توفير اخلدمة العامة.

غـيــر أنه في حــالـة مــا اقــتـضت الــظــروف ذلكs �ـكن
sـواصـالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـةHسـلـطـة ضـبـط الـبـريـد وا
بنـاء على تقـرير من الوزيـر اHكلف بـاHواصالت السـلكية
والالســلــكــيـــة بــعــد مــوافــقـــة احلــكــومــةs أن تــعـــهــد بــتــوفــيــر
اخلدمة العامـة في مناطق خاصة Hتعامل عمومي أو تؤكد

ذلك.

يـوافق على مـنح تـقـد© اخلـدمة الـعـامـة �ـوجب قرار
من الوزير اHكلف باHواصالت السلكية والالسلكية".

اHــادة اHــادة 3 : : تــتــمم أحــكــام اHـــرســــوم الــتــنــفــيــــذي رقــم
03-232 اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثـاني عـام 1424 اHـوافق 24

يـونـيــو سـنـة s2003 اHـعـدل واHــتـمم  واHــذكـور أعالهs �ـادة
14 مكررs حترر كما يأتي :

"اHـادة 14 مـكرر : يلـزم اHـتـعامـلـون اHكـلـفون بـتـقد©
اخلـــدمــة الــعـــامــةs بــضــمـــان هــذه اخلــدمــة وفـق االلــتــزامــات
اHـضـبـوطـة في دفـتـر الـشــروط اHـتـصل بـذلك واHـوقع من
الوزيـر اHكلف بـاHواصالت السـلكيـة والالسلكـية ورئيس
مــــجـــلس ســــلـــطـــة ضـــبـط الـــبـــريــــد واHـــواصالت الـــســــلـــكـــيـــة

والالسلكية واHمثل الشرعي للمتعامل اHعني.
يحدد دفتر الشروط على اخلصوصs ما يأتي :

- مــنـــطــقـــة الــوصل الـــدنــيـــا لــلـــشــبـــكــة مـــرفــقـــةs عــنــد
sبرزنامة التوسيع sاالقتضاء
sنقاط النفاذ العمومية -

sشـــرطـــة) s«كــــيـــفـــيـــات تــــوصـــيل نـــداءات الــــطـــوار -
s(أقرب جندة طبية استعجالية sمطافئ

- شـــروط تـــقــــد© خـــدمــــات االســـتــــعالمـــات والــــدلـــيل
sYالهاتفي للمشترك

- االلــتـزامـات اخلـاصـة بــإقـامـة الـغـرف الــهـاتـفـيـة في
sالطريق العمومي

sقاييس الدنيا لنوعية اخلدمةHا -
- النفاذ إلى خدمات اإلنترنت".

اHادة اHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
Yن إنــهــاء مــهــام األمـYيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمـ sيــتــضــم s2016 31 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة

العام لوزارة الشؤون اخلارجية.العام لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHـوافق 31 مـايــو ســنـة 2016 تـنــهىs ابــتـداء من أول

مـــايـــو ســـنــة s2016 مـــهـــام الــسّـــيـــد عــبـــد احلـــمــيـــد ســـنــوسي
sبصـفته أميـنا عامـا لوزارة الشـؤون اخلارجية sبريـكسي

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة s2016 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـحـافظن إنــهـاء مـهــام مـحـافظ

بنك اجلــزائـر.بنك اجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

بـــــمــــوجــــب مـــــرســــوم رئـــــــاســــيّ مــــــؤرّخ فــــي
s2016 ــــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــةH24 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1437 ا

تـــــنـــهــى مـــــهـــــام الـــسّـــيـــــد مـــــحـــمــد لـــكـــســـاسيs بـــصـــفـــته
محافظا لبنك اجلزائر.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
Yن إنــهــاء مــهــام األمـYيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمـ sيــتــضــم s2016 31 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة

العام لوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.العام لوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHوافق 31 مايو سنة s2016 تنهى مهام السّيد أحمد

مـسـيـليs بــصـفـته أمـيـنـا عـامــا لـوزارة الـطـاقـة واHـنـاجم -
سابقاs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437
اHوافق اHوافق 31 مايـو سنة  مايـو سنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

مديـري جامعات.مديـري جامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة s2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

والـــــسّــــــادة اآلتــــــيـــــة أســـــمـــــــاؤهـم بـــــصـــــفـــــتـــــهـــم مـــــديـــــــرين
للجـامعـات اآلتـية :

- الــطـــاهـــر بن عـــبــيـــدs بـــجــامـــعـــة بــاتـــنـــةs لـــتــكـــلـــيــفه
sبوظيفة أخـرى

sبجامعة بشار sعبد الله العوفي -
sبجامعة تلمسان sنور الدين غوالي -

- بن عـــــلي بن زاغـــــوs بــــجـــــامــــعـــــة هــــواري بـــــومــــدين
sإلحالته على التّقـاعد sللعلوم والتكنولوجيا

sبجامعة جيجـل sقدور لعمارة -
- شــكـيـب أرسالن بـاقـيs بـجــامــعـة ســطــيفs ابــتـداء

sبسبب إلغاء الهيكـل s2011 من 28 نوفمبر سنة
sبجامعة سعيدة sبرزوق بلقومان -

- عــلي قـــوادريــــةs بــجــامـــعــــة ســكــيــكــــدةs إلحـــالــتــه
sعـلى التّقـاعد

- عـبـد الـله بــوخـلـخـالs بــجـامـعـة األمـيــر عـبـد الـقـادر
sإلحالته على التّقـاعد sللعلوم اإلسالمية بقسنطينة

sبناء على طلبه sسيلةHبجامعة ا sاليزيد عباوي -
- عـــائــشـــة حــاج مـــخــتـــارs بــجــامـــعــة وهـــران لــلـــعــلــوم

sإلحالتها على التّقـاعد sوالتكنولوجيا
sبجامعة الوادي sمحمد خير الدين خالدي -

- يوسف بريشs بجامعة سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة s2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

ويزه شريفيs بصفتها مديرة جلامعة بومرداس.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مــــــايـــــو ســــــنـــــة  مــــــايـــــو ســــــنـــــة s2016 يــــــتـــــضــــــمs يــــــتـــــضــــــمّـن إنـــــهــــــاء مــــــهـــــامـن إنـــــهــــــاء مــــــهـــــام

باجلامعات.باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة s2016 تـــنــهـى مــهـــام الـــسّــادة

اآلتـيــة أسـمـاؤهم بـاجلــامـعـات اآلتـيــةs لـتـكـلـيــفـهم بـوظـائف
أخـرى :

sبصفته مديرا جلامعة وهران sالعربي شاهد -
- مــصــطـــفى جــعـــفــورs بــصـــفــته نــائـب مــديــر مـــكــلّــفــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

sوالتظاهرات العلمية بجامعة تلمسان
- أحــــمـــــد شــــعـاللs بــــصـــــفــــتـه نــــائب مـــــديــــر مـــــكــــلّـــــفــــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

s®والتظاهرات العلمية بجامعة مستغا
- مــحـمـد الـطــاهـر حـلــيالتs بـصـفــته مـديـرا لــلـمـركـز

sاجلامعي بغرداية
- بـــلـــخـــيـــر دادة مــــوسىs بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــمـــركـــز

اجلامعي بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
Yن إنــهــاء مــهــام األمـYيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمـ sيــتــضــم s2016 31 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة

الـــعــــام لـــوزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالمالـــعــــام لـــوزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتصـال.واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة s2016 تـــنــهـى مــهــــام الــسّـــيــد

عبـــد احلق بن كـريـدs بـصـفـته أمـيـنا عـامـا لـوزارة الـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
.مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 16 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
21 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتــضــمن إنــهــاء مــهـام رئــيسs يــتــضــمن إنــهــاء مــهـام رئــيس

مـجــلس سـلـطـة ضــبط الـبـريــد واHـواصالت الـســلـكـيـةمـجــلس سـلـطـة ضــبط الـبـريــد واHـواصالت الـســلـكـيـة
والالسلكية.والالسلكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــرســــــــــوم رئــــــــاســـي مـــــــــــؤرخ فـــي 16
s2016 ــوافـــق 21 يــونـــيـــــو ســـنـــــةHرمــضـــــان عــام 1437 ا
sتـــنـــهــى مـــهـــــــام الـــســـيــــــد امــــحـــمــــــد تـــوفـــيــــق بـــســـعـــي
بـــــصــــفـــــتـــه رئـــــيــــســــــــا جملـــــلس ســـــلــــطــــــــة ضــــبـط الــــبـــــريــــد

واHواصالت السلكية والالسلكية.
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مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 16 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
21 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام عــضـوs يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام عــضـو

�ـجـلس سـلـطـة ضـبـط الـبـريـد واHـواصالت الـسـلـكـيـة�ـجـلس سـلـطـة ضـبـط الـبـريـد واHـواصالت الـسـلـكـيـة
والالسلكية.والالسلكية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 16 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 21 يــونــيــو ســنـة s2016 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

مـحـمـد أحمـد نـاصـرs بـصـفـته عـضـوا �ـجـلس سـلـطة ضـبط
الــبـــريــد واHـــواصالت الــســـلــكـــيــة والـالســلـــكــيـــةs لــتـــكــلـــيــفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـY األمـY الـعـامن تـعـيـY األمـY الـعـام

لوزارة الشؤون اخلارجية.لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة s2016 يــعـــيّن الـــسّـــيـــد حــسن

رابحيs أمينا عاما لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مـايــو سـنــة  مـايــو سـنــة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـY سـفـيـر فوقن تـعـيـY سـفـيـر فوق

الــــــعـــــادة ومــــــفـــــوض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائــــــريـــــةالــــــعـــــادة ومــــــفـــــوض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائــــــريـــــة
الــــد�ـــقـــراطــــيـــة الــــشـــعـــبــــيـــة بــــرومـــا (اجلـــمــــهـــوريـــةالــــد�ـــقـــراطــــيـــة الــــشـــعـــبــــيـــة بــــرومـــا (اجلـــمــــهـــوريـــة

اإليطالية).اإليطالية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافــــق 31 مــايــــــــو ســنـــــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــــد

عــبـــد احلــمـــيـــد ســنـــوسي بـــريــكـــسيs ســـفــيـــرا فــوق الـــعــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
بروما (اجلـمهـورية اإليـطاليـة)s ابتـداء من أول مايـو سنة

.2016
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـY مـحافـظ بنكن تـعـيـY مـحافـظ بنك

اجلـزائـر.اجلـزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة s2016 يــعــيّن الــسّــيــد مــحــمــد

لوكالs محافظا لبنك اجلـزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مايو سنة  مايو سنة s2016 يتضمs يتضمّن تـعيY األمينة العامةن تـعيY األمينة العامة

لوزارة الطاقة.لوزارة الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة s2016 تــعـيّن الــسّـيـدة فــاطـمـة

الزهراء شرفيs أمينة عامة لوزارة الطاقة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـY األمـY الـعـامن تـعـيـY األمـY الـعـام

لوزارة اجملاهدين.لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة s2016 يـعـيّـن الـسّـيـد بـومـدين

خالديs أمينا عاما لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437
Yــنـــان تــعــيــYيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ sيـــتــضــم s2016 ــوافق 31 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــةHــوافق اHا

مديري جامعات.مديري جامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة s2016 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم مديرين للجامعات اآلتية :
s1 بجامعة باتنة sعبد السالم ضيف -

s2 بجامعة باتنة sالطيب بوزيد -
sبجامعة بشار sبوجمعة العباسي -
s2 بجامعة البليدة sأحمد شعالل -

sبجامعة تلمسان sمصطفى جعفور -
s1 بجامعة سطيف sعبد اجمليد جنان -

sبجامعة سعيدة sفتح الله وهبي تبون -
sسيلةHبجامعة ا sمحمد الطاهر حليالت -

s1 بجامعة وهران sالعربي شاهد -
sبجامعة الوادي sعمر فرحاتي -

sبجامعة خنشلة sعبد العزيز العايش -
sبجامعة سوق أهراس sزوبير بوزبدة -

- بلخير دادة موسىs بجامعة غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHــوافـــق 31 مــايـــــــو ســـــنــــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــــد

عبد احلكيم بن تليسs مديرا جلامعة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
31 مايـو سنة  مايـو سنة s2016 يتضـمs يتضـمّن تعيY مـدير اHدرسةن تعيY مـدير اHدرسة

الوطنية العليا للتكنولوجيا.الوطنية العليا للتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1437 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة s2016 يــعـيّن الــسّـيـد الــطـاهـر

بن عبيدs مديرا للـمدرسة الوطنية العلـيا للتكنولوجيا. 
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اHـوافق مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 16 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 
21 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يـتضـمن تعـيY رئـيس مجلسs يـتضـمن تعـيY رئـيس مجلس

ســـــلــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد واHــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــةســـــلــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد واHــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة
والالسلكية.والالسلكية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــــوجــــب مـــــــرســــــــــوم رئــــــــاســـي مـــــــــــؤرخ فـــي 16
s2016 ـوافـــق 21 يـونـيـــــو سـنــــةHرمــضــــان عــــام 1437 ا
يـــعـــــY الـــســـيــــــد مــحـــمــــــد أحــمــــــــد نـــاصـــــرs رئـــيـــســـــــا
جمللـــس سلطــــة ضبــــط البريـــد واHواصـــالت السلكيـــة

والالسلكيــــة.

مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 6 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1437
اHـوافــق اHـوافــق 15 مـــــارس سـنـــة  مـــــارس سـنـــة s2016 يـتـضــمـــن إنـهــــاءs يـتـضــمـــن إنـهــــاء
مــــهــــــام بـــــــوزارة الـــتــــعــــلـــيـــم الــــعــــالـــي والــــبـــحــثمــــهــــــام بـــــــوزارة الـــتــــعــــلـــيـــم الــــعــــالـــي والــــبـــحــث

العلمي العلمي (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـــــريــــدة الـــــرســــمــــيــــة - الــــعــــدد 30 الــــصــــادر في 11
شعبان عام 1437 اHوافق 18 مايو سنة 2016.

الصفحة 6 - العمود األول :
- يضاف إلى السطر s14 "إلحالته على التقاعد".

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

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 28 ربـــيع الـــثـــاني عــام ربـــيع الـــثـــاني عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 7 فــبــرايــر فــبــرايــر ســنـة  ســنـة s2016 يــتـضــمن وضعs يــتـضــمن وضع

بــعض األسـالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلـــفــة بــالــشــبــاببــعض األسـالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلـــفــة بــالــشــبــاب
والـــريـــاضــة فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــريـــاضــة فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة
الـعـدل واHـؤسـسـات الـعــمـومـيـة ذات الـطـابع اإلداريالـعـدل واHـؤسـسـات الـعــمـومـيـة ذات الـطـابع اإلداري

التابعة لها.التابعة لها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sحافـظ األختـام sووزير العـدل

sووزير الشباب والرياضة

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
21 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 12 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1993

واHتـضـمن وضع بـعض األسالك الـنوعـيـة الـتابـعـة لوزارة
الـشـبيـبـة والريـاضـة في حالـة الـقيـام بـاخلدمـة لدى وزارة

sالعدل

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-07 اHــــؤرخ في 21 مـــحـــرم عـــام 1431
اHــوافق 7 يــنـــايـــر ســـنــة 2010 واHـــذكــور أعالهs يـــوضع في
حـــالــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمــة لـــدى وزارة الـــعــدل واHـــؤســـســات
الـعــمــومـيــة ذات الــطـابـع اإلداري الـتــابــعـة لــهــا وفي حـدود
الـــتـــعـــداد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارs اHـــوظـــفـــون

: Yاآلتي Yنتمون للسلكHا

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مربو األنشطة البدنية والرياضية

مربو تنشيط الشباب

200

200

اHـادة اHـادة 2 : : تـضـمن مـصـالح وزارة الـعـدل واHـؤسـسـات
الــعـــمــومـــيــة ذات الـــطــابع اإلداري الـــتــابـــعــة لـــهــا تـــوظــيف
Yلــلـســلـكـ Yالــتـابــعـ Yــهـني لــلـمــوظـفـHــسـار اHوتــسـيــيـر ا
اHـــــــذكـــــــورين فـي اHـــــــادة األولـى أعالهs طـــــــبـــــــقـــــــا لـألحـــــــكــــــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقــــم 10-07 اHـــــــــــــؤرخ فـــــي 21 مـــــــــــحــــــــــــــرم عــــــــــــــام 1431

اHوافــق 7 يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةs طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 10-07 اHــؤرخ في 21 مـــحـــــرم

عـــام 1431 اHوافق 7 يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.
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اHـادة اHـادة 4 :  : حتـوّل الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اHـوظف الـذي
استفاد من ترقية إلى الرتبة اجلديدة.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــــؤرخ في 21 ذي احلـــجـــة عـــــام 1413 اHــــوافق 12 يـــونـــيـــو
ســـنـــة 1993 واHــــتــــضــــمن وضـع بـــعـض األسالك الــــنــــوعــــيـــة
الــتــابـعــة لــوزارة الــشــبــيــبــة والــريــاضــة في حــالــة الــقــيـام

باخلدمة لدى وزارة العدل.
 اHـادة اHـادة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق 7  فبراير سنة 2016.

قرار مؤررار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو مايو سنـة سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بأدرار.واHراقبة Hركز التسهيل بأدرار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بأدرار :
- عـــايش عـــبـــد الــرحـــمـــانs £ـــثـل وزيــــر الـــصـــنـــاعـــة

sرئيسـا sنـاجمHوا
- عــــبــــد الــــلّـه عــــبـــــد الــــرحــــمــــانs £ـــــثل عـن الــــوكــــالــــة

sعضوا sالوطنية لتطوير االستثمار
- بــوسـعــيـد إسـمــاعـيـلs £ـثل عن الــوكـالــة الـوطــنـيـة

sعضوا sلدعم تشغيل الشباب
- رحــمـاني ســيـد عــليs £ـثـل عن الـغــرفـة اجلــزائـريـة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- باوية ميمونs £ـثل عن غرفة الصناعة التقليدية

sعضوا sواحلرف
- عـالد عــــبــــد الـــــوهــــابs £ــــثـل عن صــــنـــــدوق ضــــمــــان

sعضوا sتوسطةHالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- أوالد بن ســعــيــد بــكـارs £ــثل عـن مـديــريــة الــبــريـد

sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية أدرار
Yثلة عن الوكالة الوطنية لتثم£ sحليش جميلـة -

نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤررار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل باألغواط.واHراقبة Hركز التسهيل باألغواط.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل باألغواط :

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

وزارة الصناعة واBناجموزارة الصناعة واBناجم
قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 22 ربيع الـثـاني عـام  ربيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافـق أول اHـوافـق أول
فـــبـــرايـــرفـــبـــرايـــر ســـنـــة  ســـنـــة s2016 يـــعـــدs يـــعـــدّل الــــقـــرار اHـــؤرل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 11
ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 13 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2014
واHــتــضــمواHــتــضــمّن تــعـيــY أعــضــاء مـجــلس اإلدارة لــلــوكــالـةن تــعـيــY أعــضــاء مـجــلس اإلدارة لــلــوكــالـة

الوطنية لتطوير االستثمار.الوطنية لتطوير االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 22 ربـيع الــثـاني عــام 1437
اHـوافـق أول فـبـرايـر سـنة s2016 تـعـدّل الـقـائـمـة االسـمـية
ألعـــضـــاء مــــجـــلس اإلدارة لـــلـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر
االسـتثـمار احملـددة بـالقـرار اHؤرخ في 11 ربـيع األول عام
Yـــتــضـــمن تـــعـــيــHــــوافق 13 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2014 واH1435 ا

أعـــضــــاء مـــجــــلس اإلدارة لـــلــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لـــتــــطـــويـــر
االستثمارs كما يأتي :

s.......................(بدون تغيير)..................... - "
s.......................(بدون تغيير)....................... -
- كـــمـــال بــوغـــابـــةs £ــثـل وزيــر الـــشـــؤون اخلــارجـــيــة

sعضوا sوالتعاون الدولي
s.......................(بدون تغيير)....................... -
s.......................(بدون تغيير)....................... -
sعضوا sثل وزير الطاقة£ sعبد الكر© عويسي -

- خــــديــــجــــة بـن قــــويــــدرs £ـــــثــــلــــة وزيــــر الـــــتــــهــــيــــئــــة
sعضوا sالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

- .................(الباقي بدون تغيير)................. ".
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- غـــــنـــــام عـــــبـــــد الـــــسالمs £ـــــثــل وزيــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة
sرئيسـا sنـاجمHوا

- جـيــرب حـاج عــيـسـىs £ـثل عـن الـوكــالـة الــوطـنــيـة
sعضوا sلتطوير االستثمار

- بن زاوي هـــاشــمـيs £ــثل عـن الــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة
sعضوا sلدعم تشغيل الشباب

- ســـويـــسي مـــحـــمـــدs £ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- خـيـراني عـبـد الرحـمـانs £ـثل عن غـرفة الـصـنـاعة
sعضوا sالتقليدية واحلرف

- تـمــام الـهــاديs £ـثل عـن صـنــدوق ضـمــان الـقـروض
sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا

- زغــــامـــY مــــحـــفــــوظs £ــــثل عن مــــديـــريــــة الـــبــــريـــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية األغواط

Yـثل عن الـوكالـة الوطـنـية لـتثـم£ sسيـفي وحـيد -
نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل ببسكرة.واHراقبة Hركز التسهيل ببسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل ببسكرة :
sـنـاجمHـثـل وزيــر الصنـاعـة وا£ sبلـدهان سفـيان -

sرئيسـا
- بعـيسى فؤادs £ـثل عن الوكالـة الوطنـية لتـطوير

sعضوا sاالستثمار
- زروال عـبــد الــسالمs £ــثل عـن الـوكــالــة الــوطــنــيـة

sعضوا sلدعم تشغيل الشباب
- مـــــغــــازي فـــــريــــدs £ـــــثل عـن الــــغـــــرفـــــة اجلــــزائـــــريــــة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- سي الــعـابــدي يــوسفs £ــثل عـن غـرفــة الــصــنــاعـة

sعضوا sالتقليدية واحلرف

- توميات نـبيلs £ثل عن صنـدوق ضمان القروض
sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا

- دبـــــــة مـــــــحـــــــمـــــــدs £ــــــــثل عـن مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــبـــــــريـــــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية بسكرة

Yـثل عن الوكالة الـوطنية لـتثم£ sسـريان هشام -
نتـائج البحث والتنمية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل ببشار.واHراقبة Hركز التسهيل ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل ببشار :

sـنـاجمHـثـل وزيـر الـصـناعــة وا£ sبـوعـزة مبـروك -
sرئيسـا

- الـصــالح عـبــد الـكـر©s £ــثل عن الـوكــالـة الـوطــنـيـة
sعضوا sلتطوير االستثمار

- سـنــيـني عـبـد الــنـورs £ـثل عـن الـوكـالـة الــوطـنـيـة
sعضوا sلدعم تشغيل الشباب

- تـويــوي نــور الــدينs £ــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريـة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- عـالوي هــــــاشـــــمـيs £ــــــثل عـن غــــــرفـــــة الــــــصــــــنــــــاعـــــة
sعضوا sالتقليدية واحلرف

- بن طــــالـب ديــــهــــيـــةs £ــــثــــلــــة عـن صــــنــــدوق ضــــمـــان
sعضوا sتوسطةHالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- بــــونـــــقــــطـــــة أحــــمـــــدs £ــــثل عـن مــــديـــــريــــة الـــــبــــريــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية بشار

Yـثـل عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـ£ sفـراقـة رابح -
نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل باجللفة.واHراقبة Hركز التسهيل باجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل باجللفة :
- مـــــرمـــــوشي مـــــحـــــمـــــدs £ـــــثــل وزيــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة

sرئيسـا sنـاجمHوا
- مـــســعــودي بــلـــقــاسمs £ــثـل عن الــوكــالـــة الــوطــنــيــة

sعضوا sلتطوير االستثمار
- عــزي سـهــيــلـةs £ــثـلــة عن الــوكــالـة الــوطـنــيــة لـدعم

sعضوا sتشغيل الشباب
- مــوهـــون مــصــطــفىs £ــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريــة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- بـن دراح مـــــحـــــمــــدs £ـــــثـل عن غـــــرفـــــة الـــــصـــــنـــــاعــــة

sعضوا sالتقليدية واحلرف
- رقــيق نـســيمs £ـثـل عن صـنــدوق ضـمــان الـقـروض

sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
- حلـــــــمـــــــاري بـاللs £ـــــــثـل عن مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــبـــــــريـــــــد

sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية اجللفة
- دالـي بــــاي رفـــيـقs £ـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة
لتثمY نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بسيدي بلعباس.واHراقبة Hركز التسهيل بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيـــعــيّن األعــضــاء اآلتـــيــة أســمــاؤهم  s2016 14 مــايــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا

وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز
التسهـيل بسيدي بلعباس :

- مـــبـــاركي عـــبــــد الـــقـــادرs £ـــثـل وزيــــر الـــصـــنـــاعــــة
sرئيسـا sنـاجمHوا

- بــوشــنــاق خالدي مــحـــمــد أمــsY £ــثل عن الــوكــالــة
sعضوا sالوطنية لتطوير االستثمار

- بــقــدور حــكــيمs £ــثل عن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــدعم
sعضوا sتشغيل الشباب

- بـــهـــلـــول وهـــيـــبـــةs £ـــثـــلــة عـن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- بــــرايح ســـــلــــيــــمـــــانs £ــــثل عـن غــــرفــــة الـــــصــــنــــاعــــة
sعضوا sالتقليدية واحلرف

- حـانـد سـفـيـانs £ـثل عن صـنـدوق ضـمـان الـقـروض
sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا

- خــالــدي عــبــد الـــعــزيــزs £ــثل عـن مــديــريــة الــبــريــد
sوتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتصـال لـوالية سـيـدي بلـعـباس

sعضوا

- عـبـد الـرزاق سـامـيـةs £ـثـلـة عن الـوكـالـة الـوطـنـية
لتثمY نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بالبيض.واHراقبة Hركز التسهيل بالبيض.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بالبيض :
- خــــشــــيــــبــــة مــــصــــطــــفىs £ــــثـل وزيـــــر الــــصــــنــــاعـــــة

sرئيسـا sنـاجمHوا
- عـــبــد الــعــزيـــز كــر©s £ــثل عـن الــوكــالــة الـــوطــنــيــة

sعضوا sلتطوير االستثمار
- شــيــخـي فــؤادs £ــثل عن الــوكــالـــة الــوطــنــيــة لــدعم

sعضوا sتشغيل الشباب
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- فــكـــايـــر مــصـــطــفـىs £ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- لقرب مـيلودs £ـثل عن غرفـة الصنـاعة الـتقلـيدية
sعضوا sواحلرف

- أوجــيت مــحــمــد عــزيــزs £ــثل عـن صــنــدوق ضــمـان
sعضوا sتوسطةHالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- مـعـاشـو عـبـد الـرحـمــانs £ـثل عن مـديـريـة الـبـريـد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية البيض

- بن لـعابـد محـمد رضـاs £ـثل عن الوكـالة الـوطنـية
لتثمY نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بإيليزي.واHراقبة Hركز التسهيل بإيليزي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بإيليزي :
sـنـاجمHـثـل وزيــر الـصنـاعــة وا£ sحسـاني مـحـمد -

sرئيسـا
- دغب مــــصــــطــــفىs £ــــثـل عن الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة

sعضوا sلتطوير االستثمار
- غــزيـز مـبــروكs £ـثل عن الــوكـالــة الـوطـنــيـة لـدعم

sعضوا sتشغيل الشباب
- ســـويـــسي مـــحـــمـــدs £ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- غــويـــلــة عــبـــد احلــفــيـظs £ــثل عن غـــرفــة الــصـــنــاعــة

sعضوا sالتقليدية واحلرف
- توميات نـبيلs £ثل عن صنـدوق ضمان القروض

sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
- عــــوالـي ســــلــــيــــمــــانs £ــــثـل عن مــــديــــريــــة الــــبــــريــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية إيليزي

- بــوخـــربــاب ريـــاضs £ــثـل عن الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة
لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجـيةs عضوا.

قرار مؤررار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بتندوف.واHراقبة Hركز التسهيل بتندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بتندوف :
- مـــوالي عـــمـــار إبـــراهـــيمs £ـــثـل وزيــــر الـــصـــنـــاعـــة

sرئيسـا sنـاجمHوا
- بـوعـام خالـدs £ـثل عن الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير

sعضوا sاالستثمار
- هيـري بـوحـفصs £ثـل عن الوكـالـة الـوطنـيـة لدعم

sعضوا sتشغيل الشباب
- فــكـــايـــر مــصـــطــفـىs £ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- ســـلــــيــــمـــانـي جـــلــــولs £ــــثل عـن غـــرفــــة الــــصـــنــــاعـــة

sعضوا sالتقليدية واحلرف
- Hونس زوهيـرs £ثل عن صندوق ضـمان القروض

sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
- حــدراوي عــبــد الــكــر©s £ـثـل عن مــديــريــة الــبــريـد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية تندوف

Yـثل عن الوكالة الـوطنية لـتثم£ sسـريان هشام -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بخنشلة.واHراقبة Hركز التسهيل بخنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بخنشلة :
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sنـاجمHثـلة وزيـر الصناعـة وا£ sرحماني لطيفة -
sرئيسـة

- ذيـــاب عــبـــد الــقـــادرs £ــثل عـن الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
sعضوا sلتطوير االستثمار

- ســحـري عــبـد احلــلــيمs £ـثل عـن الـوكــالـة الــوطـنــيـة
sعضوا sلدعم تشغيل الشباب

- زيـــتــــوني أحــــمــــدs £ــــثل عن الــــغــــرفـــة اجلــــزائــــريـــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- صـيـاد كـمـالs £ـثل عن غـرفـة الصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
sعضوا sواحلرف

- زغـيـدي نـذيـرs £ـثل عـن صـنـدوق ضـمـان الـقروض
sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا

- بـــــوشـــــان مــــحـــــمـــــدs £ــــثـل عن مـــــديـــــريــــة الـــــبـــــريــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية خنشلة

- بــوخـــربــاب ريـــاضs £ــثـل عن الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة
لتثمY نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنـة مايو سنـة
s2016 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيهـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس الــتـــوجــيه

واHراقبة Hركز التسهيل بغرداية.واHراقبة Hركز التسهيل بغرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
sيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم s2016 14 مــايـــو ســنـــة

تطبـيقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 79-03
اHــــؤرّخ في 24 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســـنــة 2003 الـــذي يـــحــدّد الـــطــبـــيـــعـــة الـــقــانـــونــــيــة Hـــراكـــز
تـــســهـــيل اHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســطـــة ومـــهــامـــهــا
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل بغرداية :
- مـــيـــلـــودي عـــبــــد الـــكـــر©s £ـــثـل وزيــــر الـــصـــنـــاعــــة

sرئيسـا sنـاجمHوا
- جـيــرب حـاج عــيـسـىs £ـثل عـن الـوكــالـة الــوطـنــيـة

sعضوا sلتطوير االستثمار
- ابن صغير الـعلمي جمال الـدينs £ثل عن الوكالة

sعضوا sالوطنية لدعم تشغيل الشباب
- كـــــرامــــدي فـــــؤادs £ـــــثل عـن الـــــغــــرفـــــة اجلـــــزائـــــريــــة

sعضوا sللتجارة والصناعة
- دقاقـرة بوبكـر الصـديقs £ثـل عن غرفـة الصـناعة

sعضوا sالتقليدية واحلرف

- بن نوي  آمنةs £ـثلة عن صندوق ضمان القروض
sعضوا sتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا

- شــــــعــــــوة مــــــوسـىs £ــــــثل عـن مــــــديــــــريــــــة الــــــبــــــريـــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية غرداية

Yثلة عن الوكالة الوطنية لتثم£ sحليش جميلـة -
نتـائج البحث والتنمــية التكنولوجـيةs عضوا.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرخ في 28  جــمـــادى الــثــانـــيــة  جــمـــادى الــثــانـــيــة
يــــتـــــمم 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 6  أبـــــريـل ســـــنــــة   أبـــــريـل ســـــنــــة s2016  يــــتـــــمم  عــــام عــــام 
قــائــمـة الــتــخـصــصــات اHــطـلــوبــة لاللــتـحــاق بــسـلكقــائــمـة الــتــخـصــصــات اHــطـلــوبــة لاللــتـحــاق بــسـلك

مفتشي الصناعة التقليدية واحلـرف.مفتشي الصناعة التقليدية واحلـرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
ووزيـر الــتـهـيـئـة الـعــمـرانـيـة والـسـيــاحـة والـصـنـاعـة

sالتقليدية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-199 اHؤرّخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1429 اHــــــــوافق 6 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
sكلفة بالصناعة التقليديةHإلى السلك اخلاص باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدّد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
sوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 26 من اHـرسوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 08-199 اHـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1429
اHــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهs يــهــدف هـذا
القرار إلى تتميم قـائمة التخصصات اHطلوبة لاللتحاق

بسلك مفتشي الصناعة التقليدية واحلـرف.
2 :  : تـــتـــمم قــــائـــمـــة الـــتــــخـــصـــصـــات اHــــطـــلـــوبـــة اHــاداHــادّة ة 
لـاللـتــحــــاق بــرتـبــــة مــفــتش في الــصـنــاعــــة الــتـقــلــيــديــــة

واحلـرفs كمــا يأتي :
s1 - التسيير العمومي

s2 - قانون األعمال
s3 - قانون العالقات االقتصادية الدولية

s4 - التجارة الدولية
s5 - التسويق

sوارد البشريةH6 - تسيير ا
s7 - علم النفس
s8 - احملاسبـة

s9 - االقتصاد وعلوم التنظيمات
s10 - االقتصاد الدولي والتنمية

sالية واحملاسبةH11 - ا

s12 - التسيير

s13 - اإلعالم اآللي للتسيير

s14 - إدارة األعمال

s15 - إدارة أعمال التنظيمات

16 - إدارة األعــــمـــال واHـــالـــيـــة والـــفــــحص ومـــراقـــبـــة

sالتسيير
sاليةH17 - النقود وا

sاليةH18 - العلوم ا

s19 - علوم إدارة األعمال

sالية واحملاسبةH20 - علوم ا

21 - احملافظة على التراث.

3 :  : تـــتـــمم قــــائـــمـــة الـــتــــخـــصـــصـــات اHــــطـــلـــوبـــة اHــاداHــادّة ة 
لاللـتــحــــاق بـــــرتـبــتي مــفــتش رئـــيـسـي ومـفـــتش قـســـم

فـي الصناعة التقليدية واحلـرفs كمــا يأتي :
s1 - احملاسبة

s2 - االقتصاد وعلوم التنظيمات

s3 - االقتصاد الدولي والتنمية
sالية واحملاسبةH4 - ا

s5 - التسيير
s6 - اإلعالم اآللي للتسيير

s7 - إدارة األعمال
s8 -  إدارة أعمال التنظيمات

9 - إدارة األعــــمــــال واHــــالــــيــــة والــــفــــحص ومــــراقــــبـــة
sالتسيير

s10 - التسويق

sاليةH11 - النقود وا

sاليةH12 - العلوم ا

s13 - علوم إدارة األعمال

sالية واحملاسبةH14 - علوم ا

s15 - العلوم السياسية

s16 - العلوم اإلنسانية - علوم اإلعالم واالتصال

17 - احملافظة على التراث.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والسياحةالعمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

عمار غولمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرخ في 28  جــمـــادى الــثــانـــيــة  جــمـــادى الــثــانـــيــة
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 6  أبـــــريـل ســـــنــــة   أبـــــريـل ســـــنــــة s2016  يــــتـــــممs  يــــتـــــمم عــــام عــــام 
قــائـمـــة الـتــخـصــصـات اHــطـلــوبـة لـاللـتــحـاق بــسـلكقــائـمـــة الـتــخـصــصـات اHــطـلــوبـة لـاللـتــحـاق بــسـلك

مفتشي السياحـة.مفتشي السياحـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
ووزيـر الــتـهـيـئـة الـعــمـرانـيـة والـسـيــاحـة والـصـنـاعـة

sالتقليدية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-302 اHؤرّخ
في 24 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 24 سـبـتمـبـر سـنة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sلسلك مفتشي السياحة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدّد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
sوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-302 اHـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام 1429
اHوافق 24 سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعالهs يهدف هذا
القرار إلى تتميم قـائمة التخصصات اHطلوبة لاللتحاق

بسلك مفتشي السياحـة.
2 :  : تـــتـــمم قــــائـــمـــة الـــتــــخـــصـــصـــات اHــــطـــلـــوبـــة اHــاداHــادّة ة 
لاللتـحـاق برتـبتي مـفـتش ومفـتش رئيـسي في الـسيـاحة

كما يأتي :
s1 - احملاسبة

s2 - العلوم االقتصادية

s3 - االقتصاد وعلوم التنظيمات

s4 - االقتصاد الدولي والتنمية

sالية واحملاسبةH5 - ا

s6 - التسيير

s7 - اإلعالم اآللي للتسيير

s8 - إدارة األعمال

s9 - إدارة أعمال التنظيمات

10 - إدارة األعــــمـــال واHـــالـــيـــة والـــفــــحص ومـــراقـــبـــة

sالتسيير

11 - التسويق

sاليةH12 - النقود وا

sاليةH13 - العلوم ا

s14 - علوم إدارة األعمال

sالية واحملاسبةH15 - العلوم ا

s16 - العلوم السياسية

s17 - العلوم اإلنسانية - علوم اإلعالم واالتصال

s18 - العلوم االجتماعية - علم االجتماع

19 - احملافظة على التراث.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والسياحةالعمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

عمار غولمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 يـــعـــد يـــعـــدّل الـــقـــرار اHـــؤرل الـــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 9
ربـــيع الـــثـــاني عــام ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة
2014 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة.للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 جـمـادى األولى عام 1437
اHوافق 23 فبـراير سـنة s2016 يعـدّل القـرار اHؤرّخ في 9
ربــــيع الـــثــــانـي عــام 1435 اHــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2014
واHــتـــضـــمّن تـــعــيـــY أعـــضــاء مـــجـــلس الـــتــوجـــيه لـــلـــمــعـــهــد

الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادةs كمـا يأتي :
«....................(بدون تغيـير حتى)

- الــســـيـــد بـــشـــيــر مـــحـــنـــانs £ــثـل وزيــر الـــداخـــلـــيــة
sخلفا للسيد آيت واعراب عمر sواجلماعات احمللية

.....................(بدون تغيير حتى)
- السيد عـبد السالم بودونتs £ثل وزيـرة التربية

sخلفا للسيد حسونة دريس sالوطنية
...................(الباقي بدون تغيير)...................ِ»



24 رمضان عام  رمضان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2639
29 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 يـــعـــد يـــعـــدّل الـــقـــرار اHـــؤرل الـــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 9
ربـــيع الـــثـــاني عــام ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة
2014 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 جـمـادى األولى عام 1437
اHوافق 23 فبـراير سـنة s2016 يعـدّل القـرار اHؤرّخ في 9
ربــــيع الـــثــــانـي عــام 1435 اHــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2014
واHــتـــضـــمّن تـــعــيـــY أعـــضــاء مـــجـــلس الـــتــوجـــيه لـــلـــمــعـــهــد

الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزوs كمـا يأتي :
"....................(بدون تغيـير حتى)

- الــــســــيــــد مــــحــــفــــوظ زغـــــاشs £ــــثل وزيــــر الــــدفــــاع
sخلفا للسيد علي دركي sالوطني

- الــسـيــدة بـودروايــة المـيــةs £ـثــلـة وزيــر الـداخــلـيـة
sخلفا للسيد رشيد بلخير sواجلماعات احمللية

- الــســيـــد حــاكم مــحـــمــدs £ــثل وزيـــر اHــالــيـــةs خــلــفــا
sللسيد رمضان طباش

- الـــســيـــد جــمـــال بـــلــقـــاضيs £ــثـل وزيــرة الـــتــربـــيــة
sخلفا للسيد نور الدين خالدي sالوطنية

................................................................... -
- الــــســــيــــد بــــودعــــــة عــــبــــد الــــنـــــاصــــرs £ــــثـل وزيــــــر
الـصــحــة والــسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفـيــاتs خـلــفـا لـلــسـيـد

sمصطفى قاصب
...................(الباقي بدون تغيير)..................."

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــعـــد يــعـــدّل الــقـــرار اHــؤرل الــقـــرار اHــؤرّخ في خ في 15
رمـــضـــان عـــام رمـــضـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2015
واHـــتــضـــمواHـــتــضـــمّـن تــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلس إدارة وكـــالــةـن تــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلس إدارة وكـــالــة

ترقية حظيرة الرياح الكبرى.ترقية حظيرة الرياح الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 جـمـادى األولى عام 1437
اHوافق 23 فبراير سنة s2016 يعدّل القرار اHؤرّخ في 15
رمـضان عام 1436 اHوافق 2 يولـيو سـنة 2015 واHـتضمّن
sأعضـاء مجلس إدارة وكالـة ترقية الـرياح الكبرى Yتـعي

اHعدّلs كمـا يأتي :
"....................(بدون تغيـير حتى)

- الــسـيــد حـاج صــدوق عــبـد احلــفـيـظs £ـثل الــوزيـرة
sخلفا للسيد علي عطية sكلفة بالتربية الوطنيةHا

................................................................... -

................................................................... -

- الـسـيد عـبـد الـكـر© مـسيـليs £ـثل الـوزيـر اHـكلف
sخلفا للسيد عبد الوحيد طمار sبالسكن والعمران

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23
فبـراير سـنة فبـراير سـنة s2016 يـتضـم يـتضـمّن تعيـY أعضـاء مجلسن تعيـY أعضـاء مجلس

التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 جـمـادى األولى عام 1437
اHــوافق 23 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أســـمـــاؤهمs تــطـــبـــيــقـــا ألحـــكــام اHـــادتــY 6 و8 من اHـــرســوم
التّـنفيذيّ رقم 94-255 اHؤرّخ في 9 ربيع األول عام 1415
اHـوافق 17 غــشت ســنـة 1994 واHــتـضــمّن إنــشــاء اHــدرسـة
الــوطـنــيـة الــعـلــيـا لــلـســيـاحــةs اHـعــدّل واHـتــمّمs في مــجـلس

التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة :

- وهـــــيـــــبــــــــة مـــــــومنs £ــــــثـــــلـــــــة الــــــوزيـــــــر اHـــــكـــــلف
sرئيسـة sبالسياحـة

sاليةHكلف باHثل الوزير ا£ sعساس اسماعيل -

- مـــــحــــــمـــــــد بــن عـــــــليs £ــــــثــل الـــــــوزيــــــــر اHـــــكــــــلف
sبالتعلــيم العـالي

- كـــــمـــــــال قـــــــوريـبs £ـــــثــل الـــــوزيـــــــرة اHـــــكـــــلـــــفـــــــة
sبالتـربـية الوطنـية

- أونـيـسـة عــلـونs £ـثــلـة الـوزيــر اHـكـلف بــالـتـكـوين
sYهنيHوالتعلـيم ا

- شــريــفــة قــويـــدر عــرايــبيs £ــثــلــة الــوزيــر اHــكــلف
sبالصناعة التقليدية

sكلف بالبيئةHثل الوزير ا£ sحاج عيسى رؤوف -

- مــــهــــــدي بــــوجــــمـــعــــــةs £ـــثـــل الـــســــلــــطــــة اHــــكـــلــــفـــة
sبالوظيفـة العمومـية

YـسـتـخـدمHـثلـة مـنـتـخـبة من ا£ sسعـيـدة بـودودة -
اHدرّسY في اHدرسة.
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــرار وزاري مـشتـــرك مؤرقــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في خ في 19  شعـبـان عــام   شعـبـان عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 26  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة s2016 يـحـدs يـحـدّد قـائـمـة إيـراداتد قـائـمـة إيـرادات
ونـفــقــات حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم ونـفــقــات حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 302-048
الذي عـنوانه "تـعويض األمـالك اخملصـصة لـلصـندوقالذي عـنوانه "تـعويض األمـالك اخملصـصة لـلصـندوق

الوطني للثورة الزراعية".الوطني للثورة الزراعية".
ـــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- �ـــقــــتــــضى الـــــقـــــانـــون رقـم 83-18 اHــؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1403 اHوافق 13 غشت سنة 1983 واHتعلّق

sلكية العقارية الفالحيةHبحيازة ا
- و�قـتضى القانون رقم 84-17 اHؤرّخ في 8 شوّال
Yـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 87-20 اHـــــؤرّخ في 2
جــمـادى األولى عـام 1408 اHـوافق 23 ديـســمــبـر ســنـة 1987
واHـتـضمّن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s1988 ال سـيـمـا اHـادة 194

sمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرّخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتضمّن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اHــــؤرّخ في 14
جمـادى الثانـية عام 1411 اHوافق 31 ديسـمبـر  سنة 1990
واHتـضمّن قـانون  اHـاليـة لسـنة s1991 ال سيـما اHواد 126

sو128 و129 و130 منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s1998 ال سـيــمـا اHـادة 53

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمّــن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة s2000 ال سـيـمـا اHـادة 89

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـفرعام 1435 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2013 واHـتضمّــن

sادة 93 منهHال سيما ا s2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-188 اHــــؤرّخ في 23
صـفـر عـام 1409 اHـوافـق 4 أكـتـوبـر سـنة 1988 الـذي يـحدّد
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-048

الـــذي عـــنـــوانه "تـــعـــويـض األمالك اخملـــصـــصـــة لـــلـــصـــنـــدوق
الـــوطــني لــلــثــورة الــزراعـــيــة"s اHــعــدّل واHــتــمّمs ال ســيــمـا

sادة 4 منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-313 اHؤرّخ
في 19 رجب عــام 1424 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــــحــــــدّد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات اســـــتــــرجــــاع األراضي
الــفالحـيــة الــتـابــعـة لـألمالك الـوطــنــيـة اHــدمـجــة في قــطـاع

sادة 9 منهHال سيما ا sعمراني

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
رقم 88-188 اHــــــؤرّخ في 23 صــــــفـــــــر عــــــام 1409 اHــــــوافق 4
أكـــتــوبــر ســنــة 1988 الـــذي يــحــدد كـــيــفــيــات ســـيــر حــســاب
الــــــتــــــخــــــصـــــيـص اخلــــــــاص رقم 048-302  الــــــذي عــــــنــــــوانــه
"تـعـويض األمالك اخملــصـصـة لـلـصـنــدوق الــوطـني لـلـثـورة
الزراعــية"s اHعـدّل واHتـمّمs يـهدف هذا الـقرار إلـى حتديد
قــائــمـــة إيــرادات ونـفـقـــات حـســاب الــتـخــصـيص اخلـــاص
رقم 048-302  الـذي عـنـوانــه "تــعـويض األمالك اخملـصـصـة

للصندوق الـوطني للثورة الزراعـية".
2 :  : حتـــدد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اHــاداHــادّة ة 
sـــذكـــــور أعــالهHالـــتـــخـــــصـــــيص اخلـــــاص رقــم 048-302 ا

كما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

sمخصصات ميزانية الدولة -
- تسديد مبلغ الـتعويضs �ا فيهـا الفوائد اHدفوعة
اHناسبة لألمالك اHـسترجعة واHقـبوضة من طرف مالكي
األراضي اHـؤ£ــة في إطــار األمـر رقم 71-73 اHـؤرّخ في 8
نـوفـمـبـر سـنـة 1971 واHـتـضـمّن الـثـورة الـزراعـيـةs الـذين
اســتـرجـعت أمـالكـهم جــزئــيـا أو كـلـــيـا تـطـبــيـقـــا لــلـقــانـون
رقم 90-25 اHـؤرّخ في  18نـوفـمـبـر سـنـة 1990 واHـتـضمّن
الـتوجيه العـقاريs اHعدّل واHـتمّمs وذلك طبقـا للمادة 126
من الـــقـــانـــون رقم 90-36 اHــؤرّخ في 31 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة

1990 واHتضمّن قانون اHالية لسنة 1991.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- دفـع الـــــتــــــعــــــويــــــضـــــات Hـالك األراضي اخملــــــصــــــصـــــة

sللصندوق الوطني للثورة الزراعية
- دفع اHــــقــــابل بــــالــــوســــائـل اHــــالــــيــــة لــــفــــائــــدة اHالك
األصليـY في إطار تطبـيق أحكام اHادة 76-5 من الـقانون
رقم 90-25 اHــــؤرّخ في 18 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة s1990 اHـــعـــدّل
واHــــتــــمّم واHــــذكــــور أعـالهs وذلك طــــبــــقــــا لــــلــــمــــادة 128 من
الــقــانــون رقم 90-36 اHــؤرّخ في 31 ديــســمــبــر ســنــة 1990

s1991 الية لسنةHتضمّن قانون اHوا



24 رمضان عام  رمضان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2839
29 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م

- دفع اHــقــابل الــنـاجت عن خــســارة احلـقــوق الــعـيــنــيـة
الـعقـاريـة اHمـنـوحة من طـرف الـدولة لـفـائدة اHـستـفـيدين
الفالحيY اHستوفY شـروط اHادة 10 مـن القـانــون رقم
87-19 اHؤرّخ في 8 ديسـمبـر سنة 1987 واHتـضـمّن ضبط

كـــيـــفـــيـــة اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحــيـــة الـــتـــابـــعـــة لألمالك
الــوطــنــيــة وحتــديــد حــقــوق اHــنــتــجــY وواجــبــاتــهمs الــذين
تـعذر إدماجهم في اHـستثمـرات الفالحية الـتابعة لألمالك
الـوطنـية اHـنشـأة تـطبـيقـا لهـذا القـانـونs أو تعـذر منـحهم
أرضـــا وذلك طـــبـــقــا لـــلـــمــادة 129 من الـــقـــانــون رقم 36-90
اHــؤرّخ في 31 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1990 واHــتـــضـــمّن قـــانــون

s1991 الية لسنةHا
- دفـع الــتـعــويــضــات لــفــائــدة أصــحــاب حق االنــتــفـاع
التابـعة أراضـيهم لألمالك الـوطنيـة اHدمـجة في قـطاعات
عــمـــرانـــيــة والــتـي كـــانت مـــوضــوع اســتـــرجـــاع تــطـــبــيــقـــا
ألحـــكـــام اHـــادة 53 من الـــقـــانـــون رقم 97-02 اHــؤرّخ في 31

sذكور أعالهHديسمبر سنة 1997 وا
- دفـع تـــعـــويــضـــات لـــفـــائـــدة أصـــحـــاب حـق االنـــتـــفــاع
الـذيـن تـقع أراضــيـهم الــزراعــيـة في قــطـاعــات غـيــر قـابــلـة
لــلـــتـــعـــمــيـــر والـــذين نــــزعت مـــنــهـم مــلـــكـــيـــة هــذه األراضي
بــغــرض اســتــعـــمــالــهــا كــعــقــارات مـن أجل إجنــاز مــشــاريـع
التـنمـية تطـبيـقا ألحـكام اHادة 93 من الـقانون رقم 08-13
اHـؤرّخ في 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واHـذكـور أعالهs وغـيـر
مــــشـــــخــــصــــة إلـى تــــاريخ 12 مــــايــــو ســــنــــة s2013 فـي إطـــار

البرنامج الوطني للتنمية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : تــكـون كـيــفـيـات تـطــبـيق هـذا الــقــرارs عـنـد
احلاجـةs موضوع مـقررات و/ أو تعـليمـات خاصة يـتخذها

الوزير اHكلّف بالفالحـة.
اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 19 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 26

مايو سنة 2016.

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شـوّال
Yـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

sتممHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمّــن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة s2000 ال سـيـمـا اHـادة 89

sمنه
- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقـم 14-10 الـمـؤرّخ فـي
8 ربــيـع األوّل عــام 1436 الــمــوافـق 30 ديــســمــبــر ســنـة
2014 والـمـتـضـمّن قـانـون الـمـالـية لسنة s2015 ال سيما

sادة 104 منهHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-188 اHــــؤرّخ في 23
صـفـر عـام 1409 اHـوافـق 4 أكـتـوبـر سـنة 1988 الـذي يـحدّد
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-048
الـــذي عـــنـــوانه "تـــعـــويـض األمالك اخملـــصـــصـــة لـــلـــصـــنـــدوق
الـــوطــني لــلــثــورة الــزراعـــيــة"s اHــعــدّل واHــتــمّمs ال ســيــمـا

sادة 4 مكرّر منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1437 اHوافق 26 مايـو سنة 2016 الذي
يـــحـــدّد قــــائـــمـــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حــــســـاب الـــتـــخـــصـــيص
اخلــــاص رقم 048-302  الـــذي عـــنـــوانــه "تـــعـــويض األمالك

s"اخملصصة للصندوق الـوطني للثورة الزراعـية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اHــادّة 4 مـــكــرّر من
اHــــــرســـــــوم رقم 88-188 اHــــــؤرّخ في 23 صــــــفـــــــر عــــــام 1409
اHـوافق 4 أكـتـوبــر سـنـة 1988 الـذي يــحـدد كــيـفــيـات ســيـر
حـساب الـتـخصـيص اخلــاص رقم 048-302  الـذي عنوانــه
"تـعـويض األمالك اخملــصـصـة لـلـصـنــدوق الــوطـني لـلـثـورة
الزراعـيـة"s اHعـدّل واHـتـمّمs يهـدف هـذا القـرار إلى حتـديد
كـيـفـيـات مـتـابـعــــة وتـقـيـيم  حـســاب الـتـخـصـيص اخلـــاص
رقم 048-302  الـذي عـنـوانــه "تــعـويض األمالك اخملـصـصـة

للصندوق الـوطني للثورة الزراعـية".

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــمـــنـح اخملـــصــــصــــات اHـــالــــيـــة لــــلـــصــــنـــدوق
الــوطـــني لــلـــثــورة الـــزراعــيـــة بــنـــاء عــلى طـــلب تــتـــقــدم به

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـشتـــرك مؤرقــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في خ في 19  شعـبـان عــام   شعـبـان عــام 1437
اHوافق اHوافق 26  مايـو سنة   مايـو سنة s2016 يحـدs يحـدّد كـيفـيات مـتابـعةد كـيفـيات مـتابـعة
وتــقــيــيم حــســاب الــتـخــصــيص اخلــاص رقم وتــقــيــيم حــســاب الــتـخــصــيص اخلــاص رقم 302-048
الذي عـنوانه "تـعويض األمـالك اخملصـصة لـلصـندوقالذي عـنوانه "تـعويض األمـالك اخملصـصة لـلصـندوق

الوطني للثورة الزراعية".الوطني للثورة الزراعية".
ــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
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الــوزارة اHــكــلّــفــة بــالــفالحــة يــلــخص مــبــالغ الــتــعــويــضـات
اHـــقــيّـــمــة مـن طــرف مـــصــالـح األمالك الــوطـــنــيـــة اخملــتـــصــة
واHدرجة في مقـررات التعويض اHـعدة من طرف مصالح

الوزارة اHكلّفة بالفالحة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـتــولى اHــصــالح اHـعــنــيـة لــلــوزارة اHـكــلّــفـة
بالفالحة متابعـة النفقات.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : حتـــدد اHــصـــالح اHـــعــنـــيــة لـإلدارة اHــركـــزيــة
للوزارة اHكلّـفة بالفالحة قوائم األشخاص الذين يجب أن
يـــســـتـــفـــيــدوا مـن تـــعــويـض الــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــثــورة
الزراعـيـة في حـدود اخملـصـصـات اHـمـنـوحـةs وتـرسـلهـا إلى

اHؤسسة اHالية اHتخصصة للتنفيذ.

اHاداHادّة ة 5 :  : ترسل اHؤسسة اHـالية اHتخـصصة وضعية
ملخصة فصـلية عن كل نفقات الصندوق الوطني للثورة
الـزراعـيـة إلى اHـصالـح اHعـنـيـة لإلدارة اHـركـزيـة لـلوزارة

اHكلّفة بالفالحة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـرسل الـوزارة اHـكلّـفـة بـالـفالحـةs في إطار
متابعة هذا الصندوقs إلى وزارة اHالية :

- وضــعـــيـة فـصــلـــيـة لــلـتـعــهــدات وعـمـلــيــات الـدفــع
فـي دعــامــة ورقــيـــة وإلــكــتــرونـــيــة حــسب كــل واليــة طــبــقــا

sلقائمة إيرادات ونفقات هذا الصندوق
- حصـيـلة سـنـوية تـلـخص مجـمـوع مبـالغ اإليرادات

احملصلة والنفقات اHنجزة عند نهاية كل سنة مالية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـراقب أجـهـزة الــدولـة اHـؤهـلــة اخملـصـصـات
اHـمــنــوحـة طــبــقـا لإلجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـتم مـنح اخملــصـصـات من مـيـزانـيـة الـدولـة
اHـقيدة بعـنوان إيرادات حـساب التـخصيص اخلــاص رقم
048-302 الـــــذي عــــــنـــــوانـه "تـــــعــــــويض األمـالك اخملـــــصــــــصـــــة

للصندوق الــوطني للثورة الزراعية" على أقساط حسب
تقـد© الوثائـق الثـبوتيـةs وقوائـم األشخاص اHـذكورة في
اHـادة  4 أعالهs وتـقـاريـر اسـتـعـمـال االعـتـمـادات اHـمـنـوحة

سلفا واHذكورة في اHادة 6 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 19 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 26
مايو سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 22 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة s2016 يــعــدs يــعــدّل ويــتــمل ويــتــمّم

الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في  الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في  18 صـفـر عام صـفـر عام
1430  اHــــوافقاHــــوافق 14  فـــبـــرايــــر ســـنـــة   فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009 واHــــتــــضـــمن واHــــتــــضـــمن

تــنـظــيم اHــصــالح والــفــروع اإلقـلــيــمــيــة والـوظــيــفــيـةتــنـظــيم اHــصــالح والــفــروع اإلقـلــيــمــيــة والـوظــيــفــيـة
Hديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرها.Hديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sووزير الداخلية واجلماعات احمللية

 sاليةHووزير ا

sووزير األشغال العمومية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســــــــنـــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 436
اHــؤرخ في 8 شــوال عــام 1426 اHــوافق 10 نــوفــمــبــر ســنــة
2005  الـــــذي يــــحـــــدد قــــواعــــد تـــــنــــظـــــيم مـــــصــــالـح األشــــغــــال

sالعمومية في الوالية وعملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 صـــــفــــــر عـــــام 1430 اHــــــوافق 14  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2009

واHتضمن تنظيم اHصالح والفروع اإلقليمية والوظيفية
sديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرهاH

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تعدّل وتتمّم أحكام اHادة 7 من القرار
الــــــوزاري اHـــــــشـــــــتـــــــرك اHـــــــؤرخ في 18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1430
اHوافق 14  فبـراير سنة 2009 واHتضـمن تنظـيم اHصالح
والـــفـــروع اإلقــلـــيـــمـــيـــة والــوظـــيـــفـــيـــة Hــديـــريـــات األشـــغــال

العمومية في الواليات وسيرهاs وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 7 : تــــوضـع الــــفــــروع اإلقـــــلــــيـــــمــــيــــة لـألشــــغــــال
الـعـمومـيـة حتت سـلـطة مـديـر األشـغال الـعـمـوميـة لـلـوالية

وتتوفر من أجل سيرها على األقسام اآلتية :

s...................... (بدون تغيير) ....................... -

s....................... (بدون تغيير) ...................... -

s....................... (بدون تغيير) ...................... -
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-93 اHـؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sYهنيHلألسالك اخلاصة بقطاع التكوين والتعليم ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-140 اHؤرّخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014  الــذي يــحــدّد الــقــانـون األســاسـي الــنـمــوذجـي Hــراكـز

sYهني والتمهHالتكوين ا
يقريقرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 6 من اHـــــرســــوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقـم 14-140 اHـؤرّخ في 20 جــمـادى الـثـــــانـيـة
sــذكــور أعالهHـوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHعـــام 1435 ا
يــهــدف هـذا الــقـــرار إلى حتـديــد الــتـنــظــيم الـداخــلي Hــركـز

.Yهني والتمهHالتكوين ا
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـضم الـتـنـظـــيم الــداخــلي Hـركـز  الـتـكوين
اHهني والتمهsY حتت سلطـة اHديـرs ثالث (3) مصالح :
- مـــــصــــــلـــــحــــــة الـــــتــــــوجـــــيـه والـــــتــــــكـــــويـن احلـــــضـــــوري

sتواصلHوا
sYمصلحة التمه -

- مصلحة اإلدارة واHالية والوسائل.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــتــكـــفّــل مــصـــلــحــــة الــتـــوجـــيـه والــتـــكــوين

احلضوري واHتواصلs على اخلصوصs �ا يأتي :
- اســتــقـبــال وإعالم وتــسـجــيل اHــتــرشـحــH Yــتـابــعـة
تــكـوين مــهـني وتــنـظــيم ومــتـابــعـة أيــام االنـتــقـاء وتــوجـيه

sنحو تكوين مهني YترشحHا
- الـــقـــيـــام بـــاHــتـــابـــعـــة الـــنـــفـــســـيـــة والـــبـــيـــداغـــوجـــيــة

sأثناء مسارهم التكويني YتمهنHوا Yللمتربص
- إعــداد ومــتــابــعـة الــبــرنــامج الــســنـوي لــلــنــشــاطـات
اHـــــتــــعــــلــــقـــــة بــــاإلعالم والـــــتــــوجـــــيـه طــــبــــقـــــا خملـــــطط اإلعالم
والـتـوجـيه اHـسـطـر من طرف اإلدارة اHـركـزيـة أو اHـسـطر
مع مــخــتــلف شــركـــاء الــقــطــاعs ال ســيــمــا قــطــاع الــتــربــيــة

sالوطنـية والقطـاع االقتصادي
- حتـــضــيــر اHــتـــربــصــY عــلـى تــقــنــيـــات الــبــحث عن

sمنصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني
- إعـداد وتـوزيع بـطــاقـيـة خـريـجي الــتـكـوين لـفـائـدة
مـخـتـلـف أجـهـزة دعم الــتـشـغـيـل واHـؤسـسـات االقــتـصـاديـة
الــعـــمـــومـــيــة واخلـــاصـــة وتـــنـــســيـق الــنـــشـــاطـــات اHــتـــعـــلـــقــة

sبإدماجهم مع مختلف هذه األجهزة
- تـــــنـــــظـــــيم الـــــتـــــكـــــوين اHـــــهـــــني األولـي في الـــــنـــــمط

sاحلضوري

- قـــسم لــــلـــخـــدمـــة الـــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــطـــرق يـــدعى "دار
s"الصيانة

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

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 22 فبراير سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

sعن الوزير األولsعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

WهنيBوالتعليم اWهنيBوزارة التكوين وزارة التكوين والتعليم ا
قــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في خ في 14 جـمـادى األولى عــام جـمـادى األولى عــام
1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 23 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة  فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة s2016 يــــــحــــــد يــــــحــــــدّد

.Yهني والتمهHركز التكوين اH التنظيم الداخلي.Yهني والتمهHركز التكوين اH التنظيم الداخلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

sYهنيHووزير التكوين والتعليم ا

- �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

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sYهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر واليعبد القادر والي
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وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان عبد الرحمان بن خلفةبن خلفة

sعن الوزير األولsعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير التكوين وزير التكوين 
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

- إعــداد اخملــطــطــات الــسـنــويــة لــلــتــكــويـن احلــضـوري
sتواصل ووضعها حيّز التنفيذHوالتكوين ا

- ضــــمــــان تــــنـــظــــيـم امــــتــــحــــانـــات نــــهــــايــــة الــــتــــربص
لـــلـــمــتـــربـــصــY واالمـــتـــحــانـــات اHـــهـــنــيـــة وتـــلك اHـــتــعـــلـــقــة
بـــاHـــتــــرشـــحـــY األحـــرار وامـــتــــحـــانـــات نـــهـــايــــة الـــتـــكـــوين

sهنيHؤسسات اخلاصة للتكوين اHتربصي اH

- ضـــمــــــان مــتـــابـــعـــــة الـــتــربـــصـــــات الـــتـــطــبـــيـــقــــيــة
YـسجـلHا YتـربصـHهـني لفـائـدة اHـنـظمــة في الوسـط اHا

sفي التكوين احلضوري

- تـنـظيم الـتـكـوين اHـهـني اHـتواصل اHـتـوج بـشـهادة
sلفائدة العمال

- تنظيم التـكوين حسب الطلب لفـائدة العمال على
sأساس اتفاقيات الشراكة

- إعـــداد وتـــســــلـــيـم الـــشـــهــــادات الـــتـي تـــتـــوج دورات
التكوين األولي احلضوري والتكوين اHتواصل.

sعـلى اخلـصوص sYـادّة ة 4 :  : تـتـكـفّـل مـصلـحـة الـتمـهـHـاداHا
�ـا يأتي :

- ضـــمــان الـــتـــكـــوين اHـــهـــنـي األولي اHـــنـــظم في ¡ط
sYالتمه

Yالــقـيــام بــعـمــلـيــات الــبـحث عـن مـنــاصب الــتـمــهـ -
وضـمـان تــنـصـيب وانـتـقــاء اHـتـمـهـنــY في الـوسط اHـهـني

sعنيةHستخدمة اHبالتنسيق مع الهيئات ا

- مـسك بـطـاقـيـة اHـتـمـهــنـY والـهـيـئـات اHـسـتـخـدمـة
sYومعلمي التمه

- إعــداد اخملــطــطــات الــســنــويــة لــلـــتــكــوين عن طــريق
الـتمـهـY ووضعـهـا حـيّز الـتـنفـيـذ بـالتـنـسيـق مع الهـيـئات

sعنيةHستخدمة اHا

- ضــــمــــان الــــتـــــكـــــوين الـــــنــــظـــــري والــــتــــكـــــنــــولــــوجي
sYالتكميلي للمتمهن

- ضــمــــان اHــتـابــعــــة اHــنــتــظــمـــة لــلــمــتــمــهـنــــY في
sهنيHالـوسط ا

- ضمـان اHتـابعـة البـيداغـوجيـة والتـقيـيم واHراقـبة
الــتــقــنــيــة والـــبــيــداغــوجــيــة لـــلــمــتــمــهــنـــY خالل الــتــكــوين
بـــالــتــنــســيـق مع اHــفــتش اHـــعــيّن من قـــبل اإلدارة اHــكــلــفــة
sYؤطرين للمتمهنHا Yهني ومعلمي التمهHبالتكوين ا

- إعـــداد وتـــســــلـــيـم الـــشـــهــــادات الـــتـي تـــتـــوج دورات
.Yالتكوين عن طريق التمه

sاليـة والوسائلHادّة ة 5 :  : تـتكفل مـصلحـة اإلدارة واHاداHا
على اخلصوصs �ا يأتي :

- حتـــــديـــــــــــد االحـــــتـــــيـــــاجــــــــــــات فـــــي الـــــوســـــائـــل
اHــــاديــــــــة واHــــالــــيـــــــة الــــضــــروريـــــــــة لــــســــيـــــــر اHــــركــــــــز

sوتقييمهـــا
sركز وضمان تنفيذهHإعداد مشروع ميزانية ا -

- ضــــمــــان الــــتــــســــيــــيــــر اإلداري واHــــالـي واحملــــاســــبي
لــلــوســائل الــبــشــريــة واHــاديــة لــلــمــركــزs طــبـقــا لــلــتــنــظــيم

sعمـول بـهHا
- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـرية

sللمركز وضمان تنفيذه
sركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان تسيير ا -

- إعـــداد مـــخـــطـــطـــات الـــتـــكـــويـن وحتـــســـY مـــســـتــوى
وجتـديـد مـعلـومـات اHـوظفـY واألعـوان اHتـعـاقـدين اخلاص

�ستخدمي اHركز.
- ضمان تسيـير أرشيف اHركز والسهر على حفظه
وتـرتيـبه تـطبـيقـا لألحكـام اHنـصـوص علـيهـا في التـشريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
- ضمان تسييـر األمالك اHنقولة والعقارية للمركز

sوصيانتها
sمسك سجـل اجلـرد -

- ضمان صيانة مصالح اHركز وأمنها.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 14 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437

اHوافق 23 فبراير سنة 2016.
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 7 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 16
فبـراير فبـراير سـنة سـنة s2016 يـتضـم يـتضـمّن تعيـY أعضـاء مجلسن تعيـY أعضـاء مجلس
إدارة الــــــصـــــنـــــدوق الــــــوطـــــنـي Hـــــعـــــادلــــــة اخلـــــدمـــــاتإدارة الــــــصـــــنـــــدوق الــــــوطـــــنـي Hـــــعـــــادلــــــة اخلـــــدمـــــات

االجتماعية.االجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 7 جــمــادى األولى عـام 1437
اHــوافق 16 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمs تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 8 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 96-75 اHــــؤرّخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1416 اHــــوافق 3
فبـراير سـنـة 1996 واHـتعـلّق بـكيـفيـات تنـظـيم الصـندوق
الوطـني Hعادلـة اخلدمات االجـتماعـية وسيـرهs في مجلس
إدارة الــصـنــدوق الـوطــني Hـعــادلـة اخلــدمـات االجــتـمــاعــيـة

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :

- بعنوان £ثلي العمال األجراء- بعنوان £ثلي العمال األجراءs السيّدة والسّادة :
sسليمان صقار -

sعبد احلفيظ صحراوي -
sمليكة بوطاوي -

sعبد الوهاب حريرش -
sمحمد دراجي -

sلعربي دبع -
sمحمد جودي -

sنور الدين الواسع -
sسعيد زعير -

sعبد الرحمان رباحي -
sسيد علي بلجردي -

sعلي بوفارس عالوي -
sفرحات شابخ -

sمحمد لعنتري -

- عبد العزيز زعالني.

.Yعن االحتاد العام للعمال اجلزائري Yثل£

- بعنوان £ثلي اHستخدمY- بعنوان £ثلي اHستخدمsY السادة :

- عــبــد الــقــادر لــقـــربs £ــثل الــكــنـــفــدرالــيــة الــعــامــة
sألرباب العمل - البناء واألشغال العمومية والرّي

- بــلـــخــيــر مـــســعـــوديs £ــثـل الــكــنـــفــدرالـــيــة الـــعــامــة
sألرباب العمل - البناء واألشغال العمومية والرّي

- رؤوف بـــوحـــبـــيـــلـــةs £ــثـل الـــكــنـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامــة
sللمؤسسات اجلزائرية

- عـبـد اHـؤمن أخروفs £ـثل الـكـنفـدرالـيـة الوطـنـية
sYألرباب العمل اجلزائري

- نـــديــر بــوعــبــاسs £ــثل الـــكــنــفــدرالــيــة اجلــزائــريــة
ألرباب العمل.

- بـــعـــنـــوان الـــوزارات واإلدارات اHـــعـــنـــيــة- بـــعـــنـــوان الـــوزارات واإلدارات اHـــعـــنـــيــةs اآلنـــســة
والسادة :

sكلف بالسكنHثل الوزير ا£ sلكحل Yياس -

- مـحـمـد قـسـيـورs £ـثل الـوزيـر اHـكـلف بـاجلـمـاعـات
sاحمللية

- مـــر© نــصـــيـــرة لــوكـــريـــزs £ــثـــلـــة الــوزيـــر اHـــكــلف
sبالعمل والضمان االجتماعي

sاليةHكلف باHثل الوزير ا£ sسماعيل غاشي -

- مـســعـود خلــلفs £ــثل الـوزيــر اHـكــلف بــالـتــضـامن
sالوطني

- عـــبــد الــوهــاب لــعـــويــسيs £ــثـل الــســلــطـــة اHــكــلــفــة
بالوظيفة العمومية.

- بــعــنـــوان £ــثل مـــســتــخـــدمي الــصــنـــدوق الــوطــني- بــعــنـــوان £ــثل مـــســتــخـــدمي الــصــنـــدوق الــوطــني
 sعادلة اخلدمات االجتماعيةHعادلة اخلدمات االجتماعيةH

- السيّد عبد اHالك بن جميل.


