
العدد العدد 12

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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 25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 22 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 212
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

قوان!قوان!
قــانـون رقم 17-05 مـؤرخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق 16 فـبــرايـر ســنـة r2017 يـعــدل ويـتــمم الـقــانـون رقم 14-01
اHـــؤرخ في 29 جــمـــادى األولى عــام 1422 اHـــوافق 19 غــشـت ســنــة 2001 واHـــتــعـــلق بــتـــنــظــيـم حــركـــة اHــرور عــبـــر الــطــرق
وسالمتها وأمنها.........................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-81 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في علوم الطبيعة واحلياة باجلزائرr إلى مدرسة علـيا في علوم التغذية والصناعات الغذائية................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-82 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسانr إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية............................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-83 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابةr إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية.....................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-84 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهرانr إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية...........................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-85 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهرانr إلى مدرسة عليا لالقتصاد........................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-86 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسانr إلى مدرسة عليا إلدارة األعمال................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-87 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتــويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلـوم التسيير بقسنطينةr إلى مدرسة عليا للمحاسبة واHالية.......

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-88 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابةr إلى مدرسة عليا في علوم التسيير..............

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-89 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويـل اHـدرسة
التحضيرية في علوم الطبيعة واحلياة �ستغا�r إلى مدرسة عليا للفالحة...........................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 26 شـوّال عام 1437 اHوافق 31 يـولـيو سـنة r2016 يحـدّد كيـفيات تـنظـيم التـكوين الـتكـميلي
قبل الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية ألسالك إدارة اجلماعات اإلقليمية ومدته ومحتوى برامجه..........................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـــرار مـؤرّخ في 27  ذي احلـجـة عـام 1437  اHـوافق 29  سـبـتـمـبـر سـنــة r r2016 يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة اHـتـحف
اجلهوي للمجاهد لسكيكدة...........................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قــرار مــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1437 اHـوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة r2016 يــعــدّل الــقـرار اHــؤرّخ في 22 ذي احلــجــة عــام 1435
اHوافق 16 أكتوبر سنة 2014 واHتضمّن تعيX أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

قوان!قوان!
قـانـون رقم قـانـون رقم 17-05 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1438
اHوافق اHوافق 16 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2017 يعدل ويـتمم القانونr يعدل ويـتمم القانون
رقم رقم 01-14 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 29 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1422
اHوافق اHوافق 19 غشت سنة  غشت سنة 2001 واHتعـلق بتنظيم حركة واHتعـلق بتنظيم حركة

اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدستورr ال سيما اHواد 18  و136 و137

 rو138 و140 و143 و144 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جـمادى األولى
عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـتعـلـق بـتنـظـيم
حـــركــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرق وسالمـــتــهـــا وأمـــنــهـــاr اHـــعــدل

واHتمم.

2 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـواد 2 و8 و8 مــكــرر اHـاداHـادّة ة 
و10 مــــــكـــــرر و11 و16 و27 و49 مـن الــــــقـــــانــــــون رقم 14-01
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت

سنة 2001 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـــــادة 2 : يــــــقــــــصـــــد فـي مــــــفــــــهـــــوم هــــــذا الــــــقــــــانـــــون

.......(بدون تغيير حتى)
- الـدراجـة اHتـحـركة :- الـدراجـة اHتـحـركة : مـركبـة ذات عجـلـتX أو أكـثر
مــزودة بــمــحــرك إضــافـيr ال تــتــجـاوز سـعـة أسـطـوانـته
50 سمr3 ولـــهــا نــفـس اخلــاصــيـــات الــعـــاديــة لــلـــدراجــات من

حـيث إمـكانـية اسـتعـمـالهـاr وال �كن أن تـتـجاوز سـرعتـها
في السيرr نظرا لصنعهاr 45 كلم في الساعة.

وال يــغـيــر قـرن مـقــطـورة أو عــربـة مـتــنـقــلـة جـانــبـيـة
تخصص لنـقل األشخاص أو األشياء بدراجة متحركة من

تصنيف هذه األخيرة.

rأو أكثـر Xالدراجـة النـارية :- الدراجـة النـارية : مـركبــة ذات عجـلتـ -
مــزودة �حرك تتجــاوز سعــة أسطوانتـه 50 سم3.

ال يــغــيــر قـرن مــقــطــورة أو عــربــة مــتـنــقــلــة جــانــبــيـة
تــخـصص لــنـقـل األشـخــاص أو األشـيـاء بــدراجـة نــاريـة من

تصنيف هذه األخيرة.
r.....................(بدون تغيير)................... -
r.....................(بدون تغيير)................... -

-  كــاشف جتــريـبـي لـلــكــحــول "إثـيــلــوتــاست": جــهـاز
مـحـمول يـسـمح بـالـتـحقق الـفـوري من وجـود الـكـحول في

rستخرجHجسم الشخص من خالل الهواء ا
- .................. (بدون تغيير حتى)

- رخــصــة الــســيــاقـة :- رخــصــة الــســيــاقـة : تــرخـيـص إداري يــؤهل حــائـزه
لـقـيــادة مـركـبـة ذات مـحــرك في اHـسـالك اHـفــتـوحـة حلـركـة

اHرور. 

تـعـد رخـصـة الــسـيـاقـة عـلـى دعـامـة تـسـمـح بـتـسـجـيل
اHعلومات التي يحتويها هذا اHلف بشكل إلكتروني.

 �ـــــكن الـــــقــــيـــــام بـــــتــــغـــــيــــيـــــر الـــــدعــــامـــــة مع مـــــراعــــاة
التطورات التكنولوجية. 

- نـــــظــــــام الـــــرخـــــصــــــة بـــــالــــــنـــــقـــــاط:- نـــــظــــــام الـــــرخـــــصــــــة بـــــالــــــنـــــقـــــاط: أداة مـــــعـــــيـــــاريـــــة
وبـــيــداغـــوجــيـــةr يــهـــدف إلى جـــعل الــســـائــقـــX يــتـــحــمـــلــون
مــسـؤولــيـاتــهم جتـاه مــخـالــفـتــهم لـقــواعـد حـركــة اHـرور من
خالل نـظـام تـســيـيـر الـنـقــاط اخملـصـصـة لــكل حـائـز رخـصـة

سياقة.

(2) Xالـــفـــتــرة االخـــتـــبـــاريــة :- الـــفـــتــرة االخـــتـــبـــاريــة : فــتـــرة حتــدد بــســـنــتــ -
يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.

- مــحـطـة الــوزن في الـطـرق:- مــحـطـة الــوزن في الـطـرق: مـكـان تــوقف إجـبـاري
rلـكل مـركـبـة يـفـوق وزنـهـا اإلجـمالـي مع احلـمـولة 3.5 طـنا
مــزود بــنـــظــام ثــابت أو مـــتــحــرك يـــســمح بــالـــقــيــام بــوزن
الــسـيــارات Hـراقــبـة مــدى مـطــابــقـة اHــركـبــات لـلــمـقــايـيس
اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوزن اإلجـــمـــالـي اHـــرخص بهr مع احلـــمـــولـــة
والـوزن اإلجـمـالي الــسـائـر الـمـرخـص بـهr والـحـمـولـة

احملورية ".
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" اHــادة 8 :  يــجـب عــلى كل ســـائق مــركـــبــة أن يــكــون
حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.

يخصص لرخصـة السياقة رصيـد نهائي من النقاط
يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.

ويــــتم تـــخـــفــــيـــضه بـــقــــوة الـــقـــانـــون فـي حـــالـــة مـــا إذا
ارتـكب صـاحب الـرخـصـة مـخـالـفـة � �ـوجـبـهـا الـنص عـلى
هـذا الـتـخفـيضr ويـضـاف إلى هـذا التـخـفـيض سـحب آخر
لــلـنــقــاط في حــالــة عــدم دفع الـغــرامــة اجلــزافــيـة اHــطــابــقـة

إلحدى اخملالفات اHنصوص عليها في هذا القانون.  
rيخصص لرخصـة السياقة خالل الفـترة االختبارية
رصـيـد أولي يـحـدد بـاثـنـتي عـشرة (12) نـقـطـةr وفي حـالـة
فـقـدان الـنـقـاط خالل هـذه الــفـتـرةr يـلـزم صـاحب الـرخـصـة

�تابعة تكوين على نفقته السترجاع النقاط الضائعة. 
أما بعد انتـهاء الفترة االختباريةr وفي حالة فقدان
حائـز الـرخـصـة لـبـعض النـقـاطr ال تـمـنح له سـوى الـنـقاط
اHتـبقـيـة من الرصـيد الـنهـائيr أمـا في حالـة عدم ارتـكاب
rحــائــز الــرخــصــة أيــة مــخــالــفــة تــؤدي إلى ســحب الــنــقــاط

يخصص له رصيد نهائي يقدر بـ 24 نقطة.
في حالة ارتـكاب عدة مخـالفات في وقت واحد أدت
إلى ســحب الــنــقــاطr جتــمـع عــمــلــيــات ســحب الــنــقــاط في

حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.
يـــؤثـــر ســـحـب الـــنــقـــاط عـــلـى رخـــصــة الـــســـيـــاقـــة في
مـجـمـلهـا كـسـنـد وحـيد غـيـر قـابل لـلـتـجزئـة يـتـضـمنr عـند
االقـتضـاءr عـدة أصنـاف أيـا كانت اHـركـبة اHـسـتعـمـلة عـند

ارتكاب اخملالفة.
تـعـد �ـثـابـة رخـصـة الـسـيـاقـةr الـشـهـادات اHـنـصوص
عــلــيـهــا فـي الـتــنــظــيــمــات اخلــاصــة بــقــيــادة اHــركــبـات ذات

محركr عندما ال تكون رخصة السياقة مطلوبة.
وزيـادة على رخـصـة السـياقـةr حتـدث شهـادة الكـفاءة
اHهنية من أجل نقل األشخاص والبضائع واHواد اخلطرة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
" اHـادة 8 مــكــرر : �ــكـن أن تــكــون رخــصــة الــســيــاقـة
مـــحـل تــعـــلـــيقr أو إلـــغـــاءr أو عـــدم صالحـــيـــة وفق األشـــكــال

اHقررة �وجب أحكام هذا القانون".
" اHــــادة 10 مــــكــــرر : تـــــتــــضــــمـن رخــــصــــة الـــــســــيــــاقــــة

األصناف اآلتية:
"أ1" و "أ" و "ب" و "ب (هـ)" و "ج1" و "ج1 (هـ)"

و "ج" و "ج (هـ)" و "د" و "د (هـ)"  و "و".
حتــدّد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اHـادة عن طـريق

التنظيم".

" اHــــــادة 11 : اســـــــتـــــــعــــــــمـــــــال حـــــــزام األمـن إجـــــــبـــــــاري
لألشخاص اجلالسX في اHقاعد األمامية. 

كـما يعتـبر إجباريـا لألشخاص اجلالـسX في اHقاعد
rــركـبـات نـقل األشـخـاص عـبـر الـطـرقH اخلـلـفـيـة بـالـنـسـبـة
واجملـهــزة بــهـذا الــتــجــهـيــزr والــتي تـشــتــمل عــلى أكــثـر من
تــســعــة (9) مــقــاعــد �ـــا فــيــهــا مــقـــعــد الــســائـقr بــاســتــثــنــاء

مركبات النقل احلضري.

�ــنـع نــقل األطـــفـــال الــذيـن تــقل أعـــمـــارهم عن عـــشــر
(10) سنوات في اHقاعد األمامية.

يـــجـب عـــلى الـــســــائق اتـــخـــاذ االحـــتــــيـــاطـــات الالزمـــة
حلـمــايـة وتـثــبـيت األطــفـال عــلى مـســتـوى اHــقـاعــد اخلـلــفـيـة

للمركبات.

يــــلــــزم ســــائــــقــــو الــــدراجــــات الــــنــــاريــــةr والــــدراجـــات
اHتحركة وراكبوها بارتداء اخلوذة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

" اHــــادة 16 : يــــلــــتــــزم صــــاحب اHــــركــــبــــة بــــاتــــخــــاذ كل
االحـــتــيـــاطـــات حـــتـى ال تـــتـــســبــب حــمـــولــة ســـيــارة أو
مــقـــطــورة فـي إلـــحــاق الــضـــرر بــالــغـــيــر وبـــالــطــريـق
الــعــام وبــتــجــهــيــزاتـه أو مــلـحــقــاته أو تــشــكـل خــطــرا

عـلـيـهـم.

تـتم كل حمولـة على مركبـات نقل البـضائعr أيا كان
اHـــنــــتــــوج اHــــنـــقــــولr وفــــقـــا لــــلــــشـــروط احملــــددة عن طــــريق

التنظيم.

تتم مـراقبة حـمولة اHـركباتr ووزنـها على مـستوى
مــــحـــطـــات الـــوزنr بــــواســـطـــة جتـــهــــيـــزات وأدوات قـــيـــاس

معتمدة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

" اHادة 27 :  تـشكل اHـمهالت وسـائل ماديـة تخصص
للحد من السرعة في بعض اHسالك.

يــجـب أن تــوضع �ــعـــايــيــر ومــقــاســـات مــوحــدة عــبــر
التراب الوطني.

يـخضع وضع هذه اHـمهالت وأماكن إقـامتهـا لرخصة
مـسـبـقـة من الـواليr بـنـاء عـلى اقـتـراح من رئـيس اجملـلس

الشعبي البلدي.

يـــحـــدد اســــتـــعـــمـــال اHـــمـــهـالت والـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقـــة
بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 
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" اHـادة 49 : يـجـب أن تـكـون مـركـبـات نـقل الـبـضـائع
الـتي يـفـوق وزنـهــا اإلجـمـالي اHـرخص به مع احلـمـولـةr أو
وزنها اإلجـمالي السائر اHرخص به 3.500 كلغr ومركبات
نــقـل األشــخــاص الــتي تـــشــتــمل عــلى أكـــثــر من تــســعــة (9)
مقاعـد �ا في ذلك مـقعد الـسائقr مجـهزة بـجهاز تـسجيل

وقت السرعة باHيقت.

يـــخـــضع ســـائــقـــو هــذه اHـــركـــبــات فـي إطــار �ـــارســة
نــــشــــاطــــهمr إلـى احـــتــــرام مــــدة الــــســــيـــاقــــةr ومــــدة الــــراحـــة

.XقننتHا

rـــذكـــورين أعالهHا Xيـــلـــتـــزم مــســـتـــخـــدمـــو الـــســـائـــقـــ
باالمتثال الصارم ألحكام هذه اHادة. 

حتدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم ".

اHاداHادّة  3 :  : يعدل ويتـمم عنوان وأحكام الفصـل الرابع
من الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ فـي 29 جـمادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي:

الفصلالفصل الرابع الرابع
تكوين السائقX ونظام الرخصة بالنقاطتكوين السائقX ونظام الرخصة بالنقاط

القسم األولالقسم األول
Xتكوين السائقXتكوين السائق

" اHادّة 55 : تسلّـم السلـطة اخملـتصـة رخصـة السـياقة
لــــكـل شــــخـص أجــــرى بـــــنــــجـــــاح االخــــتـــــبــــارات الـــــنــــظـــــريــــة

والتطبيقية للحصول عليها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادّة 56 : يـخــضع الـســائـقــون لـفــحص طـبي دوري
إجباريr ويتم وفقا للشروط احملددة عن طريق التنظيم".

" اHــادّة 57 : تـــلـــقن مـــؤســســـات الـــتـــكــويـن اHــعـــتـــمــدة
كـيـفـيــات تـعـلـيم سـيـاقــة اHـركـبـات لـلــحـصـول عـلى رخـصـة

السياقة �قابل مالي.

تــــنـــظم هـــذه اHــــؤســـســـات وتـــراقـب وفـــقـــا لـــلـــشـــروط
احملددة عن طريق التنظيم ".

" اHـادّة 58 : يــرخص بــتـعــلــيم سـيــاقــة اHـركــبـات دون
مــقــابل مــالي بــالــنــســبــة لألصــنـاف "أ1 " و " أ " و "ب" من
رخـــصـــة الـــســـيـــاقـــة وفـــقـــا لــلـــكـــيـــفـــيـــات احملـــددة عن طـــريق

التنظيم ".

" اHـادّة 59 :  تـتـولى اHـؤسـسـات اHــعـتـمـدةr الـتـكـوين
rــركــبــات اخملـــصــصــة لــنـــقل األشــخــاصHــهــني لـــســائــقـي اHا

والبضائعr واHواد اخلطرة.
حتـدد شـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد هـذه اHؤسـسـات عن

طريق التنظيم ".

" اHـادّة 60 : يــكـون تــعــلــيم الــقــواعـد اخلــاصــة بــحــركـة
اHــــــرور والـــــــوقــــــايــــــة واألمـن في الـــــــطــــــرق إجــــــبـــــــاريــــــا في

اHؤسسات اHدرسية. 
تـــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تـــطــــبــــيـق هــــذه اHــــادة عن طــــريق

التنظيم ".

" اHـادّة 61 : يــحــدث مــركـز وطــني لــرخص الــســيــاقـة
يـتكفل بـتأطيـر نشـاطات تعـليم سيـاقة اHـركبات وتـنظيم

االمتحانات اخلاصة برخص السياقة.
حتـدد كـيفـيـات تـنـظـيم وسـيـر هـذا اHـركـز عن طـريق

التنظيم ".

القسم الثانيالقسم الثاني
نظام الرخصة بالنقاطنظام الرخصة بالنقاط

" اHادّة 62 : حتـدث بطـاقـية وطـنـية لـرخص الـسيـاقة
توضع لدى الوزير اHكلف بالداخلية.

تــقـــوم بــتــســـيــيــر نـــظــام الــرخـــصــة بــالـــنــقــاط اإلدارة
اHكلفة بتسيير هذه البطاقية.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHــادّة 62 مـــكــرر : عـــنـــدمــا يـــرتـــكب الـــســـائق إحــدى
اخملـالـفات حلـركـة اHرور اHـذكـورة في الفـصل الـسادس من

هذا القانونr يتم سحب النقاط حسب اجلدول أدناه :
* بـالـنـســبـة لـلــمـخـالــفـات من الـدرجــة األولى: نـقـطـة
واحـدةr بــاسـتــثــنـاء اخملــالـفــات اHــذكـورة في اHــطـات (1 و5

r(7و
* بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــخـــالــفـــات من الـــدرجـــة الــثـــانـــيــة :

r(2) نقطتان
* بـالـنـسبــة للمــخـالـفــات مـن الـدرجـة الــثـالـثـة :

r4 نقاط
* بـالـنـسـبــة للـمـخـالـفـات مـن الـدرجـة الـرابـعة :

r6 نقاط
* بـــالــنــســبـــة لــلــجــنح : 10 نـــقــاطr بــاســتـــثــنــاء اجلــنح
اHــذكـورة في اHـواد 78 و80 و81 و82 و87 (الــفـقـرة األولى)

و88 و90. 
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في حـــالـــة عــــدم دفع الـــغـــرامــــة اجلـــزافـــيـــة اHــــتـــعـــلـــقـــة
بـاخملالـفـاتr يـتم سـحب نـقـطتـX تـلـقـائيـا بـعـد أجل خـمـسة

وأربعX (45) يوماr ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة ".

" اHادة 62 مـكرر1 :  يـقوم الـعون الـذي عاين اخملـالفة
بـإرسـال اHـعـلـومــة اخلـاصـة بـاخملـالـفـة اHــرتـكـبـة الـتي تـؤدي
إلى ســحب الــنــقـاطr إلى اإلدارة اHــكــلــفـة بــتــســيـيــر نــظـام
rالـرخــصـة بـالــنـقــاط في أجل ال يـتــجـاوز ثـمــانـيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة.

يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا ألحـكـام
اHادة 62 مكرر من هذا القانون ".

" اHـادة 62 مـكرر2 :  يـرخص لألشـخـاص والـسـلـطات
اHــبـيــنـة أدنـاهr االطالع عــلى اHـعــلـومـات اHــتـعــلـقـة بــرصـيـد

نقاط رخصة السياقة :

rصاحب رخصة السياقة -

- مــصــالح األمن: قــيــادة الــدرك الــوطــني واHــديــريـة
rالعامة لألمن الوطني

rالسلطات القضائية -

- اإلدارة اHكلفة بتحصيل الغرامات.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 62 مـكـرر3 :  تــقـوم اإلدارة اHـكــلـفــة بـتـســيـيـر
نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ اHعلومات اHتعلقة بوجود
rرخـصـة الـسـيـاقـة وصـنفـهـا وصـالحـيـتـهـا بنـاء عـلـى طـلـبـها

إلى اHصالح اخملتصة التابعة Hا يأتي:

rكلفة بالنقلHالوزارة ا *

rكلفة بالداخليةHالوزارة ا *

* الوزارة اHكلفة بالشؤون اخلارجية ".

" اHــادة 62 مـــكــرر4 : يــــتم اســـتـــرجـــاع الـــنــــقـــاط من
طــــرف حــــائــــز رخــــصـــة الــــســــيــــاقـــةr بــــعــــد دفع الــــغــــرامـــات
اHــرتــبــطـــة بــاخملــالــفــات اHــرتــكــبـــة اخلــاصــة بــقــواعــد حــركــة

اHرورr كما يأتي : 

- في حـــالــة مـــا إذا لم يــرتـــكب اHــعـــني أيـــة مــخـــالــفــة
rأخرى خالل مدة محددة

- أو بعد متابعة تكوين على نفقته.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHــادة 62 مــكــرر5 : بــعــد نــفـــاذ كل الــنــقـــاطr تــصــبح
رخصة الـسياقـة غير صاحلـة تلقـائيا. ويـتعX عـلى اHعني
إعـــادة رخـــصـــة ســـيــاقـــتـه إلى اHـــصـــالح اHـــؤهـــلـــة الـــتـــابـــعــة

للوزارة اHكلفة بالداخلية.

وبـعد انـتـهـاء أجل سـتة (6) أشـهـرr ابـتـداء من تاريخ
إعــادة رخــصـتـه إلى اHــصــالح اHــؤهــلـةr �ــكن اHــعــني طــلب
احلـــصـــول عــلـى رخــصـــة ســـيــاقـــة جـــديــدة تـــخـــضع لـــلــفـــتــرة

االختبارية.

يــــرفع هـــذا األجـل إلى ســــنـــة في حــــالـــة مــــا إذا كـــانت
رخــصـته مــحل عـدم الــصالحــيـة مـرتــX خالل فـتــرة خـمس

(5) سنوات ".

وفي جـمــيع احلــاالت اHـذكــورة أعالهr ال �ــكن اHــعـني
أن يــطــلب احلــصــول عــلى رخــصــة ســيــاقــة جــديــدة إذا كــان

محل منع.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 62 مـكـرر6 : ال �ـكـن األشـخـاص الــذين تـكـون
رخـصة سياقـتهم محل عـدم الصالحية طـلب احلصول على
رخصـة جديدة إال بـعد دفع الغـرامات اHرتـبطة بـاخملالفات

اخلاصة بقواعد حركة اHرور عبر الطرق ". 

اHــاداHــادّة  4 :  : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 63 من الــقــانــون
رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
19 غشت سنة 2001 واHذكور أعـالهr مطة ثامنة (8) حترر

كما يأتي:

" اHادة 63 : ...............(بدون تغيير)...................
- الــســهــر عــلى تــكــوين مــتــرشــحــX لــلــحــصــول عــلى

رخصة السياقة ".

5 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 14-01 اHــاداHــادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
r1مـادتـان 63 مـكرر و63 مـكرر rـذكـور أعالهHسـنة 2001 وا

حترّران كما يأتي:

Xـادة 63 مـكـرر : يـحـدث مـجـلس تـشـاوري مـا بـHا  "
الــقـــطــاعــات يـــوضع لـــدى الــوزيـــر األولr يــكــلـف بــتـــحــديــد
الـسـيـاسة واالسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـلوقـايـة واألمن في
Xكـــافـــة الـــفـــاعـــلـــ Xـــؤســـســـاتي بـــHالـــطـــرق والـــتـــنـــســـيق ا

.XعنيHا

حتـدد طـبـيـعـة هـذا اجملـلس ومـهـامه وعـمـله وتـنـظـيـمه
عن طريق التنظيم ".  
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" اHـادة 63 مـكـرر1 : تـنــشــأ مـنــدوبــيـة وطــنــيـة لألمن
في الطرق تابعة للوزارة اHكلفة بالداخلية.

تـكـلف بـتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة واألمن
في الطرق من الناحية العملية.

حتـــدد طــبـــيـــعــة هـــذه اHـــنــدوبـــيــة ومـــهـــامــهـــا وعـــمــلـــهــا
وتنظيمها عن طريق التنظيم". 

6 :  : تــعـــدل وتــتـــمم أحـــكــام اHـــادتــX 64 و66 من اHــاداHــادّة  
الــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ فـي29 جــــمــــادى األولى عــــام
rـــــــذكــــــــــور أعالهHــــــــوافق 19 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة2001 واH1422 ا

وحتـرّران كما يأتي :

" اHـــــادة 64 :...................(بـــــدون تــــــغــــــيــــــيـــــر حــــــتى)
واألمن في الطرق.

يـــوضع هـــذا اHـــركـــز حتـت وصـــايـــة الـــوزارة اHـــكـــلـــفــة
بالداخلية.

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

" اHــادة 66 : تـــصـــنف اخملـــالــــفـــات لـــلـــقـــواعـــد اخلـــاصـــة
بحركة اHرور عبر الطرق إلى أربع (4) درجات:

أ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـةأ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بـ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بـ 2000 دج :  دج : 

1 -  مــــخـــالــــفــــة األحـــكــــام اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاإلنــــارة وكـــبح
rالدراجات

2 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاإلنــارة واإلشــارة
 rوالدراجات النارية rتحركةHوكبح الدراجات ا

rركبةHتعلـقة بتقـد¢ وثائق اH3 -  مـخالفة األحكـام ا
rهنيةHشهادة الكفاءة ا rوعند االقتضاء

4 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام آلــة أو
  rجهاز مركبة غير مطابق

rلـلقواعـد التي تنـظم سيرهم X5 -  مخـالفة الـراجل
rمرات احملميةHتعلقة باستعمال اHال سيما القواعد ا

6 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــاخلـــلل في أجــهــزة
rاإلنارة وإشارة السيارات

7 -  مـخالفـة األحكام اHـتعلقـة بوضع حزام األمن من
قبل راكبي اHركبات ذات محرك.

ب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينةب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ 2500 دج: دج:

1 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعـلــقــة بــاســتــخــدام أجــهـزة
rالتنبيه الصوتي

2 -  مـخــالـفــة األحـكـام اHــتـعــلـقــة بـاHــرور في أوسـاط
الـــطــــرق أو اHـــســـالك أو الـــدروب أو أشــــرطـــة الـــطـــريق أو
األرصفة أو حواف الـطرق اخملصصة Hرور مركبات النقل
الـــعــــمـــومي وغــــيـــرهـــا مـن اHـــركـــبــــات اHـــرخص لــــهـــا بـــذلك

rXرور الراجلHو rخصيصا
3 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــالــتــخــفــيض غــيــر
الـعـادي لـلـسـرعـة بـدون أسـباب حـتـمـيـة من شـأنـه تقـلـيص

rرورHسيولة حركة ا
4 -  مــخـالــفـة األحـكــام اHـتــعـلـقــة بـلـوحــات الـتــسـجـيل
والــــتــــجــــهـــــيــــزات وإشــــارات الــــنـــــقل االســــتــــثـــــنــــائي وكــــذا

rمؤشرات السرعة
5 -  مــــخـــالــــفــــة األحـــكــــام اHـــتــــعــــلـــقــــة بــــوضع اإلشـــارة
اHـالئــمـــة من قـــبل كـل ســائـق صــاحـب رخــصـــة ســـيــاقـــة في

rالفترة االختبارية
6 -  مـخــالــفــة األحـكــام اHــتـعــلــقــة بـالــســيـر عــلى اخلط

rتواصلHا
7 -  مخـالـفة األحـكام اHـتـعلـقة بـالـتوقف أو الـوقوف

rرورHعيق حلركة اHالتعسفي ا
8 -  مــخــالـفــة األحــكــام اHـتــعــلــقـة �ــرور مــركــبـة ذات
مـحــرك أو مـقـطــورة في اHـســالك اHـفــتـوحـة حلــركـة اHـرور

rركبة مزودة بلوحتي التسجيلHدون أن تكون هذه ا
9 -  مـخـالفـة األحكـام اHـتعـلقـة بـعدم الـتـصريح بـنقل
مــلــكـيــة اHــركـبــة أو عــدم الـتــصــريح بــتـغــيــيـر إقــامــة مـالك

rركبةHا
10 -  مـخالـفة األحكـام اHتـعلـقة بـتجـاوز حد الـسرعة

الــقــانــونـــيــة اHــرخص بــهــا بــنــســبــة ال تــفــوق r% 10 والــتي
قـامت الـتـجـهــيـزات اHـعـتـمـدة �ـعـايــنـتـهـا لـلـمـركـبـات ذات
مـحــرك �ــقــطـورةr أو دون مــقــطـورةr أو نــصف مــقــطـورة
في بـــــعض مـــــقـــــاطع الـــــطـــــرقr ولــــكـل صــــنـف من أصـــــنــــاف

اHركبات.
ج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنةج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنة

أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ 3000 دج : دج :
1 -  مـخـالـفـة األحكـام اHـتـعـلـقـة بتـجـاوز حـد الـسـرعة
الــقـــانــونــيــة الـــمــرخـص بــهــا بـنـســبـة تـفـوق 10 % وتـقل
عن r% 20 والـتي قـامت الـتـجـهـيـزات اHعـتـمـدة �ـعـايـنـتـها
لـلــمـركــبـات ذات مــحـرك �ــقـطــورةr أو دون مـقـــطـورةr أو
نـصـف مـقطــورة فــي بـعض مـقاطع الـطـرقr ولـكل صنف

rركباتHمن أصناف ا
2 -  مـخالفة األحـكام اHتعـلقة �نع اHـرور أو تقييده
في بـــعـض خـــطـــوط الـــســـيـــر بــــالـــنـــســـبـــة لــــبـــعض أصـــنـــاف
اHركبات أو بالنـسبة للمركبـات التي تقوم ببعض أنواع

 rالنقل
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3 -  مـخالفـة األحكام اHـتعلقـة بوضع حزام األمن من
rقبل سائق مركبة ذات محرك

4 -  مـخـالــفـة األحــكـام اHـتــعـلــقـة بـاالرتــداء اإلجـبـاري
لــــلــــخــــوذة بــــالــــنــــســــبــــة لــــســــائــــقـي الــــدراجــــات اHــــتــــحــــركـــة

rوالدراجات النارية وراكبيها
5 -  مخالفة األحـكام اHتعلـقة باHرور أو التوقف أو
الـــوقـــوف بـــدون ضـــرورة حـــتـــمـــيـــة عـــلى شـــريـط الـــوقــوف

rأو الطريق السريع rاالستعجالي للطريق السيار
6 -   مخـالفة األحـكام اHتـعلقـة بالتـوقف أو الوقوف

rاخلطيرين
7 -  مـــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلـــقــة �ــنع نــقل األطــفــال
الــذين تــقل أعــمــارهم عـن عــشـر (10) ســنــوات في اHــقــاعـد

rاألمامية
8 -  مخالفة األحكـام اHتعلقة باHركبات غير اHزودة
بـالــتـجـهــيـزات الـتي تــسـمح لــلـسـائـق بـأن يـكــون له مـجـال

 rرؤية كاف
9 -  مــــخــــالــــفــــة األحــــكــــام اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــوضع شــــريط
rركبةHبالستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج ا

10 -  مـــخــالــفــة األحـــكــام اHــتــعـــلــقــة بــعـــدم الــتــصــريح

rركبةHبالتغييرات التي أجريت على ا
11 -  مـخالفة األحـكام اHتـعلقة بـإلزام حائزي رخص

rالسياقة في الفترة االختبارية للتكوين وعلى نفقتهم
12 -  مـــخــالـــفــة األحـــكـــام اHــتـــعــلـــقــة بـــطــبـــيــعـــة األطــر

اHطاطـية للمـركبات ذات محـركr غير اHطـابقة للـمعايير
rقبولة وشكلها وحالتهاHا

13 -  مـخــالـفـة األحـكــام اHـتـعـلــقـة بـإلـزامــيـة اHـراقـبـة

التقنية الدورية للمركبات.
د)  اخملالـفـات من الدرجـة الرابـعـة مثـلمـا هي مـبيـنةد)  اخملالـفـات من الدرجـة الرابـعـة مثـلمـا هي مـبيـنة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ  أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ  5000 دج : دج :
1 -  مــــخــــالــــفــــة األحــــكـــام اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــاجتــــاه اHـــرور

rفروضHا
2 -  مــخــالـفــة األحــكــام اHـتــعــلـقــة بــتـقــاطع الــطــرقـات

rرورHوأولوية ا
rتعلقة بالتقاطع والتجاوزH3 -  مخالفة األحكام ا

4 -  مـــخـــالــــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإشـــارات األمـــر
rبالتوقف التام

5 -  مـخالـفـة األحكـام اHـتـعلـقـة باHـنـاورات اHمـنـوعة
rوالطرق السريعة rعلى الطرق السيارة

6 -  مــخـالـفــة األحـكــام اHـتـعــلـقـة بــزيـادة الــسـرعـة من
طرف سائق اHركـبة أثناء محـاولة جتاوزه من قبل سائق

rآخر
7 -  مـخـالـفـة األحـكـام اHــتـعـلـقـة بـسـيـر مـركـبـة بـدون
إنـــارة أو إشــــارة أو وقــــوفـــهــــا في وسـط الـــطــــريق لــــيال أو
أثــــنــــاء انـــــتــــشــــار الــــضـــــبــــاب في مــــكـــــان خــــال من اإلنــــارة

 rالعمومية
8 -  مـــخــالـــفــة األحـــكـــام اHــتـــعـــلــقـــة �ـــنع اHـــرور عــلى
مـــســلك يــقع مـــبــاشــرة عــلى يـــســار طــريق يــتـــضــمن ثالثــة
مـــســـالـك أو أكـــثـــر ذات اجتـــاه واحـــد لـــلــــمـــرور بـــالـــنـــســـبـــة
Hـــركـــبــات نـــقل األشـــخـــاص الــتـي تــشـــتـــمل عـــلى أكـــثــر من
تسعة (9) مقاعدr أو Hركـبات نقل البضـائع التي يتجاوز
طـولـها سـبـعة (7) أمتـارr أو ذات وزن إجمـالي مرخص به

rمع احلمولة يفوق3.5 طنا
9 -  مـــخــالـــفـــة األحــكـــام اHـــتــعـــلـــقــة �ـــنع الـــوقــوف أو
الـتــوقف عـلى أجــزاء الـطــريق الـتـي تـعـبــر سـطــحـهــا سـكـة
حـديــديــة أو ســيــر مــركـبــات غــيــر مــرخص لــهـا بــذلك عــلى

rاخلطوط احلديدية
10 -  مخـالفـة األحـكام اHـتعـلقـة بـعبـور بعض مـقاطع

الــطـرق اHـمـنـوعـة لـلـســيـر أو بـعض اجلـسـور ذات احلـمـولـة
rاحملدودة

11 -  مـخالـفة األحـكام اHـتـعلـقة بـوزن اHركـبات ذات

محرك غير اHطابقة للمعايير اHقبولة.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 250 كـــــلـغ مـن احلـــــمــــــولـــــة
الـزائدة في مركـبات يـقل وزنها اإلجـمالي اHرخص به مع

احلمولة 3.5 طن.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 500 كـــــلـغ مـن احلـــــمــــــولـــــة
الـزائـدة في مـركـبـات يـفــوق وزنـهـا اإلجـمـالي اHـرخص به

rمع احلمولة 3.5 طن
12 -  مخالفة األحـكام اHتعلقـة �كابح اHركبات ذات

rقطوراتHقطورات ونصف اHوربط ا rمحرك
13 -  مـخـالـفـة األحـكـام اHــتـعـلـقـة بـاحلـمـولـة الـقـصـوى

لكل محور.
غــــــرامـــــة من 5000 دج  لـــــكل 200 كـــــلغ مـن احلـــــمـــــولــــة

rالزائدة في كل محور
14 -  مـــخــالـــفــة األحـــكــام اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــركــيب جـــهــاز

تـسجـيل وقت الـسـرعة بـاHـيـقتr وخصـوصـياتـه وتشـغـيله
rالئم وصيانتهHواستعماله ا

15 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــيــر الــهـام

لالجتاه دون تـأكد الـسـائق من أن اHنـاورة ال تـشكل خـطرا
عـلى اHــســتــعـمــلــX اآلخـرين ودون تــنــبــيـهــهم بــرغـبــته في

rتغيير االجتاه
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16 -  مــــخـــالـــفــــة األحـــكـــام اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــاجــــتـــيـــاز خط

rمتواصل
17 -  مـخــالــفـة األحــكـام اHــتــعـلــقــة بـتــشـغــيل األجــهـزة

rركبة أثناء السياقةHالسمعية البصرية في مقدمة ا
18 -  مــــخـــالـــفــــة األحـــكـــام اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــاHــــكـــوث عـــلى

الــــشـــــريط الــــوســــطـي الــــذي يــــفــــصـل أوســــاط الــــطــــرق في
rالطريق السيار والطريق السريع

19 -  مــخــالــفــة األحــكـــام اHــتــعــلــقــة بــحــجم اHــركــبــات

 rركباتHوتركيب أجهزة إنارة وإشارة ا
20 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHـــتــعــلــقــة بـــاالســتــمــرار في

rقيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري
21 -  مـــخــالــفـــة األحــكـــام اHــتــعـــلــقـــة بــتــعـــلــيم ســـيــاقــة

 rقابل أو بدون مقابل�اHركبات ذات محرك 
22 -  مــخــالـفــة األحـكــام اHـتــعــلـقــة بـعــدم احـتــرام مـدة

الــســيــاقــةr ومــدة الــراحــة مـن قــبل ســائــقي مــركــبــات نــقل
الــبــضـــائع الــتـي يــفـــوق وزنــهــا اإلجـــمــالي اHـــرخص به مع
احلمولة أو وزنـها اإلجمالي السائر اHرخص به 3.500 كلغ
ومــركــبــات نــقل األشــخــاص الــتي تــشــتــمل عــلى أكــثــر من

rا في ذلك مقعد السائق�تسعة (9) مقاعد 
23 -  مـخــالـفــة األحـكــام اHـتــعـلــقـة بــحـاالت اإللـزام أو

اHـــنع اخلـــاصـــة بـــعـــبـــور الــســـكك احلـــديـــديـــة الـــواقـــعــة عـــلى
rالطريق

24 -  مخـالفـة األحكـام اHـتعـلقـة باالسـتعـمال الـيدوي

لـلـهـاتف احملمـولr أو الـتـصنت بـكـلـتا األذنـX بـوضع خوذة
rالتصنت اإلذاعي والسمعي أثناء السياقة

25 -  مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــاوز حــدود

Xــنـصــوص عـلـيــهـا بــالـنــسـبــة لـصــنف الـســائـقـHالـســرعـة ا
rاحلائزين رخصة السياقة في الفترة االختبارية

26 -  مـــخــالـــفـــة األحـــكــام اHـــتـــعــلـــقـــة بــأولـــويـــة مــرور

rمرات احملميةHعلى مستوى ا Xالراجل
27 -  مـخـالفـة األحـكـام اHـتعـلـقـة باHـسـافـة القـانـونـية

rركبات أثناء سيرهاHا Xب
28 -  مـخـالــفـة األحـكـام اHــتـعـلــقـة بـالــضـرر أو اخلـطـر

اHـلــحق بــالـغــيـرr أو بــاHــسـلك الــعــمـومي وبــتــجـهــيـزاته أو
rلحقاته�

29 -  مــخـالــفــة األحــكــام اHـتــعــلــقــة بـتــصــاعــد الــدخـان

والـــــغـــــازات الـــــســــامـــــة وإصـــــدار الــــضـــــجـــــيج عـــــنـــــد جتــــاوز
rستويات احملددةHا

30 -  مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــــاوز حـــــد

السرعة القـانونية اHرخص بهـا بنسبة تفـوق 20 % وتقل

عن r% 30 والـتي قـامت التـجـهيـزات اHـعتـمــدة �عـايـنتـها
لـلــمـركـبـات ذات مـحـرك �ــقـطـــورةr أو دون مـقـطـــورة أو
نـصف مـقـطـورةr فــي بـعض مـقـاطع الـطـرقr ولـكل صـنف

من أصناف اHركبات.

اHـاداHـادّة  7 : :  تــدرج ضـمـن أحـكــام اHـادة 69 من الــقــانـون
رقـم 01 -  14 اHــــــــؤرخ في 29 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1422
اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr مطـة عـاشرة

(10) حترر كما يأتي: 

" اHادة 69 : ................(بدون تغيير).................
-  السير مع حمولة زائدة.

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

اHـاداHـادّة  8 : :  تـعـدل وتـتـمـــم أحـكـام اHادة 69 مـكـــرر من
الـقـانــون رقم 01- 14 اHـــؤرخ فــي 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غــشت ســنـة 2001 واHــذكــور أعالهr حتـرر

كما يأتي: 

" اHــادة 69 مـــكـــرر : يـــعـــاقب بــاحلـــبس من ســنــة (1)
إلـى ثالث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى
200.000 دجr كل ســـــائـق مـــــركـــــبـــــة نـــــقـل الـــــبـــــضـــــائـع الـــــتي

يـــتـــجـــاوز وزنـــهـــا اإلجـــمـــالي اHـــرخـص به مع احلـــمـــولـــة أو
وزنها اإلجـمالي السـائر اHرخص به 3.500 كلغr أو مـركبة
نــقـل األشــخــاص الــتي تـــشــتــمل عــلى أكـــثــر من تــســعــة (9)
مقـاعد �ـا في ذلك مقعـد السـائقr وذلك عقب عـدم احترام
rومدة الراحة rدة الـسياقـة�التدابيـر القانـونية اHـتعلـقة 
التي تسببت في حادث مرور جنم عنه قتل غير عمدي".

اHــاداHــادّة  9 : : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 71 من الــقــانــون
رقم 01-14 الـــــــمـــــــؤرخ في 29 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1422
اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr مطـة عـاشرة

(10) حتـرر كما يأتي:

r.................(بدون تغيير).............. : ادة 71Hا "
- السير مع حمولة زائدة.

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

10 :   :  تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 14-01 اHـاداHـادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
سنة 2001 واHذكور أعاله مادة 71 مكرر حترر كما يأتي:

" اHــادة 71 مـــكـــرر : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس من ســــتـــة (6)
أشـــــهــــر إلى ســــنــــتــــr(2) X وبـــــغـــــرامـــــة من 20.000 دج إلى
50.000 دجr كل سائق مـركبـة نقل الـبضـائع التي يـتجاوز

وزنــــهــــا اإلجــــمــــالي اHــــرخـص به مع احلــــمــــولــــةr أو وزنــــهــــا
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اإلجــمــالي الــســائـر اHــرخص به 3.500 كــلغ أو مــركــبـة نــقل
األشـخـاص الـتي تـشـتـمل عـلى أكـثـر من تـسـعـة (9) مـقـاعد
�ــــا فـي ذلك مــــقــــعـــــد الــــســــائقr وذلـك عــــقب عــــدم احــــتــــرام
rومدة الراحة rدة الـسياقـة�التدابيـر القانـونية اHـتعلـقة 
الــتي تـــســبـــبت في حــادث مـــرور جنم عـــنه جــنـــحــة اجلــرح

اخلطأ ".

اHــاداHــادّة  11 : :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــواد  79 و87 و89
و92 من الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جـمادى األولى
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 19 غـــشت ســـنـــة 2001 واHعــام 1422 ا

وحترر كما يأتي:
" اHـادة 79 : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســــــنــــــة (1) وبــــــغـــــــرامــــــة من 20.000 دج إلى 50.000 دجr كل
شخص يقـود مركـبة دون أن يـكون حائـزا لرخـصة سـياقة

صاحلة لصنف اHركبة اHعنية. 
و�ـنعr عالوة على ذلكH rـدة سـنة من طـلب احلـصول

على رخصة السياقة لألصناف األخرى.
ال يــســري مــفــعـول مــنـع طـلـب احلــصــول عـلـى رخــصـة

السياقة إال بعد تنفيذ العقوبة".
" اHـــــادة 87 :  يـــــعـــــاقـب بـــــغـــــرامـــــة من 50.000 دج إلى
150.000 دجr كل شخص ال �تثل لـلقواعد اخلاصـة بتنظيم

السباقات على اHسلك العمومي.
عالوة عــلى الـعــقـوبــات اHـنــصــوص عـلــيـهــا في الـبــنـد
اخلـــامس من اHـــادة 62 مـــكـــرر أعـالهr يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة من
50.000 دج إلى 150.000 دجr كل شخص يـشارك في سباق

اHــــركـــبــــات ذات مـــحــــرك غـــيــــر اHـــرخـص لـــهــــا في اHــــســـلك
العمومي".

" اHـــــادة 89 : يــــــعـــــاقـب بــــــغـــــرامــــــة من 10.000 دج إلى
50.000 دجr كل ســــائق جتــــاوز حــــد الـــســــرعـــة الــــقــــانـــونــــيـــة

اHــــرخص بــــهــــا بــــنــــســــبـــة 30 % فــــمـــا فــــوقr والــــتي قــــامت
الـتـجـهـيـزات اHعـتـمـدة �ـعايـنـتـهـا لـلمـركـبـات ذات مـحرك
�قـطورةr أو دون مـقطـورةr أو نصف مـقطـورة في بعض

مقاطع الطرقr ولكل صنف من أصناف اHركبات".
" اHـادة 92 :  في حـالة ارتـكـاب جـنح يعـايـنـها قـانـونا
األعوان اHؤهلـونr باستثناء اجلنح اHذكورة في اHواد  77
 و79 و84 و85 و86 أعالهr يـجب أن تكـون رخصـة الـسيـاقة
مـوضـوع احـتـفـاظ عـلى سـبــيل الـتـحـفظr طـبـقـا لإلجـراءات

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به".

12 :  :  تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 14-01 اHـاداHـادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
سنة 2001 واHذكور أعالهr مادة 92 مكرر حترر كما يأتي:

"  اHــادة 92 مـــكــرر : عـــنـــدمـــا يــرتـــكب حـــائـــز رخـــصــة
الـسـيــاقة األجـنــبـية أيــة مخالــفة مـنــصوص علــيها فـي
القـسم األول من هذا الـفصلr يـتم االحتـفاظ بـها إلى غـاية

تسديد الغرامة اجلزافية ".

اHــاداHــادّة  13 : :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــواد  93 و97 و98
من الـقـانون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي: 
" اHـادة 93 : في حــالـة اخملـالـفـات اHــذكـورة في الـقـسم
األول من هــذا الــفــصلr يــســلّم الــعــون الــذي عــاين اخملــالــفـة
للسائق اإلخطـار باخملالفة من أجل دفع الغــرامة اجلزافية

في أجـل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
ومع انـقضـاء هذا األجل وفي حـالة عـدم دفع الغـرامة
اجلــــــزافــــــيـــــــةr يــــــرسـل مــــــحـــــــضــــــر عـــــــدم الــــــدفـع إلى وكـــــــيل

اجلمهورية.
وفـي هـــذه احلــــالــــةr يــــرفع مــــبــــلغ الــــغــــرامــــة بــــحــــدهـــا

األقصى كما يأتي:
- 3000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

rاألولى
- 4000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

rالثانية
- 6000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

 rالثالثة
- 7000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

الرابعة.
تـرسل اHــعـلـومـة إلى اإلدارة اHـكــلـفـة بـتـســيـيـر نـظـام

.(2) Xالرخصة بالنقـاط للسحــب اإلضافــي لنقطت
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم" .
" اHـادة 97 : في حـالـة ارتـكـاب السـائق حـائـز رخـصة
السـياقـة إحـدى اجلنح اHـنصـوص علـيـها في الـقسم الـثاني
من هذا الـفـصلr يـقوم الـعـون الذي عـاين اخملـالفـة بـإرسال
محـضر اخملـالفـة اHرتكـبة مـرفقـا برخـصة الـسيـاقةr حسب
احلــالــةr إلى وكــيل اجلــمــهــوريــة في أجـل أقــصــــاه اثــنــتـان

وسبعون (72) ساعة. 
تــرسـل اHـعــلـومـــة اخلـاصـــة بـاجلــنـحــة اHــرتـكــبــة إلـى
اإلدارة اHكلـفــة بتـسيــير نظـــام الرخـصـة بالـنقـــاط فــي
أجـــل ال يـــتــــجـــاوز ثــــمـــانــــيـــة (8) أيــــامr ابـــتــــداء من تــــاريخ

معاينة اخملالفة.
يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا ألحـكـام

اHادة 62 مكرر من هذا القانون.
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rـعـنيHوإذا صـدر احلـكم بـالــبـراءة وبـنـاء عـلـى طـلب ا
يـــتم اســــتـــرجــــاع الـــنــــقـــاط الـــتـي � ســـحــــبـــهـــا مـن رخـــصـــة

السياقة بعد صيرورة احلكم النهائي". 

" اHـادة 98 : �ـكـن اجلـهـة الــقـضـائــيـة اخملــتـصـة عــنـدمـا
يـحـال عـلـيـهـا مـحـضـر إثــبـات إحـدى اخملـالـفـات اHـبـيَـنـة في
الــــــقــــــســم الــــــثـــــــانـي مــن هـــــذا الـــــفــــــصلr بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
الــعـــقــوبــات اجلـــزائــيـــة األخــرىr الـــقــيـــام بــتــعـــلــيـق رخــصــة

السياقة كما يأتي:
r(2) إلـى أربع (4) ســـــــــنـــــــــوات Xــــــدة مـن ســـــــنـــــــتــــــH -
بـالـنـسـبـة لـلـجـنح اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHواد 67 و68 و69

r73و69 مكرر و70 و71 و71 مكرر و
- Hدة سنة (1) بالنسبـة للجنح اHنصوص عليها في
اHــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  72 و 74 و 75 و76 و77 و79 و84 و85 و86 و87

(الفقرة 2) و89.

في حــالــة الــعـــودr تــقــوم اجلــهــة الــقـــضــائــيــة اخملــتــصــة
بإلغاء رخصة السياقة.

مـاعـدا حـالـة اHـنعr �كـن اHعـني أن يـلـتـمس احلـصول
على رخصة سياقة جديــدة بعد أجل خمس (5) سنوات".

اHــاداHــادّة ة 14 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 14-01
الـــــــمــــــؤرخ في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 19
غــشت ســنــة 2001  واHــذكــور أعالهr مــادة 98 مــكــرر حتــرر

كما يأتي:

" اHـادة 98 مـكرر : في حـالـة تعـلـيق رخـصـة السـيـاقة
أو إلـغائـها �ـوجب حكم قـضـائيr يتـعX عـلى اHعـني إعادة
رخـصــة ســيـاقــته إلـى اHـصــالح اHــؤهــلـة الــتــابـعــة لــلـوزارة

اHكلفة بالداخلية".

اHـاداHـادّة  15 :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHواد 99 و108 و134
من الـقـانون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي:

" اHـــــادة 99 : فـي حـــــالــــــة ارتـــــكــــــاب صــــــاحب رخــــــصـــــة
الـسـيـاقـة اخملـالـفـات اHـدرجـة ضـمن الـقـسم الـثـاني مـن هذا
الــــفــــصل الــــتي تــــتم مــــعــــايـــنــــتــــهــــا قـــانــــونــــا خالل الــــفــــتـــرة
االختـبـاريـةr تصـدر اجلـهة الـقـضـائيـة اخملـتـصة قـرار إلـغاء

رخصة السياقة باإلضافة إلى العقوبات اجلزائية.

وفـي هــذه الــحـالــةr ال يــمــكـن لـهــذا األخــيــر طـلـب
احلـــصــــول عـــلى رخـــصـــة ســــيـــاقـــة جـــديـــدة خـالل أجل مـــدته
ثـمـانـيـة عـشـر (18) شـهـراr ابــتـداء من تـاريخ صـدور قـرار

اإللغاء ". 

"  اHــــادة 108 : تـــــســــلّم اHـــــركــــبــــات اHــــهـــــجــــورة وفــــقــــا
للشروط اHـنصوص عليها في اHادة 107 أعالهr أو اHصرح
بـــهـــا كـــذلك �ـــوجب حـــكم قـــضـــائيr إلى مـــصـــلــحـــة األمالك

الوطنية قصد التصرف فيها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 134 : يـخـتص مـفـتشـو الـنـقل الـبري �ـعـايـنة
اخملـالـفات من الـدرجـة الـرابعـةr اHـطـتان 11 وr13 واخملـالـفة
من الـدرجة الـثالـثة - اHـطة 12 من اHادة 66 أعالهr وإعداد

محضر بذلك". 

اHـاداHـادّة  16 : بـصــفـة انـتـقـالـيـةr تـبـقى األحـكـام اHـتـعـلـقـة
بــكـيــفــيـات تسـيـيـر رخصـة الـسـياقـةr واHـنـصوص عـلـيـها
فــي الـقــسم الـثــالث - الـفــصل الـســادس من الـقــانـون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غـــشت ســـنــة 2001 واHـــذكــور أعـالهr ســـاريـــة اHــفـــعـــول إلى
غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

rـــركــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســيـــاقــةHكـــمــا يـــســـتــمـــر ا
واHـركــز الـوطـني لــلـوقـايـة واألمـن عـبـر الـطــرقr والـلـجـان
الــوالئـيــة اHــذكــورة في اHــادتـX 61 و64 من الــقــانــون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غــشت ســنـة 2001 واHـذكــور أعالهr في تــأديــة مـهــامــهـا إلى
غـايـة وضع جـهـاز جـديـد يـتـكـفل بـاHـهـام اخملـولـة لـلـمـركـزين

اHذكورين أعاله.

17 : : تــــلــــغـى األحـــكــــــام الــــمــــخــــالــــفـــــة لــــهـــــذا اHــاداHــادّة  
الـــقـــانـــونr ال ســيــمــا اHــادتــان 83 و137 من الــقــانــون رقـم
01-14 الــمــؤرخ فــي 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق

19 غـشت سنة 2001  واHتـعلق بـتنـظيم حـركة اHـرور عبر

الطرق وسالمتها وأمنهاr اHعدل واHتمم.

كــمــا تـلــغـى اHـادة 10 مــكـرر مـن الــقـانــون رقم 16-04
اHؤرخ في 27 رمـضان عام 1425 اHوافق 10 نوفـمبر سنة
r2004 اHـعــدل واHــتـمم لــلـقــانـون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29

جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

وأمنهاr اHعدل واHتمم.

اHادة اHادة 18 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 16 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-81 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن 1438 اHــوافق  اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمن  عـام عـام 
حتـويـل اHـدرســة الــتـحــضــيــريـة في عــلــوم الــطـبــيــعـةحتـويـل اHـدرســة الــتـحــضــيــريـة في عــلــوم الــطـبــيــعـة
واحلـــيــــاة بـــاجلـــزائــــرr إلى مـــدرســــة عـــلــــيــــا في عـــلـــومواحلـــيــــاة بـــاجلـــزائــــرr إلى مـــدرســــة عـــلــــيــــا في عـــلـــوم

التغذية والصناعات الغذائية.التغذية والصناعات الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قتـضـى اHرسوم التنفيـذي رقـم 09-21 اHؤرخ
في 23 مـــحـــرم عـــام 1430 اHــــوافق 20  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2009
واHتضمن إنـشاء اHدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة

rواحلياة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : حتول "اHدرسة التحضيرية في علوم
الــطــبــيــعــة واحلـــيــاة بــاجلــزائــر" اHــنـــشــأة �ــوجب اHــرســوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقـم 09-21 اHــؤرخ في 23 مـــحـــرم عــام 1430
اHــــــوافق 20  يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2009 واHــــــذكــــــور أعـالهr إلى
"الــــمــــدرســـة الـــعـــلـــيـــا في عـــلـــوم الـــتـــغـــذيـــة والـــصـــنـــاعـــات
الـغـذائـيـة بـاجلـزائــر" وتـخـضع ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 16-176 اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14
يــــونــــيــــو ســــنـــة 2016 واHــــذكــــور أعالهr وكــــذا ألحــــكــــام هـــذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  : يحدد مقر اHدرسة �دينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
واHـذكـور أعالهr تتـولى اHـدرسـة العـلـيا في عـلـوم التـغـذية
والـصــنـاعـات الـغـذائـيــة بـاجلـزائـرr مـهـمــة ضـمـان الـتـكـوين
الــعــالي والــبـحـث الــعـلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي في
مختلف تخصصات مراقبة اجلودة والتحاليل الغذائية.

اHـادة اHـادة 4 :  : زيــادة عـلـى األعـضــاء اHــذكــورين في اHـادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمـضـان عام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2016 واHـذكور
أعالهr يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اHستعملة من :
rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
- �ـثل الـوزيـر اHـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

rستشفياتHا
- �ثل الـوزير اHـكـلف بالـفالحة والـتـنمـية الـريفـية

rوالصيد البحري
rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعاله.

6 :  : تـلــغــى أحـكــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــذي رقم اHـادة اHـادة 
09-21 اHـؤرخ في 23 مــحـرم عـام 1430 اHـوافق 20  يــنـايـر

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-82 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
1438 اHــوافق  اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2017  يــتــضـمنيــتــضـمن عـام عـام 
حتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنياتحتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنيات
بتلمسانr إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية.بتلمسانr إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 255-09
اHـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق 10  غــشت ســنـة
2009 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rوالتقنيات بتلمسان
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتــول "اHــدرســة الـــتــحــضـــيــريـــة فــي
الـعـــلوم والـتـقـنـيـات بـتـلمـسـان" اHـنـشـأة �ـوجب اHـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقـم 09-255 اHـؤرخ في 19 شعـبـان  عام 1430
اHــــــوافق 10  غــــــشـت ســـــــنــــــة 2009 واHــــــذكــــــــور أعـالهr إلـى
"اHــدرســـة الـعــلـيـــا  فــي الـعــلـوم الــتـطـبــيـقــيـة بــتـلــمـسـان"
وتــخـضع ألحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعالهr وكذا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة تلمسان.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
واHـــذكـــور أعـالهr تـــتــــولى اHـــدرســــة الـــعــــلـــيــــا  في الــــعـــلـــوم
الــتــطــبـيــقــيــة بــتـلــمــســان مــهــمـة ضــمــان الــتــكـويـن الـعــالي
والـبــحث الـعـلــمي والـتـطــويـر الـتـكــنـولـوجي فـي مـخـتـلف

تخصصات الطاقات اHتجددة.

اHادة اHادة 4 :  :  زيـادة علـى األعضـاء اHـذكـورين فـي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمــــــضـــــــان عــــــام 1437 اHــــــوافق 14  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2016
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملة من :
rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -

rكلف بالطاقةHثل الوزير ا� -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14  يـــونـــيـــو ســـنـــة2016

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 :  : تــلغــى أحـكــام اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقـم
09-255 اHــــــؤرخ في 19 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1430 اHــــــوافق 10

غشت سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 17-83 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
1438 اHــوافق  اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2017  يــتــضـمنيــتــضـمن عـام عـام 
حتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنياتحتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنيات
بــعـــنــابـــةr إلى مـــدرســة عـــلـــيــا في الـــتـــكــنـــولــوجـــيــاتبــعـــنــابـــةr إلى مـــدرســة عـــلـــيــا في الـــتـــكــنـــولــوجـــيــات

الصناعية.الصناعية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
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- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 256-09
اHـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق 10  غــشت ســنـة
2009 واHـتـضـمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيـرية في الـعـلوم

rوالتقنيات بعنابة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  حتــول "اHــدرســة الـــتــحــضــيــريــة فــي
الـعـلـــوم والـتقـنــيـات بـعـنابـة" اHـنـشـــأة �ـوجب اHـرســوم
التنفيــذي رقــم 09-256 اHؤرخ فـي 19 شعبان عـام 1430
اHــــــــوافـق 10  غـــــــشـت ســـــــنــــــــة 2009 واHـــــــذكـــــــور أعـالهr إلى
"اHــدرسـة العليا فــي الـتكنولوجيات الصـناعية بعنابة"
وتــخـضع ألحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016

واHذكور أعالهr وكذا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة عنابة.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.
اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
واHــــــــذكــــــــور أعـالهr تــــــــتــــــــولـى اHــــــــدرســـــــــة الــــــــعــــــــلــــــــيـــــــــا فــي
الـتكـنولـوجيـات الصـناعيـة بعـنابـة مهـمة ضـمان الـتكوين
الــعــالي والــبـحـث الــعـلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي في
مــخـــتــلف تـــخــصـــصــات  الــصـــيــانـــة ومــصـــداقــيــات الـــنــظم

الصناعية.

اHـادة اHـادة 4 : : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمــــــضـــــــان عــــــام 1437 اHــــــوافق 14  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2016
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملةr من :
rكلف بالطاقةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

اHادة اHادة 5 : : يدمج الطلبـة اHسجلون في السـنة الثانية
حتـضـيري بـالـقسم الـتـحضـيـري اHنـصوص عـلـيه في اHادة
9 مـن اHــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيـــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2016 واHـذكور

أعاله.

اHادة اHادة 6 :  : تــلـغـى أحـكــام الـمـرسـوم التـنــفـيذي رقـم
09-256 اHؤرخ في 19 شعـبان عام 1430 اHوافق 10 غشت

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-84 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 
حتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنياتحتـويل اHدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنيات
بـوهرانr إلى مدرسة عـليا في الهـندسة الكـهربائيةبـوهرانr إلى مدرسة عـليا في الهـندسة الكـهربائية

والطاقوية.والطاقوية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 160-10
اHــؤرخ في 15 رجب  عــام 1431 اHــوافق 28  يـــونــيــو ســنــة
2010 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rوالتقنيات بوهران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتـــول "اHـــدرســـة الـــتـــحــضـــيـــريـــة فـي
الـعـــلوم والـتـقـنيـــات بـوهــران" اHـنـشأة �ـوجب اHـرسوم
التنفيـذي رقــم 10-160 اHـؤرخ فــي 15 رجـب  عـام 1431
اHـــوافــق 28  يــونـــيـــو ســـنــــة 2010 واHـــذكـــــور أعالهr إلـى
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"اHــدرسـة الـعـلـيــا فــي الـهـنـدسـة الـكـهـربـائـيـة والـطـاقـويـة
بوهران" وتخـضع ألحكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 176-16
اHـؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يــونــيــو ســنـة

 2016  واHذكور أعالهr وكذا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة وهران.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016
واHـــذكــور أعالهr تــتـــولى اHــدرســة الـــعــلــيــا فـــي الــهــنــدســة
الـــكــهـــربــائـــيــة والـــطــاقـــويـــة بــوهـــران مــهـــمــة ضـــمــان
الــــــتــــــكـــــوين الــــــعـــــالي والــــــبـــــحث الــــــعـــــلـــــمـي والـــــتـــــطـــــويـــــر
الــتــكـــنــولــوجي في مــخــتــلـف تــخــصــصــات إنــتــاج الــطــاقــة

الكهربائية " الطاقوية".

اHـادة اHـادة 4 : : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمــــــضـــــــان عــــــام 1437 اHــــــوافق 14  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2016
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملةr من :
rكلف بالطاقةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعاله.

6 :  : تــلـــغــى أحــكـــام اHــرســـوم الــتــنــفـيــذي رقـم اHـادة اHـادة 
10-160 اHؤرخ في 15 رجب  عام 1431 اHوافق 28  يونيو

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 17-85 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 
حتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصاديةحتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصادية
والتـجـاريـة وعـلـوم الـتـسـيـيـر بـوهـرانr إلى مـدرسةوالتـجـاريـة وعـلـوم الـتـسـيـيـر بـوهـرانr إلى مـدرسة

عليا لالقتصاد.عليا لالقتصاد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 161-10
اHــؤرخ في 15 رجب  عــام 1431 اHــوافق 28  يـــونــيــو ســنــة
2010 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتـــول "اHـــدرســـة الـــتـــحــضـــيـــريـــة فـي
العــلـوم االقتصـادية والتجـارية وعلـوم التسيـير بوهران
"اHنشأة �ـوجب اHرسوم التنفيـذي رقــم 10-161 اHـؤرخ
فــي 15 رجـب  عـام 1431 اHـوافــق 28  يونـيو سنــة 2010
واHـــــذكــــــور أعـالهr إلـى "اHــــــدرســــة الـــــعــــلـــــيـــــا لـالقــــتـــــصــــاد
بوهران" وتخـضع ألحكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 176-16
اHـؤرخ في 9 رمــضـان عـام 1437 اHـوافق 14  يـونـيــو سـنـة

 2016 واHذكور أعالهr وكذا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة وهران.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
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واHذكور أعالهr تتولى اHـدرسة العليا  لالقتصاد بوهران
مـهمة ضمان الـتكوين العالـي والبحث العلـمي والتطوير
التكنولوجي فـي مختلف تخصصات االقتصاد الصناعي

والشبكات.

اHـادة اHـادة 4 : : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمـضان عام 1437 اHوافق 14 يونـيو سنة 2016  واHـذكور
أعالهr يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اHستعملةr من :
rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعاله.

6 :  : تـلــغـى أحـكــام اHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقـم اHادة اHادة 
10-161 اHؤرخ في 15 رجب  عام 1431 اHوافق 28  يونيو

سنة 2010 واHذكور أعاله.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-86 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 
حتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصاديةحتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصادية
والتجـارية وعلـوم التـسييـر بتـلمسـانr إلى مدرسةوالتجـارية وعلـوم التـسييـر بتـلمسـانr إلى مدرسة

عليا إلدارة األعمال.عليا إلدارة األعمال.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 162-10
اHــؤرخ في 15 رجب  عــام 1431 اHــوافق 28  يـــونــيــو ســنــة
2010 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتـــول "اHـــدرســـة الـــتـــحــضـــيـــريـــة فـي
الـــعـــــلـــوم االقـــتـــصـــاديـــة والــــتـــجـــاريـــة وعـــلـــوم الـــتـــســـيـــيـــر
بــتـلــمــسـان " الــمـنـشــأة �ـوجب اHــرسـوم الـتـنـفـيــذي رقم
10-162 اHــــــــــؤرخ فـي 15 رجــب عـــــــــام 1431 اHــــــــــوافــق 28

يونـيو سنــة 2010 واHذكــور أعالهr إلـى "اHــدرسة العليـا
إلدارة األعـــمـــال بـــتـــلـــمـــســـان" و تـــخـــضـع ألحـــكـــام اHـــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 16-176 اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1437
اHــــوافق 14  يــــونــــيــــو ســــنــــة  2016 واHــــذكــــور أعالهr وكــــذا

ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة تلمسان.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
واHــذكــور أعالهr تــتــولى اHــدرســة الــعــلــيــا  إلدارة األعــمـال
بتـلمـسان مـهمـة ضمـان التكـوين العـالي والبـحث العـلمي
والـتـطويـر الـتكـنـولـوجي في مخـتـلف تخـصـصات اإلدارة

العامة للصحة.

اHـادة اHـادة 4 :  : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمـضان عام 1437 اHوافق 14 يونـيو سنة 2016  واHـذكور
أعالهr يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اHستعملةr من :

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -
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rكلف بالصحةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزيرا� -

- مــــــمـــــــثـل عـن الـــــغــــــرفـــــة اجلــــــزائـــــريــــــة لـــــلــــــتـــــجـــــارة
rوالصناعة

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

اHادة اHادة 5 : : يدمج الطلبـة اHسجلون في السـنة الثانية
حتـضـيري بـالـقسم الـتـحضـيـري اHنـصوص عـلـيه في اHادة
9 مـن اHــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيـــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2016 واHـذكور

أعاله.

6 :  : تـلــغـى أحـكــام اHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقـم اHادة اHادة 
10-162 اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1431 اHـوافق 28 يــونـيـو

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 17-87 مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 18 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولــى عــــام األولــى عــــام 1438 الــــمــــوافـق  الــــمــــوافـق 15 فـــــبـــــرايــــر ســـــنــــة فـــــبـــــرايــــر ســـــنــــة
r2017 يــتــضــمـن حتــويـل الــمــدرســة الـتـحــضـيـريةr يــتــضــمـن حتــويـل الــمــدرســة الـتـحــضـيـرية

فـي الـــــعـــــلــــوم االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة وعــــلــــومفـي الـــــعـــــلــــوم االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة وعــــلــــوم
التـسييـر بقـسنـطينـةr إلى مدرسـة علـيا للـمحـاسبةالتـسييـر بقـسنـطينـةr إلى مدرسـة علـيا للـمحـاسبة

واHالية.واHالية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقـم 125-15
الـــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الـــمـــوافـــق 14 مـــايـــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rعدلHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 163-10
اHــؤرخ في 15 رجب  عــام 1431 اHــوافق 28  يـــونــيــو ســنــة
2010 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتـــول "اHـــدرســـة الـــتـــحــضـــيـــريـــة فـي
الـــعـــــلـــوم االقـــتـــصـــاديـــة والــــتـــجـــاريـــة وعـــلـــوم الـــتـــســـيـــيـــر
بــقـســنـطـيــنـة" اHـنــشـأة �ــوجب اHـرسـوم الــتـنــفـيــذي رقــم
10-163 اHـــــــؤرخ فــي 15 رجـب  عـــــــام 1431 اHـــــــوافــق 28

يونـيو سنــة 2010 واHذكــور أعالهr إلـى "اHــدرسة العليـا
للمحاسبة واHـالية بقسنطيـنة " وتخضع ألحكام اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 16-176 اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1437
اHــــوافق 14  يــــونــــيـــو ســــنـــة  2016  واHــــذكــــور أعالهr وكـــذا

ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة قسنطينة.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016
واHذكور أعالهr تتولى اHدرسـة العليا للمحاسبة واHالية
بـــقــســنــطــيـــنــة مــهــمـــة ضــمــان الــتـــكــوين الــعـــالي والــبــحث
الـعلمي والـتطـوير الـتكنـولوجي في مـختـلف تخـصصات

اقتصاد األسواق اHالية.

اHـادة اHـادة 4 :  : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24 مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9

رمـضـان عام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2016 واHـذكور
أعالهr يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اHستعملةr من :

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -

rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -



25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1812
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعاله.

6 :  : تـلــغـى أحـكــام اHــرسـوم الــتــنـفــيذي رقـم اHادة اHادة 
10-163 اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1431 اHـوافق 28 يــونـيـو

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-88 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 
حتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصاديةحتويل اHدرسة التـحضيرية في العـلوم االقتصادية
والــتـجـاريـة وعــلـوم الـتــسـيـيــر بـعـنـابــةr إلى مـدرسـةوالــتـجـاريـة وعــلـوم الـتــسـيـيــر بـعـنـابــةr إلى مـدرسـة

عليا في علوم التسيير.عليا في علوم التسيير.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 164-10
اHــؤرخ في 15 رجب عــام 1431 اHــوافق 28  يــونـــيـــو ســـنــة
2010 واHـتـضمن إنـشـاء اHـدرسة الـتـحـضـيريـة في الـعـلوم

rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

حتـــول "اHــــدرســـة الـــتـــحــــضـــيـــريـــة في اHــادة األولى : اHــادة األولى : 
الــعـلــوم االقـتـصــاديـة والــتـجــاريـة وعــلـوم الــتـســيـيـر
بعنـابة" اHـنشـأة �وجب اHـرسوم الـتنـفيـذي رقـم 164-10
الــمــؤرخ فـي 15 رجـب عــام 1431 الــمــوافـق 28 يـــونــيــو
ســنـة 2010 والـمــذكــور أعـالهr إلـى "الـمــدرســة الـعــلــيـا
فـي عـــلـــوم الـــتـــســـيـــيـــر بـــعـــنـــابـــة " وتـــخــضــع ألحـــكــام
الــمــرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 16-176 اHـؤرخ في 9 رمـضـان
rــذكــور أعالهHــوافق 14 يـــونــيــو ســنــة 2016 واHعــام 1437 ا

وكذا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : : يحدد مقر اHدرسة �دينة عنابة.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـادة عــلى اHـهــام الـعــامـة احملــددة في اHـواد
19 و20 و21 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 16-176 اHـؤرخ

في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
واHـذكور أعالهr تتولى اHـدرسة العلـيا في علوم الـتسيير
بـعـنـابــة مـهـمـة ضــمـان الـتـكـويـن الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي
والـتـطويـر الـتكـنـولـوجي في مخـتـلف تخـصـصات اإلدارة

العامة.

اHـادة اHـادة 4 : : زيـادة عـلـى األعضــاء اHـذكــورين فــي اHادة
24  مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 16-176 اHــؤرخ في 9

رمــــــضـــــــان عــــــام 1437 اHــــــوافق 14  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2016
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملةr من :

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -

- مــــــمـــــــثـل عـن الـــــغــــــرفـــــة اجلــــــزائـــــريــــــة لـــــلــــــتـــــجـــــارة
rوالصناعة

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

5 :  :  يـــدمج الــــطـــلــــبـــة اHــــســـجـــلــــون في الــــســـنـــة اHــادة اHــادة 
الـثـانـيـة حتـضـيـري بـالـقـسم الـتـحـضـيـري اHـنـصوص عـلـيه
في اHـادة 9 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقـم 16-176 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1437 اHــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2016

واHذكور أعاله.
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اHادة اHادة 6 :  : تـلـغـى أحـكــام الـمـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
10-164 اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1431 اHـوافق 28 يــونـيـو

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 7 : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 17-89 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
1438 اHــوافق  اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2017  يــتــضـمنيــتــضـمن عـام عـام 
حتـويـل اHـدرســة الــتـحــضــيــريـة في عــلــوم الــطـبــيــعـةحتـويـل اHـدرســة الــتـحــضــيــريـة في عــلــوم الــطـبــيــعـة

واحلياة �ستغا�r إلى مدرسة عليا للفالحة.واحلياة �ستغا�r إلى مدرسة عليا للفالحة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـرالــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 373-13
اHــؤرخ في 5 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 9  نــوفــمــبــر ســنــة
2013 واHــتـضــمن إنـشــاء اHـدرســة الـتــحـضـيــريـة فـي عـلـوم

rستغا��الطبيعة واحلياة 
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-176 اHؤرخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14  يــونـــيـــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : حتـــول "اHـــدرســـة الـــتـــحــضـــيـــريـــة فـي
عـــــلــوم الـــطــبـــيـــعــة واحلـــيــاة �ـــســـتــغـــا�" اHــنـــشـــأة �ــوجب
اHـرسوم الـتـنفـيـذي رقـم 13-373 اHـؤرخ في 5 مـحرم عام
1435 اHـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنة 2013 واHـذكــور أعالهr إلـى

"اHـــدرسـة الــعــلــيـــا لـلــفالحــة �ــســتـغــا� " وتــخــضع ألحــكـام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 16-176 اHؤرخ في 9 رمضان عام
1437 اHوافق 14  يونـيو سنة  2016  واHذكور أعالهr وكذا

ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  : يحدد مقر اHدرسة �دينة مستغا�.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـوجب مـرســوم يـتـخـذ بــنـاء عـلى تــقـريـر الــوزيـر اHـكـلف

بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 3 : : زيـــادة عــلـى الــمـــهــام الـــعــامــة الـــمــحــددة
في اHواد 19 و20 و21 من اHرسـوم التنفيذي رقم 176-16
اHـؤرخ في 9 رمــضـان عـام 1437 اHـوافق 14  يـونـيــو سـنـة
2016  واHـذكور أعـالهr تتـولى اHـدرسة الـعـليـا في الـفالحة

�سـتغـا� مهـمة ضـمان الـتكـوين العـالي والبـحث العـلمي
والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجـي في مـخــتــلف تــخـصــصــات عـلم

النبات.

اHادة اHادة 4 :   :  زيـادة علـى األعضـاء اHـذكـورين فـي اHادة
24  مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 16-176 اHــؤرخ في 9

رمــــــضـــــــان عــــــام 1437 اHــــــوافق 14  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2016
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملةr من :

- �ثل الـوزير اHـكـلف بالـفالحة والـتـنمـية الـريفـية
rوالصيد البحري

- مــــــمــــــثــل عـن الـــــغـــــرفــــــة اجلـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة
rوالصناعة

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسات الـعـمومـيـة االقتـصـادية
و/أو اخلاصة.

اHادة اHادة 5 : : يدمج الطلبـة اHسجلون في السـنة الثانية
حتـضـيري بـالـقسم الـتـحضـيـري اHنـصوص عـلـيه في اHادة
9 مـن اHــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيـــــذي رقـم 16-176 اHــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2016 واHـذكور

أعاله.

6 :  : تـلــغـى أحكــام اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقـم اHادة اHادة 
13-373 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام 1435 اHـوافق 9 نـوفـمـبـر

سنة 2013 واHذكور أعاله.

7 : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـادة اHـادة 
الــرّسـميّـــة للــجـمـهــوريّـة الــجـزائــريّـة الـدّيــمـقــراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 15 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 26 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1437
اHوافق اHوافق 31 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2016 يـحدr يـحدّد كـيفـيات تـنظيمد كـيفـيات تـنظيم
التـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتبالتـكـوين التـكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتب
اHـنـتـميـة ألسالك إدارة اجلـمـاعـات اإلقـلـيـمـيـة ومدتهاHـنـتـميـة ألسالك إدارة اجلـمـاعـات اإلقـلـيـمـيـة ومدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rXوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-149 اHؤرّخ
في  2 ذي الــقـــعــدة عــام 1410 اHــوافق 26 مــايـــو ســنــة 1990
واHـتـضـمّن إنـشـاء جـامـعـة الـتـكـوين اHـتـواصل وتـنـظـيـمـهـا

rوعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في  2 ربـيع األول عـام 1415 اHـوافق 10 غــشت سـنـة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-450 اHؤرّخ
في  15 رجب عــام 1415 اHــوافق 19 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1994
الــــذي يــــحــــدّد قـــواعــــد إنــــشــــاء مــــراكــــز وطــــنــــيـــة لــــتــــكــــوين
مـــســتـــخــدمـي اجلــمـــاعــات احملـــلــيـــة وحتــســـX مــســـتــويـــاتــهم
وجتديـد مـعلـومـاتـهم وتنـظـيم هـذه اHراكـز وعـمـلهـاr اHـعدّل

rتمّمHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-59 اHـؤرّخ
في  18 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 18 فـبـرايــر سـنـة 1995
واHـتـضـمّن إنـشـاء اHـراكــز الـوطـنـيـة لـتـكـوين مـسـتـخـدمي
اجلــــمـــــاعــــات احملــــلـــــيــــة وحتــــســـــX مــــســــتـــــويــــاتــــهـم وجتــــديــــد

rتمّمHعدّل واHا rمعلوماتهم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في  24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت سـنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-334 اHؤرّخ
في 22 شـوّال عــام 1432 اHـوافـق 20 سـبــتـمـبـر سـنــة 2011
واHــــتــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـاسـي اخلــــاص �ـــوظــــفي إدارة

rاجلماعات اإلقليمية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-125 اHؤرّخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدّد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

rهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية 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
rوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-140 اHؤرّخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحـــدّد الــقــانــون األســاسي الـــنــمــوذجي Hــراكــز

rXهني والتمهHالتكوين ا

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

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 29 و41 و51 و65
و67 و77 و79 و122 و132 و166 و172 و207 و213 و244
و284 و299 و352 و353 مـن اHــرســــوم الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم
11-334 اHــــــــــؤرّخ فـي 22 شــــــــــوّال عـــــــــــام 1432 اHــــــــــوافـق 20

ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا الــقـرار
إلى  حتــديــد كــيـفــيــات تــنــظــيم الـتــكــوين الــتــكــمــيـلـي قـبل
الــــتــــرقـــــيــــة إلى بـــــعض الــــرتـب اHــــنــــتـــــمــــيــــة ألسالك إدارة
اجلــمـاعـات اإلقـلـيـمــيـة ومـدته ومـحــتــوى بـرامـجــهr حـسب

مـا يأتي :

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
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: Xاإلقليمي XتصرفHسلك ا *: Xاإلقليمي XتصرفHسلك ا *
- رتبة متصرف إقليمي.

* سلك ملحقي اإلدارة اإلقليمية :* سلك ملحقي اإلدارة اإلقليمية :
rرتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية -
* سلك أعوان اإلدارة اإلقليمية :* سلك أعوان اإلدارة اإلقليمية :

- رتبة عون اإلدارة اإلقليمية.
* سلك كتاب اإلدارة اإلقليمية :* سلك كتاب اإلدارة اإلقليمية :

rرتبة كاتب مديرية لإلدارة اإلقليمية -
- رتبة كاتب مديرية رئيسي لإلدارة اإلقليمية.

* سلك محاسبي اإلدارة اإلقليمية :* سلك محاسبي اإلدارة اإلقليمية :
rرتبة محاسب اإلدارة اإلقليمية -

- رتبة محاسب رئيسي لإلدارة اإلقليمية.
* ســــلـك الــــوثــــائــــقـــــيــــX أمــــنــــاء احملـــــفــــوظــــات لإلدارة* ســــلـك الــــوثــــائــــقـــــيــــX أمــــنــــاء احملـــــفــــوظــــات لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
- رتبة وثائقي أمX احملفوظات لإلدارة اإلقليمية.

* ســـلك مــســـاعـــدي الــوثـــائـــقــيـــX أمـــنــاء احملـــفـــوظــات* ســـلك مــســـاعـــدي الــوثـــائـــقــيـــX أمـــنــاء احملـــفـــوظــات
لإلدارة اإلقليمية :لإلدارة اإلقليمية :

- رتــبـــة مــســاعـــد وثــائـــقي أمــX احملـــفــوظــات لإلدارة
اإلقليمية.

* سلك تقنيي اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية :* سلك تقنيي اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية :
- رتـــــــــبــــــــــة تـــــــــقــــــــــنـي ســــــــــام فـي اإلعـالم اآللـي لإلدارة

اإلقليمية.
* سـلك اHعـاونX الـتقنـيX في اإلعالم اآللي لإلدارة* سـلك اHعـاونX الـتقنـيX في اإلعالم اآللي لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
- رتــــــبــــــة مــــــعــــــاون تــــــقــــــنـي فـي اإلعالم اآللـي لإلدارة

اإلقليمية.
* سلك تقنيي اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية :* سلك تقنيي اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية :

- رتـــــبــــــة تــــــقـــــنـي ســـــام فـي اإلحـــــصــــــائـــــيــــــات لإلدارة
اإلقليمية.

* سلك اHعاونـX التقنيـX في اإلحصائيات لإلدارة* سلك اHعاونـX التقنيـX في اإلحصائيات لإلدارة
اإلقليمية :اإلقليمية :

- رتــــبـــة مــــعـــاون تــــقــــني فـي اإلحـــصــــائـــيــــات لإلدارة
اإلقليمية.

* ســـلك تــقـــنـــيي اإلدارة اإلقـــلــيـــمــيـــة في الـــتـــســيـــيــر* ســـلك تــقـــنـــيي اإلدارة اإلقـــلــيـــمــيـــة في الـــتـــســيـــيــر
التقني واحلضري :التقني واحلضري :

- رتبـة تـقـني سـام لإلدارة اإلقـلـيـمـيـة في الـتـسـيـير
التقني واحلضري.

* ســـلك مـــفــتـــشي الـــنـــظـــافــة والـــنـــقـــاوة الــعـــمـــومـــيــة* ســـلك مـــفــتـــشي الـــنـــظـــافــة والـــنـــقـــاوة الــعـــمـــومـــيــة
والبيئة :والبيئة :

- رتـــبـــة مـــفـــتش الـــنـــظــــافـــة والـــنـــقـــاوة الـــعـــمـــومـــيــة
والبيئة.

* ســـلك مـــراقـــبي الـــنـــظـــافـــة والـــنــقـــاوة الـــعـــمـــومـــيــة* ســـلك مـــراقـــبي الـــنـــظـــافـــة والـــنــقـــاوة الـــعـــمـــومـــيــة
والبيئة :والبيئة :

- رتـــبـــة مــراقب رئـــيـــسي في الـــنـــظــــافــة والـــنـــقــاوة
العمومية والبيئة.

* سلك مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية :* سلك مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية :
rرتبة مساعدة أمومة رئيسية لإلدارة اإلقليمية -

- رتــــــبــــــة رئـــــيــــــســــــة مــــــســــــاعـــــدات األمــــــومــــــة لإلدارة
اإلقليمية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـم االلــتـحــاق بـالـتــكـوين الـتــكـمــيـلي قـبل
الـتـرقـية فـي الرتـب اHـذكورة فـي اHادّة األولـى أعالهr بـعد
النـجـاح في االمتـحان اHـهـنيr أو بعـد القـبـول على سـبيل
االختـيـار عن طـريق الـتـسـجيـل في قـائمـة الـتـأهـيلr وفـقا

للتنظيم الساري اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـتـم فـتـح دورة الـتــكــوين الــتــكــمــيـلـي قـبل
rــــادّة األولى أعالهHــــذكــــورة فـي اHالــــتــــرقــــيــــة في الـــــرتب ا
�ــوجب قـــرار أو مــقــرر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التعيrX والذي يحدّد فيه على اخلصوص :
rعينةHالرتبة أو الرتب ا -

- عــــــدد اHـــنـــــــاصب اHــــالـــيــــة اHــــفـــتــــوحــــة لـــلــــتــــكـــوين
الــتــكـمــيــلي احملــدد فـي اخملـطـط الـســنــوي لــتــســيــيــر اHـوارد
الـبشرية واخملـطط القطاعي الـسنوي أو اHتـعدد السنوات
XـوظـفHـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اHا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـوان اHــتـعــاقـدينr اHــصــادق عـلــيـهــمـا بــعـنــوان الـســنـة

rعمول بهاHطبقا لإلجراءات ا rقصودةHا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
r(متواصل أو تناوبي) ط التكوين® -

- مـؤســسـة الــتـكـوين الــعـمــومـيـة اHــكـلـفــة بـالــتـكـوين
rالتكميلي

- قـائــمـة اHـوظــفـX اHــعـنــيـX بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب ®ط الترقية.

4 :  : يجب أن تُـبـلَّغ نسـخـة من القـرار أو اHـقرر اHاداHادّة ة 
اHـــــذكـــــورين فـي اHــــادّة 3 أعـالهr إلى مـــــصــــالـح الـــــوظــــيـــــفــــة
الــعـمــومــيــة في أجــل عــشـرة (10) أيــامr ابــتــداء من تــاريخ

توقيعه.
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5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبـداء رأي اHطـابـقـة في أجـل عـشـرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم القرار أو اHقرر.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــلـــــزم اHــوظــفـــون اHــقــبـــولــون نــهـــائــيــا في
االمــتــحـــان اHــهــنيr أو اHــقـــبــولــون عــلى ســـبــيل االخــتــيــار
�ـــتـــابـــعـــة تــكـــوين rـــذكـــورة أعالهHلـــلـــتـــرقــيـــة في الـــرتب ا
تكـمـيليr ويـعلـمـون من طرف اإلدارة اHـستـخـدمة بـتاريخ
بـدايــة الـتـكـوين الــتـكـمــيـلي عن طـريق اســتـدعـاء فـردي أو

أية وسيلة أخرى مالئمة.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــضـــــمن إجـــــراء الـــــتــــكـــــويـن الــــتـــــكـــــمــــيـــــلي
اHؤسسات العمومية للتكوين اآلتية :

بالنسبة لرتبة متصرف إقليمي :بالنسبة لرتبة متصرف إقليمي :
rدرسة الوطنية لإلدارةHا -
rتواصلHجامعة التكوين ا -
rكليات احلقوق للجامعات -

rعهد العالي للتسيير والتخطيطHا -
- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني

والتسيير.
بالنسبة لرتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية :بالنسبة لرتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية :

rتواصلHجامعة التكوين ا -
rكليات احلقوق للجامعات -

rعهد الوطني لإلنتاجية والتنمية الصناعيةHا -
rعهد العالي للتسيير والتخطيطHا -

- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني
rوالتسيير

- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات
احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.

بـــالــنــســبــة لــرتــبــة عـــون اإلدارة اإلقــلــيــمــيــةr وكــاتببـــالــنــســبــة لــرتــبــة عـــون اإلدارة اإلقــلــيــمــيــةr وكــاتب
مـــديـــريـــة رئــيـــسـي لإلدارة اإلقـــلــيـــمـــيـــةr وكـــاتب مـــديـــريــةمـــديـــريـــة رئــيـــسـي لإلدارة اإلقـــلــيـــمـــيـــةr وكـــاتب مـــديـــريــة
لإلدارة اإلقليميةr ومعاون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارةلإلدارة اإلقليميةr ومعاون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة
اإلقــــلـــيـــمـــيــــةr ومـــعـــاون تـــقــــني في اإلحـــصــــائـــيـــات لإلدارةاإلقــــلـــيـــمـــيــــةr ومـــعـــاون تـــقــــني في اإلحـــصــــائـــيـــات لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني

rوالتسيير
rXهني والتمهHمراكز التكوين ا -

- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات
احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.

rبالنسبـة لرتبة محاسب رئيسي لإلدارة اإلقليميةrبالنسبـة لرتبة محاسب رئيسي لإلدارة اإلقليمية
ومحاسب اإلدارة اإلقليمية :ومحاسب اإلدارة اإلقليمية :

rكليات العلوم االقتصادية والتجارية -

rتواصلHجامعة التكوين ا -
- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني

والتسيير.
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.
بـالــنـسـبــة لـرتــبـة وثـائــقي أمـX احملــفـوظـات  لإلدارةبـالــنـسـبــة لـرتــبـة وثـائــقي أمـX احملــفـوظـات  لإلدارة
اإلقـــلــيــمــيـــةr ومــســاعـــد وثــائــقي أمـــX احملــفــوظــات لإلدارةاإلقـــلــيــمــيـــةr ومــســاعـــد وثــائــقي أمـــX احملــفــوظــات لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
rكتبات للجامعاتHأقسام علم اقتصاد ا -

- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني
Xوالـــتـــســـيـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــرتـــبـــة مـــســـاعـــد وثـــائـــقـي أمــ

rاحملفوظات لإلدارة اإلقليمية فقط
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.
بالـنسـبـة لرتـبة تـقـني سام في اإلعالم اآللي لإلدارةبالـنسـبـة لرتـبة تـقـني سام في اإلعالم اآللي لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
rدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآلليHا -

rأقسام اإلعالم اآللي بالكليات -
- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني

rوالتسيير
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.
بالـنسبـة لرتبـة تقـني سام في اإلحصـائيات لإلدارةبالـنسبـة لرتبـة تقـني سام في اإلحصـائيات لإلدارة

اإلقليمية :اإلقليمية :
- اHــدرســة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لإلحــصــاء واالقــتــصــاد

rالتطبيقي
rكليات العلوم االقتصادية والتجارية -

rتواصلHجامعة التكوين ا -
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.
بــالــنــســبــة لـــرتــبــة مــعــاون تــقــنـي في اإلحــصــائــيــاتبــالــنــســبــة لـــرتــبــة مــعــاون تــقــنـي في اإلحــصــائــيــات
لإلدارة اإلقــلـــيــمــيـــةr وتــقــني ســـام لإلدارة اإلقــلــيـــمــيــة فيلإلدارة اإلقــلـــيــمــيـــةr وتــقــني ســـام لإلدارة اإلقــلــيـــمــيــة في
الـتسـيـير الـتـقني واحلـضـريr ومفـتش الـنظـافـة والنـقاوةالـتسـيـير الـتـقني واحلـضـريr ومفـتش الـنظـافـة والنـقاوة
الـــعــمـــومـــيـــة والــبـــيـــئـــةr ومــراقـب رئــيـــسي فـي الــنـــظـــافــةالـــعــمـــومـــيـــة والــبـــيـــئـــةr ومــراقـب رئــيـــسي فـي الــنـــظـــافــة

والنقاوة العمومية والبيئة :والنقاوة العمومية والبيئة :
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

rمستوياتهم وجتديد معلوماتهم Xاحمللية وحتس
- اHــعــاهــد الـوطــنــيــة اHــتـخــصــصــة لـلــتــكــوين اHــهـني

والتسيير.
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بـالــنـسـبــة لـرتــبـة مـســاعـدة أمـومــة رئـيــسـيـة لإلدارةبـالــنـسـبــة لـرتــبـة مـســاعـدة أمـومــة رئـيــسـيـة لإلدارة
اإلقليمية ورئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية :اإلقليمية ورئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية :
- اHــراكـز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اجلـمـاعـات

rمستوياتهم وجتديد معلوماتهم Xاحمللية وحتس
- مـؤسـسـات الـتـكـويـن الـعـمـومـيـة اHـؤهـلـة لـلـتـكـوين

في هذا اجملال.

rادّة ة 8 :  : ينظـم التـكوين الـتكمـيلي بـشكل مـتواصلHاداHا
أو تناوبيr ويـشمل دروسـا نظـرية ومحـاضرات مـنهـجية
وتـربـصا تـطـبيـقـيـا. كمـا �ـكن تـنظـيـمه عن بـعدr بـعـد أخذ

رأي السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

جتـــرى الـــتـــربــــصـــات الـــتــــطـــبـــيـــقــــيـــة عـــلـى مـــســـتـــوى
اجلماعات اإلقليمية.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتدد مدة التكـوين التكميـلي قبل الترقية
في الرتب اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كاآلتي :

* تسعة * تسعة (9) أشهرr بالنسبة للرتب اآلتية : أشهرr بالنسبة للرتب اآلتية :
rمتصرف إقليمي -

rمحاسب اإلدارة اإلقليمية -
rمحاسب رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

rاحملفوظات لإلدارة اإلقليمية Xوثائقي أم -
- مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.

* ستة * ستة (6) أشهرr بالنسبة للرتب اآلتية : أشهرr بالنسبة للرتب اآلتية :
rملحق اإلدارة اإلقليمية -
rعون اإلدارة اإلقليمية -

rكاتب مديرية لإلدارة اإلقليمية -
rكاتب مديرية رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

- مــــــســـــــاعــــــد وثـــــــائــــــقـي أمــــــX احملـــــــفــــــوظـــــــات لإلدارة
rاإلقليمية

rتقني سام في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية -
rمعاون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية -
rتقني سام في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية -

rمعاون تقني في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية -
- تــقــني ســام في اإلدارة اإلقــلــيــمــيــة فـي الــتــســيــيـر

rالتقني واحلضري
- مـراقب رئيـسي في النـظـافة والـنقـاوة العـمومـية

rوالبيئة
rمساعدة أمومة رئيسية لإلدارة اإلقليمية -

- رئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الــتــكــمــيــليr ويــتـم تــفـصــيـل مــحــتـواهــا مـن طــرف اHــراكـز
Xالـوطنـيـة لتـكـوين مسـتـخدمي اجلـمـاعات احملـلـية وحتـس

مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اHـوظــفـX أثـنـاء
الـــتـــكــوين الـــتـــكــمـــيـــليr مــكـــونـــو اHــؤســـســات الـــعـــمــومـــيــة
الـــتــكـــويــنــيـــة اHــذكـــورة في اHــادة 7 أعاله و/ أو اإلطــارات

اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الــتــكــمـيــلي قــبل الــتــرقـيــة في الــرتب اHــذكــورة في اHـادة
األولـى أعـالهr بـــإعــداد تــقــريـــر نــهــايـة الـــتــكــويـن حــول

موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبـيــداغـوجـيـة اHـســتـمـرةr ويـشـمـل اخـتـبـارات دوريـة في

اجلانب النظري والتطبيقي.

14 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيr يـنــظم اHـاداHـادّة ة 
امتحـان نهائي يتضمّن ثالثة (3) اختبـارات كتابيةr اHدة

: ثالث (3) ساعاتr اHعامل : اثنان r(2) لكـل اختبار.

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : تـــتـم كـــيــــفــــيــــات تـــقــــيــــيم دورة الــــتـــكــــوين
الــــتـــكــــمــــيـــلـي في الـــــرتــب اHـــذكــــــورة فــي اHــــادة األولـى

أعـالهr كـاآلتي :
- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع

r1 عاملHا rدرّسةHالوحدات ا
r3 عاملHا rعالمة االمتحان النهائي -

- عالمة تقرير نهاية التكوينr اHعامل 1.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـــتــكــوين الــتــكــمــيــلي لــلــمــوظــفــX احلــائــزين مــعــدال عــامّــا
يـســاوي أو يـفــوق r20/10 على أســاس الـتـقـيــيم اHـذكــور

في اHادة 15 أعاله.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : قــبـل اإلعالن عن الـــنــتـــائج الــنـــهــائـــيــة من
طـــرف جلــنــة نـــهــايـــة الــتــكـــوينr تــنـــظم اHــؤســـســة اHــعـــنــيــة
بــالــتــكــوين دورة اســتــدراكــيــة لـلــمــوظــفــX الــذين تــابــعـوا
الـتــكـوين الــتـكـمــيـلي ولـم يـتـحــصـلــوا عـلى مــعـدل الــنـجـاح

اHذكور في اHادة 16 أعاله.

Xالـنـــاجـحـــ XــوظـفــــHـادّة ة 18 :  : تــضـبـط قــائــمــــة اHـاداHا
في الــتـكـوين الــتـكـمـيــلي من طـرف جلـنــة نـهـايـــة الـتـكـوين

التي تتكون من :
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- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناHا

rعضوا rعنية أو �ثلهHمدير مؤسسة التكوين ا -

- �ـثـلـX اثـنX (2) عن اHـكـونـX الـتـابـعـH Xـؤسـسة
التكوين اHعنيةr عضوين.

تبـلغ نسخـة من محضـر النجـاح النهـائي الذي تُعِدُّه
الـلـجـنـة اHـذكـورة أعالهr إلى مـصـالح الـوظـيـفـة الـعـمـومـية

في أجل ثمانية (8) أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHاداHادّة ة 19 :  : عند نهايـة التكوينr يُسـلم مدير اHؤسسة
الـتـكـويـنـية اHـعـنـيـة شـهـادة لـلـمـوظـفـX الـنـاجـحـX نـهـائـيا

على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.

اHاداHادّة ة 20 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا
فـي الـــتــــكـــوين الــــتـــكــــمـــيــــلي قـــبـل الـــتــــرقـــيـــةr إلـى الـــرتب

اHقصودة.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1437 اHــوافق 31
يوليو سنة 2016.

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجرى التربص التطبيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

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

اHلحق األولاHلحق األول

برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية ألسالك إدارة اجلماعات اإلقليميةبرامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية ألسالك إدارة اجلماعات اإلقليمية

1 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة متصرف إقليمي : - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة متصرف إقليمي :

اHدة : تسعة اHدة : تسعة (9) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

التنظيم اإلداري واHؤسساتي

تسيير اHوارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية

اHناجمنت واالتصال العمومي

اHالية احمللية

الصفقات العمومية والبرامج التنموية

التحرير اإلداري واHنهجية

اإلعالم اآللي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

4

2

4

4

2

2

1

2

3

4

5

6

7

30

48

30

48

48

18

18

240 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

2 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية : :

اHدة : ستة اHدة : ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

التنظيم اإلداري واHؤسساتي

تسيير اHوارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية

اHالية احمللية

التحرير اإلداري واHنهجية

اإلعالم اآللي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

4

4

2

2

1

2

3

4

5

30

48

48

12

18

156 ساعة ساعة

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجرى التربص التطبيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

3 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة عون اإلدارة اإلقليمية - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة عون اإلدارة اإلقليمية : :

3 - اHدة ستة  - اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجرى التربص التطبيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

التنظيم اإلداري واHؤسساتي

تسيير اHوارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية

التحرير اإلداري واHنهجية

اإلعالم اآللي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

4

2

2

1

2

3

4

42

48

30

30

150 ساعة ساعة
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

4 -   -  بـرنـامج الـتـكـوين الـتـكـمـيـلي قـبل الـتـرقـيـة لـرتـبـتي كـاتب مـديـريـة لإلدارة اإلقـلـيـمـيـة وكـاتب مـديـريـة بـرنـامج الـتـكـوين الـتـكـمـيـلي قـبل الـتـرقـيـة لـرتـبـتي كـاتب مـديـريـة لإلدارة اإلقـلـيـمـيـة وكـاتب مـديـريـة رئـيـسيرئـيـسي
لإلدارة اإلقليميةلإلدارة اإلقليمية : :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

مدخل لدراسة القانون

مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير اHوارد البشرية

تنظيم اجلماعات اإلقليمية

تقنيات األمانة واHكتبية

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

4

4

2

2

1

2

3

4

5

6

30

30

30

30

18

12

150 ساعة ساعة

5 -   -  بــرنـامـج الـتــكــوين الــتـكــمــيــلي قـبـل الـتــرقــيــة لـرتــبــتي بــرنـامـج الـتــكــوين الــتـكــمــيــلي قـبـل الـتــرقــيــة لـرتــبــتي مــحـاسبمــحـاسب اإلدارة اإلقــلــيــمـيــة اإلدارة اإلقــلــيــمـيــة ومــحــاسب  ومــحــاسب رئـيــسي لإلدارةرئـيــسي لإلدارة
اإلقليمية اإلقليمية :

اHدة تسعة اHدة تسعة (9) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

تقنيات اHيزانية للجماعات اإلقليمية

اجلباية احمللية

األمالك العمومية للجماعات اإلقليمية والتعاون اHشترك ما بX البلديات

الصفقات العمومية والبرامج التنموية

تسيير اHوارد البشرية ونظام األجور والتعويضات في الوظيفة العمومية

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

4

3

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

7

30

48

42

42

48

12

18

240 ساعة ساعة
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6 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة وثائقي أمX محفوظات لإلدارة اإلقليمية -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة وثائقي أمX محفوظات لإلدارة اإلقليمية : :
اHدة تسعة اHدة تسعة (9) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تنظيم وتسيير أنظمة اHعلومات

تقنيات األرشيف

تقنيات التوثيق

تكنولوجيا االعالم واالتصال

التنظيم اإلداري

التحرير اإلداري

اHنهجية

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

3

3

3

2

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

40

40

40

20

10

10

10

170 ساعة ساعة

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

7 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعد وثائقي أمX محفوظات لإلدارة اإلقليمية  -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعد وثائقي أمX محفوظات لإلدارة اإلقليمية :
اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تنظيم وتسيير أنظمة اHعلومات

تقنيات األرشيف

تقنيات التوثيق

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

التنظيم اإلداري

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

3

3

3

2

1

1

1

2

3

4

5

6

30

30

30

10

10

10

120 ساعة ساعة

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم



25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2812
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

8 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية : :
اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

9 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية : :
اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

أنظمة التشغيل وقواعد البيانات
البرمجـة
الشبكات

طرق التصور
األمن والصيانة اHعلوماتية

التحرير اإلداري
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

2

3

3

4

1

1

2

3

4

5

6

30

18

30

30

30

12

150 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

أنظمة التشغيل وقواعد البيانات
الشبكات

األمن والصيانة اHعلوماتية
التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

3

4

1

1

2

3

4

48

30

48

24

150 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

10 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية : :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
رياضيات إحصائية
إحصائيات وصفية

ترتيب زمني أو تسلسلي
اقتصاد قياسي

التحرير اإلداري
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

4

2

2

1

1

2

3

4

5

36

36

30

30

18

150 ساعة ساعة



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

11 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية  -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في اإلحصائيات لإلدارة اإلقليمية :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

رياضيات إحصائية

إحصائيات وصفية

طرق السبر

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

3

3

1

1

2

3

4

48

42

42

18

150 ساعة ساعة

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

12 -   -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام لإلدارة برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام لإلدارة اإلقليمية في التسيير التقني واحلضري اإلقليمية في التسيير التقني واحلضري :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

التشريع اخلاص بالعمران

التشريع اخلاص بالصفقات العمومية

التمتير القبلي والبعدي

تسيير وتنظيم الورشات

إلكتروتقني

إعالم آلي

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

2

3

4

3

1

1

1

2

3

4

5

6

7

30

18

24

30

24

12

12

150 ساعة ساعة



25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3012
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبـيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

13 -   -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :

اHدة تسعة اHدة تسعة (9) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يجــرى التـربص التطبـيقي عـلى مستـوى اجلماعات اإلقليمية Hـدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

اHراقبة والتفتيش

مراقبة النوعية

التسيير البيئي واحلضري والصناعي

التحسيس البيئي واالتصال

اإلعالم آآللي

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

3

2

2

1

1

1

1

2

3

4

5

6

90

48

48

18

18

18

240 ساعة ساعة

14 -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة  -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

التسيير التقني للمنشآت القاعدية

اHراقبة والتفتيش

التسيير البيئي واحلضري والصناعي

التحسيس البيئي واالتصال

قواعد النظافة واألمن

مخططات التدخل للبلدية

تسيير واقتصاد اHياه

اإلعالم اآللي

التحرير اإلداري

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

30

18

18

18

6

6

12

12

150 ساعة ساعة



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

15 -   -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعدة أمومة رئيسية لإلدارة اإلقليميةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعدة أمومة رئيسية لإلدارة اإلقليمية : :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبـيقي على مستوى اجلماعات اإلقليمية Hدة أربعة (4) أسابيع.

16 -   -  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة رئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليميةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة رئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية : :

اHدة ستة اHدة ستة (6) أشهر أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

علم النفس التربوي

تقنيات  التنشيط التربوي والثقافي والتسلية

تقنيات االتصال والعالقات اإلنسانية

تقنيات التأطير واHتابعة البيداغوجية

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

3

3

1

2

3

4

30

36

42

42

150 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

علم النفس

ضمان التكفل بنشاطات احلضانة واألمومة

سيكولوجية اللعب وسيكولوجية األلوان واحلضانة

الوساطة االجتماعية واإلرشاد االجتماعي واHرافقة

تقنيات اإلرشاد النفسي والتربوي واHهني

القانون األساسي للوظيفة العمومية وتسيير اHوارد البشرية

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

1

2

3

3

1

1

2

3

4

5

6

30

18

30

30

30

12

150 ساعة ساعة



وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــــرار مـــــــؤرقـــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29
ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تـــعــيـــX أعــضــاءن تـــعــيـــX أعــضــاء
مجلس إدارة اHتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة.مجلس إدارة اHتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 27 ذي احلــــجـــــة عــــام 1437
اHــوافق 29 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2016 يــعــX األعــضــاء اآلتــيـة
أسـماؤهمr تـطبيـقا ألحـكام اHادّة 9 من اHرسـوم التّنـفيذيّ
رقـم 08-170 اHــؤرّخ في 7 جـــمــــادى الـــثــــانـــــيـــة عــام 1429
اHـوافق 11 يـونـيـو سـنـة 2008 واHـتـضــمّن إنـشـاء مـتـاحف
جـهـوية لـلـمـجـاهـد وتـنظـيـمـهـا وسـيـرهـاr في مـجلس إدارة

اHتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة :
rرئيسا rثل وزير اجملاهدين� rمفتاح سربوح -

rثل وزير الدفاع الوطني� rمختار بليلي -
- إلـهـام عــنـانيr �ــثـلـة وزيــر الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات

rاحمللية
rاليةHثل وزير ا� rالطاهر بلعقون -

- عــــبــــد الــــنــــور بن فــــوغــــالr �ــــثـل وزيــــر الــــشـــؤون
rالدينية واألوقاف

- سميرة بريريشr �ـثلة وزير التهيئة العمرانية
rوالسياحة والصناعة التقليدية

- زين الــــديـن بن شــــعـاللr �ـــثـل وزيــــرة الــــتــــربــــيـــة
rالوطنية

rثل وزير الثقافة� rعادل بلعيدي -
rثلة وزير االتصال� rسعاد بهلولي -

- تــــوفـــيق صــــاحليr �ــــثل وزيــــر الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي
rوالبحث العلمي

rثل وزير الشباب والرياضة� rصالح طلعة -

rنظمة الوطنية للمجاهدينHثل ا� rرابح عواد -
- عـــبـــد الـــلّـه عـــفـــيفr �ـــثـل اHـــنـــظــمــــة الــــوطـــنـــــيــة

rألبنــاء الشهداء
- عـبـد الـوهـاب الـعـالمr �ــثل عن اHـنـظـمـة الـوطـنـيـة

ألبناء الشهداء.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 29
سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـد يـعـدّل الــقـرار اHـؤرل الــقـرار اHـؤرّخ في خ في 22
ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام 1435 اHـوافق  اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2014
واHــتــضــمواHــتــضــمّن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـةن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـة

الوطنية للصناعة التقليدية.الوطنية للصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 27 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1437
اHـوافــق 29 ســبــتـمــبـــر ســنـة r2016 يــعـدّل الــقــرار اHـؤرّخ
في 22 ذي احلـجـة عام 1435 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2014
واHـتـضمّن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة الـوكالـة الـوطنـية

للصناعة التقليديةr كمـا يأتي :

"........................(بدون تغيـير حتى)

- الــسـيــد شــكــري بن زعــرورr �ـثل الــوزيــر اHــكـلف
بــالـصــنــاعــة الــتـقــلــيــديــةr رئـيــســاr خــلــفـا لــلــســيــد إبــراهـيم

rمقدور

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

rي واآلنـــســة عـــائـــشــة خـــلــوطHالـــســـيــد يـــوسف ســـا -
عــضــوان مــعـيــنــان من طــرف الــوزيــر اHـكــلف بــالــصــنــاعـة

التقليديةr لكفاءاتهما في اجملال".
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25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
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