
العدد العدد 30
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 20 شعبان شعبان عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 مايو سنة مايو سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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ميزانيـة تسيـير وزارة التجـارة...................................................................................................................
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السياحة واألسفار وكيفيات استغاللها............................................................................................................
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النموذجــي للثانوية....................................................................................................................................
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الوطني للتكوين والتعليم اHهنيX عن بعد.....................................................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
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والتلخيص برئاسة اجلمهورية......................................................................................................................
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مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعــبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريـل ســنـة q2017 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام  قــنــصل لــلــجــمــهــوريــة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بنواديبو (اجلمهورية اإلسالمية اHوريتانية)......................................................
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للحماية اHدنية...........................................................................................................................................
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سوق أهراس..............................................................................................................................................
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والية قاHة...................................................................................................................................................
Xيـتضمّنـان إنهاء مهـام رئيسي دائرت q2017 وافق 30 أبريـل سنةHمـرسومـــان رئاسـيـان مؤرّخـان فـي 3 شعـبان عام 1438 ا
.................................................................................................................................................Xفي واليت
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يتضمّن إنهاء مهام  األمX العام جلامعة الطارف..
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يتضمّن إنهاء مهام  عـميد كلية العلوم اإلنسانية
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الثقافة.......................................................................................................................................................
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برئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
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اخلارجية....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يتـضمّن تـعيـX مديـر دراسات بـاHديـرية الـعامة
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قـرار مؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عـام 1438 اHوافق 16 يـنـاير سـنة q2017 يعـدل ويـتمم الـقـائمـة اHـلحـقـة بالـقـرار اHؤرخ في 14
ربيع األول عام 1428 اHوافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة األعوان العموميX اHلزمX بالتصريح باHمتلكات..

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

قــرار مـــؤرخ فــي 26 ربــيــع األول عـــام 1438 اHـوافق 26 ديـسـمــبـر سـنـة q2016 يـحـدّد تـشـكــيـلـة الـلـجــنـة الـقـطـاعـيــة لـلـصـفـقـات
لوزارة األشغال العمومية والنقل..................................................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مشتـرك مـؤرخ فـي 12 جمـادى األولــى عام 1438 اHوافق 9  فبراير سنة q2017 يتمم القرار الوزاري اHشترك
XـهـنـيـHـنـاصب الـعــلـيـا لـلـعــمـال اHـوافق 8 ســبـتـمــبـر سـنـة 2015 الـذي يـحـدد عــدد اHـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHا
وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اHدارس العليا.........................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفيات

قـرار مؤرخ في 6 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق 5 يـنـاير سـنة q2017  يحـدّد إطـار تـنظـيم اHـسابـقـة عـلى أساس االخـتـبارات
للترقية في رتبة �ارس متخصص رئيسي اHنتمية لسلك اHمارسX الطبيX اHتخصصX في الصحة العمومية...

وزارة االتصال وزارة االتصال 

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13 ربــيع الـثــاني عـام 1438 اHـوافق 12 يــنـايـر سـنـة q2017  يــحـدد كـيــفـيـات  تــنـظـيم الــلـجـنـة
اHــكــلـفــة بــاجلــرد الــكـمـي والـنــوعي والــتــقــديــري  لألمالك احملــولـة و/ أو اخملـصــصــة لــلــمــؤسـســة الــعــمــومــيـة لــلــبث اإلذاعي
والتلفزي في اجلزائرq وسيرها......................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 17 -  - 160 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18  شــعــبــان شــعــبــان
عام عام 1438 اHوافـق  اHوافـق 15 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2017 يتـضـمن نقلq يتـضـمن نقل

اعتماد فــي ميزانيـة تسيـير وزارة التجـارة.اعتماد فــي ميزانيـة تسيـير وزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
qو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 17 -36 اHؤرخ
في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـجـارة من مـيزانـيـــة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية
q2017 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
يـــلــــغــى مـن مـــيـــــزانـــيــــة ســـنـــــة 2017 اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : 
اعــــــــتـــــــمــــــــاد قــــــــــدره مـــــــلـــــــيـــــــونــــــــان وخـــــــمـــــــســـــــمــــــــائـــــــة ألف
ديـــنــــار(2.500.000 دج) مــــقــــيّـــــد فـي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر
وزارة الـــتــجـــارة - الـــفـــرع األول وفي الـــبــاب رقم 35 -01

"اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني". 
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيـزانيــة سـنــة 2017  اعـتـمـــاد
قـــدره مليـونـان وخمسـمائة ألـف دينـــار(2.500.000 دج)
يــــقـــيّـــــد فــي مـــيــزانــيــة تـــســيــيـــر  وزارة الــتــجــارة وفـي
الباب رقم 34 -02 "اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث". 
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيــر اHـالــيـة ووزيـر الــتـجـارةq كل
فــيــمــا يـــخــصهq بــتــنـــفــيــذ هــــذا اHــرســـوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15

مايو سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 17 -  - 161 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 شعـبـان عام شعـبـان عام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 15 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2017 يــحـــدد  شــروطq يــحـــدد  شــروط

إنــــشــــاء وكــــاالت الــــســـيــــاحــــة واألســـفــــار وكــــيـــفــــيـــاتإنــــشــــاء وكــــاالت الــــســـيــــاحــــة واألســـفــــار وكــــيـــفــــيـــات
استغاللها.استغاللها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
qوالسياحة والصناعة التقليدية

- وبـنـــاء علــى الـدسـتـــورq ال سـيـمـــا اHـادتـان 4-99
qو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-06 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 الــذي يــحـدد
qالـقـواعـــد التــي حتـكــم نـشــاط وكالـة الـسـياحـة واألسـفار

qادة 7 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 -48
اHـــؤرخ فـي 25 ذي الـقـعـدة عـام 1420 اHـوافق  أول مـارس
سـنـة 2000 الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات إنـشــاء وكـاالت

qتممHعدل واHا qالسياحة واألسفار واستغاللها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 7 من الـقـانون
رقم 99-06  اHــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419 اHــوافق 4
أبـريل سنة 1999 واHذكور أعـالهq يهدف هـذا اHرسوم إلى
حتـــــديـــــد شـــــروط إنــــشـــــاء وكـــــاالت الـــــســــيـــــاحـــــة واألســـــفــــار

وكيفيات استغاللها.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـخــضع إنــشــاء وكـالــة الــســيـاحــة واألســفـار
واسـتــغاللـهــا إلى احلــصـول اHـســبق عـلـى رخـصـة اســتـغالل
يــســلّــمــهــا الــوزيــر اHــكــلف بــالــســيــاحــةq بــعــد رأي الــلــجــنـة

الوطنية العتماد وكاالت السياحة واألسفار.
اHــادة اHــادة 3 : : يـــخـــضع احلـــصـــول عـــلى رخـــصـــة اســـتـــغالل

وكالة السياحة واألسفار إلى الشروط اآلتية :
qعلى األقل q1 - بلوغ سن  إحدى وعشرين (21) سنة
2 - إثــــبـــات كـــفــــاءة مـــهـــنــــيـــة لـــهــــا عالقـــة بــــالـــنـــشـــاط

السياحيq يؤكدهاq على األقلq ما يأتي :
- إمــا شــهـادة لــيــســانـس في الــســيــاحــةq مـســلّــمــة من

qمؤسسة للتعليم العالي
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- إمـــا شـــهــــادة لـــيـــســــانس في الــــتـــعـــلــــيم الـــعــــالي مع
qأقدمية سنة واحدة (1)  في ميدان السياحة

- إمـا شــهـادة تـقــني ســام في الـســيـاحــةq أو الـفــنـدقـة
مع أقدمية سنة واحدة (1)  في ميدان السياحة.

إذا كـان صـاحب الطـلب ال يـسـتوفي شـروط الـتـأهيل
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــــا أعالهq فـــإنّه يـــجـب أن يـــســـتـــفـــيـــد من
اHـسـاعدة الـدائـمـة والفـعـلـية لـشـخص طـبـيعي تـتـوفـر فيه

هذه الشروط.
qدنية والوطنيةH3 - التمتع باحلقوق ا

4 - اخلـضوع  لـلـقـانـون اجلزائـري في حـالـة الـشخص
qعنويHا

5 - عـــدم حـــيـــازة رخـــصـــة اســـتـــغـالل وكـــالـــة ســـيـــاحــة
وأسفارq من قبل.

اHادة اHادة  4 : :  زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHــادة 3 أعـالهq يـــجب أن يـــحـــوز طـــالب رخـــصـــة اســـتـــغالل
وكـالــة الـسـيـاحـة واألسـفـار مـحال جتـاريـا مـجـهـزا �ـنـشـآت
مالئـمـةq حتـدد �ـيّـزاتـهـا �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بالسياحة. 
اHـــــادة اHـــــادة 5 : : يـــــودع طــــــلب رخــــــصــــــة اســـــتــــــغالل وكــــــالـــــة
الـسـيــاحـة واألسـفـار من طـرف الـشــخص الـطـبـيـعي أو من
اHــــمــــثل الــــقــــانـــونـي لــــلـــشــــخص اHــــعــــنــــويq لــــدى اHـــصــــالح

اخلارجية اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالسياحة.
اHادة اHادة 6 : :  يرفق طلب الرخصة بالوثائق اآلتية :

- نــســخـــة من بــطــاقــة الـــتــعــريف الــوطـــنــيــة لــطــالب
الــرخـصــة أو لـلــمـمــثل الـقــانـونـي لـلــشـخص اHــعـنــوي وكـذا

qعند االقتضاء qالوكيل
- الـوثائق اHـثـبتـة لـلكـفـاءة اHهـنـية لـطالـب الرخـصة

أو الوكيلq عند االقتضاء.
وبــعــد مــوافــقــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة العــتــمــاد وكــاالت

السياحة واألسفارq يتمم اHلف بالوثائق اآلتية :
- نـسـخـة من ســنـد مـلـكـيـة أو عــقـد كـراء مـحل مـوجه

qلالستغالل التجاري
- عـــقــد الــتـــأمــX الـــذي يــضــمـن اHــســـؤولــيــة اHـــدنــيــة

qهنيةHوا
- عـقــد الـعـمل اHــوثق اHـبـرم بـX صــاحب الـوكـالـة أو
اHــــمـــثل الـــقــــانـــوني لــــلـــشـــخص اHــــعـــنـــوي والـــوكــــيلq عـــنـــد

qاالقتضاء
- نــســخـة من بــطـاقــة اإلقـامــة بــالـنــسـبــة لـلــوكـيل ذي

qعند االقتضاء qاجلنسية األجنبية
qـعـنـويHنـسـخــة من الـقـانـون األســاسي لـلـشــخص ا -

عند االقتضاء.

اHــــادة اHــــادة 7 :  :  يــــخـــضـع طـــلـب رخـــصــــة اســـتــــغالل وكــــالـــة
الـــســــيــــاحـــة واألســــفــــار إلى حتــــقـــيـق مـــســــبق مـن مـــصــــالح
اHــــديـــــريـــــة الــــعـــــامــــة لـألمن الـــــوطــــني أو مـــــصـــــالح الــــدرك

الوطني.
اHادة اHادة 8 : : يرفض طلب الرخصة :

qنحهاH إذا لم تتوفر الشروط الالزمة -
- إذا كــانت نـتــائج حتـقـيـق مـصـالح اHــديـريـة الــعـامـة

qلألمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية
- إذا سـبق سـحب رخصـة وكـالة الـسـياحـة واألسـفار

من صاحب الطلب نهائيا.
يـبــلّغ طــالب الــرخـصــة بــقـرار الــرفضq بــكل الــطـرق

اHالئمة.
�ـــكن اHــتــرشـح أن يــتــقـــدم بــطــعن qوفي هـــذه احلــالــة
لـدى الــوزيـر اHــكـلـف بـالــسـيــاحـةq فـي أجل مـدته شــهـر (1)
ابـتداء من تاريخ اإلشـعار بالـرفضq على أن يكـون مدعما

بعناصر معلومات أو إثبات جديدة.
ويـبّت الوزير اHـكلف بالـسياحة فـي هذا الطعن في

غضون شهرين (2) ابتداء من تاريخ استالمه.
اHــادة اHــادة 9 : : يــجـب أن تــبـــلّغ مـــصـــالح الـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بــالـــســـيــاحـــة بـــكل تـــغــيـــيـــر قــد يـــطـــرأ عــلـى عــنـــاصـــر طــلب

الرخصة.
10 : :  يـــلــــزم صـــاحب رخـــصـــة اســــتـــغالل وكـــالـــة اHــادة اHــادة 
الـسياحـة واألسفار بـالشروع في �ارسـة نشاطه في أجل
أقصاه ستة (6) أشهرq ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
في حـالـة ما لم يـشـرع صـاحب الـرخـصـة في �ـارسة
نـــشــاطه بـــعــد انــتـــهــاء هــذا األجـلq تــقــوم اHـــصــالح اHـــؤهــلــة
لـلـوزارة اHـكـلــفـة بـالـســيـاحـة بـإعـذاره بــضـرورة الـبـدء في

استغالل الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
وبــــانــــقـــــضــــاء هــــذا األجـلq يــــتــــخـــــذ الــــوزيــــر اHـــــكــــلف
بـالـسـيـاحـة قـرار سـحب رخـصـة االستـغـاللq وفق األشـكال
نـفـسـها الـتي مـنـحت بهـاq وذلك طـبـقا ألحـكـام اHادة 13 من
الـــقـــانـــون رقم 99-06 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419

اHوافق 4 أبريل سنة 1999 واHذكور أعاله.
اHــادة اHــادة 11 :  :  حتــدد �ـــيّـــزات رخــصـــة اســتـــغالل وكـــالــة
الــســيــاحـة واألســفــار وشــكــلــهــا �ــوجب  قــرار مـن الــوزيـر

اHكلف بالسياحة.
اHادة اHادة 12 :  :  يتحمل وكـيل السياحة واألسفار اHعتمد

مسؤولية إدارة الوكالة في إطار نشاطاتها.
وبـــهــذه الـــصـــفــةq يـــتــعـــX عـــلــيـه الــتـــفــرغ كـــلـــيــا لـــهــذا

النشاط.
qــرسـومHـادة 13 :   :  من أجل االمــتـثــال ألحــكـام هــذا اHـادة اHا
تـــواصل وكـــاالت الــســـيـــاحــة واألســـفـــار اHــعـــتـــمــدة قـــانـــونــا
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�ـارســة نـشـاطـاتــهـاq بـشــرط االمـتـثــال ألحـكـام اHـادة 2 من
هذا اHرسـوم في أجل ال يتعدى ستة (6) أشهرq ابتداء من

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
اHــادة اHــادة 14 : :  تــلـــغى أحــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفــيــذي رقم
2000 -48 اHــــــؤرخ فـي 25 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1420 اHــــوافق

أوّل مـــارس ســـنـــة 2000 الـــذي يــــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات
إنشاء وكاالت السياحةq اHعدل واHتمم.

اHـــــادة اHـــــادة 15 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15
مايو سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 17 -  - 162 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 شعـبـان عام شعـبـان عام
1438 اHــوافق  اHــوافق 15 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2017 يــحـــدد الــقـــانــونq يــحـــدد الــقـــانــون

األساسي النموذجــي للثانوية.األساسي النموذجــي للثانوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 68-09 اHـؤرخ في 23 شـوال
عـــــام 1387 اHــــــوافق 23  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1968 واHــــــتــــــعــــــلق

qدرسيةHبالبناءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممHعدل واHا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qوترقيتهم XعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

 qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةq ال سيـمـا اHادة 83

qمنه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

qادة 92 منهHال سيما ا qتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضان عام 1434 اHوافق 23  يولـيو سـنة 2013 واHـتعلق

qبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14- 01 اHـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات واألماكن واHباني

qالعمومية أو إعادة تسميتها
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات
واHـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع اإلداريq اHـــعـــدل

qتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-174 اHؤرخ
في 16 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 1990
الذي يـحـدد كيـفـية تـنـظيم مـصـالح الـتربـيـة على مـسـتوى

qتممHعدل واHا qالوالية وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-232 اHؤرخ
في 19 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنــــة
2001 واHــتـــضــمن إحلـــاق تــســـيــيــر االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة

بـعنـوان نـفقـات مـستـخـدمي مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي
ومــــؤســـســــات الـــتــــعــــلـــيم الــــثــــانـــوي والــــتـــقــــني بــــاHــــصـــالح

qالالمركزية للتربية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-133 اHؤرخ
في 5 ربـــيع األول عــام 1427 اHــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة 2006
الــذي يـحــدد شــروط إحــداث اجلــمـعــيــات الــريــاضــيـة داخـل
Xمــؤســـســــات الــتـــربـــيــة والـــتـــعـــلــيـم والـــتـــكـــوين الــعـــالـــيــ
والــتــكــويـن والــتــعــلــيـم اHــهــنــيــX وتــشــكــيــلــهـــا وكــيــفــيــات

qتنظيمهــا وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XنتمHا XوظفHتضمن القـانـون األساسي اخلــاص باHوا
qـتمــمHـعــدل واHا qلألســـالك اخلـاصـة بـالتـربـيـة الـوطنـية
ال ســــــــيـــــــــمـــــــــا اHــــــــواد 93 و135 و136 و121 و122 و128 و140

qمكرر12 منه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-03 اHـؤرخ
في 18 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 4  يـنـايـر سـنة 2010 الـذي
يحدد شـروط الدخــول إلــى مؤسـسات التـربيـة والتـعليم

qواستعمالها وحمايتها
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-04 اHـؤرخ
في 18 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 4  يـنـايـر سـنة 2010 الـذي
يــحـــدد كــيـــفــيـــات إعــداد اخلـــريـــطــة اHـــدرســيـــة وتــنـــفــيـــذهــا

qومراقبتها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 230
اHــؤرخ في 23 شـــوال عــام 1431 اHــوافق 2 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 الـــذي يــحــدد األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــتــنـــظــيم الــثــانــويــة

qوسيرها
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 83 من الـقانون
رقم 08-04 اHـــــؤرخ في 15 مـــــحـــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 23
ينـاير سـنة 2008 واHـذكور أعـالهq يهـدف هذا اHـرسوم إلى

حتديد القانون األساسي النموذجي للثانوية.
اHــاداHــادّة ة 2 : : الــثــانـــويــة مــؤســســـة عــمــومـــيـــة ذات طــابع
qـاليHـعـنــويـة واالسـتــقالل اHإداري تــتـمـتع بــالـشــخـصـيــة ا

وتختص بالتربية والتعليم.
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــوضع الــــثـــانــــويــــة حتت وصــــايـــة الــــوزيـــر

اHكلف بالتربية الوطنية.
اHـاداHـادّة ة 4 : : تـنـشـأ الـثـانـويـة �ـوجب مـرسـوم بـناء عـلى
اقـتـراح الـوزيـر اHـكلـف بالـتـربـيـة الـوطـنـيـةq وتلـغى وفق

الشكل نفسه.
اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : �ـــــنـع اســــــتـــــعــــــمـــــال هــــــيــــــاكل الــــــثـــــانــــــويـــــة
وجتهـيزاتـها ألغـراض تتـنافى وطـبيـعة أهـدافهـا التـربوية

والتعليمية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اإلجناز والتجهيز والصيانةاإلجناز والتجهيز والصيانة
اHـاداHـادّة ة 6 : : طــبـقــا ألحـكــام الـقــانـون رقم 12 -07 اHـؤرخ
في 28 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـذكور أعالهq تـسـاهم الـواليـة في التـكـفل بـالـطلب

االجتماعي للتربية.
وفي هـــذا اإلطــارq تــتـــولى الــواليـــة إجنــاز الــثـــانــويــة

والتكفل بصيانتها واحملافظة عليها وجتديد جتهيـزاتها.
اHاداHادّة ة 7 :  : في إطار األحـكام التـشريعـية والتـنظيـمية
اHـعــمـول بــهـاq تــتـولى الــواليـة في مــجـال إجنــاز الـثــانـويـة
وصــيــانــتـــهــا واحملــافـــظــة عــلـــيــهــا وكــذا جتـــديــد جتــهـــيــزاتــهــا

اHدرسية على اخلصوصq ما يأتي : 
- إجناز الـثانويـة والهـياكـل األساسيـة اHرافـقة وفق

 qادة 8 أدناهHذكورة في اHدرسية اHطية البناءات ا¦
- تـزويـد الـثانـويـة بـاألثـاث اHـدرسي واألدوات وكذا

qالتجهيزات والوسائل الضرورية حلسن سيرها

- ضــمـــان صــيـــانــة الــثـــانــويــة وهـــيــاكـــلــهــا األســـاســيــة
 qرافقةHا

- الــــســــهـــر عــــلـى تــــرقــــيــــة الــــنــــشــــاطــــات الــــتــــربــــويـــة
والـرياضـيـة والـثـقـافـيـة اHـكـمـلـةq لـفـائـدة تالمـيـذ الـثـانـوية

�ساهمة األولياء.

الفصل الثالثالفصل الثالث
¦طية البناءات اHدرسية¦طية البناءات اHدرسية

والتجهيزات التقنية - التربويةوالتجهيزات التقنية - التربوية
الفرع األولالفرع األول

¦طية البناءات اHدرسية¦طية البناءات اHدرسية

اHاداHادّة ة 8 :  : يخـضع إجناز الثـانويـة Hتطـلبات اخلـريطة
اHــدرســيـةq ويــتم وفق ¦ــطــيــة لـلــبــنــاءات اHـدرســيــة حتـدد

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.
اHاداHادّة ة 9 : : �كن إنشاء ثانـويات متخصصة تستجيب

للمقتضيات البيداغوجية اHذكورة في اHادة 16 أدناه.
اHــاداHــادّة ة 10 :  : تــغـــطي كل ثـــانـــويــة مـــقـــاطــعـــة جـــغــرافـــيــة
لـتسـجيل الـتالمـيذ الـتـابعـX لهـاq بـهدف حتـقـيق توزيـعهم

اHتوازن على الهياكل اHدرسية.
يــحـدد مـجـال اHــقـاطـعــة اجلـغـرافـيــة �ـوجب قـرار من

الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.
اHـاداHـادّة ة 11 : : تــتـوفــر الـثــانــويـة خــصـوصــا عــلى اHـرافق
البـيداغوجـية واإلدارية واHـنشآت الـرياضيـة والفضاءات

التربوية اآلتية :
اجلناح البيداغوجيqاجلناح البيداغوجيq ويتكون من : 

qحجرات الدراسة -
qمخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية -

qعلوماتية والتكنولوجياHمخابر ا -
 qورشة للتربية التشكيلية  -
qوسيقيةHورشة للتربية ا  -
qقاعة متعددة النشاطات  -

qمكتبة وقاعة مطالعة  -
-  مدرّج.

اجلناح اإلداريqاجلناح اإلداريq ويتكون من : 
qمكاتب اإلدارة -
qقاعة األساتذة -

qقاعة االجتماعات -
qدرسيHقاعة التوثيق واإلعالم ا -

qقاعة األرشيف -
- حجابة وقاعة انتظار.
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منشآت رياضيةqمنشآت رياضيةq وتتكون من : 
- قاعة رياضة.

فضاءات تربويةqفضاءات تربويةq وتتكون من : 
qملعب رياضي -

- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
qكــمـــــا تــتــوفــر الــثــانــويــة عــلـى ســكــنــــات وظــيــفــيــــة
و�ـكن أن تـتـوفـــر عـلى مـطـعــم ومـراقـــد ووحـدة لـلـكـشف

واHتابعة فـــي مجال الصحة اHدرسية.
اHاداHادّة ة 12 :  : تعمل الثانوية بالنظام اخلارجي.

�ـــكن أن تــــتـــوفــــر الـــثــــانـــويــــة عـــلى الــــنـــظــــام نـــصف
الداخلي أو النظام الداخلي.

كـــــمــــا �ــــكـن الــــثــــانــــويـــــة أن تــــســــتــــقـــــبل تـالمــــيــــذ من
مــؤسـسـات أخــرى في الـنــظـام نـصـف الـداخـلي أو الــنـظـام

الداخلي وفق مقتضيات اخلريطة اHدرسية.
اHاداHادّة ة 13 :  : يجب تـخصـيص فضـاءات مهيـأة لتـسهيل

الوصول لفائدة التالميذ اHعوقX عند إجناز الثانوية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التجهيزات التقنية - التربويةالتجهيزات التقنية - التربوية

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــزود الــثـــانـــويــة بـــتــجـــهـــيــزات تـــقــنـــيــة -
تـــربــويــة ووســائـل تــعــلــيـــمــيــةq وفق مـــدونــة حتــدد �ــوجب

قرار من الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHهاماHهام

اHاداHادّة ة 15 :  : تـستقبل الـثانويـة التالميذ اHـقبولX من
التعليم اHتـوسط وفق اإلجراءات التنظيمية اHعمول بها
Hنـحهم تـعـليـما ثـانـويا عـاما وتـكـنولـوجيـا يـستـغرق ثالث

(3) سنوات. 
وفي هــــذا اإلطـــارq تـــمـــكـن الـــثـــانــــويـــة الـــتـالمـــيـــذ من
تـدعـيم الـكـفـاءات اHـكـتـسـبـة في مـرحـلـة الـتـعـليـم اHتـوسط
وحتـضـيــرهم Hـواصــلـة الـدراســات في الـتـعــلـيم والــتـكـوين

العالي.
اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـضـمن الـثـانـويـات واألقسـام اHـتـخـصـصة
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 86 من الـقـانون رقــم 08 - 04
اHـؤرخ فــي 15 مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 23  يــنـايــر ســنـة
2008 واHــــذكــــور أعالهq فـي إطــــار أداء مـــهــــامــــهــــاq الــــتـــكــــفل

بـالــتالمـيـذ ذوي اHـواهـب اHـتـمـيّــزة الـذين يـحــصـلـون عـلى
نتائج تثبت تفوقهم.

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : �ـــــكن أن تـــــضــــمـن الــــثـــــانـــــويــــة الـــــتــــكـــــفل
بـالـتـالمـيـذq وال سـيـمـا أبــنـاء اHـوظـفـX اHــنـتـمـX لألسالك
الـدبلوماسية والـقنصلية واHـستخدمX الـشبيهX الذين

يحضرون شهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية.

qفي إطـــار مــهــامــهــا qــادّة ة 18 :  : تــســـتــقــبل الـــثــانــويــةHــاداHا
الـتالمـيذ اHـعـوقـqX طـبـقـا لـلشـروط اHـنـصـوص عـلـيـها في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تـوضح أحـكـام هــذه اHـادةq عـنـد احلـاجـةq �ـوجب قـرار
مشتـرك بX الوزيـر اHكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اHكلف بالتضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
19 :  : يــســتــفــيــد تالمــيــذ الــثــانــويــة من فــحـوص اHـاداHـادّة ة 
طــــبـــيــــة في إطــــار الـــوقــــايـــة وحــــفظ الـــصــــحـــة فـي الـــوسط

اHدرسي.
حتــدد كــيــفـيــات تــنــظــيم الــفــحــوص الــطــبــيـة �ــوجب
قـرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اHــكـلـف بـالــتـربــيـة الــوطـنــيـة
والوزير اHكلف بالصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
20 :  : في إطـــــار أحـــــكـــــام اHــــواد 27 و53 و55 من اHــــاداHــــادّة ة 
الــــقـــــانــــون رقم 08 - 04 اHـــــؤرخ في 15 مــــحـــــرم عــــام 1429
اHــــوافق 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهq تـــتــــكـــفل

الثانوية على اخلصوصq �ا يأتي : 
- توفير مسـارات دراسية متنوعة تـسمح للتالميذ
بـــالـــتـــخــصـص الــتـــدريـــجي فـي مــخـــتـــلف شـــعب الـــتـــعــلـــيم
الـثـانــوي الـعـام والــتـكـنـولــوجيq تـمـاشــيـا مع اخـتــيـاراتـهم

qواستعداداتهم
- تعميق مكـتسبات التالميذ وحتضيرهم لاللتحاق

.Xبالدراسة أو التكوين العالي
21 :  : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اHــاداHــادّة ة 
الثانوي العام والـتكنولوجي بامتحان نهائي يخول احلق

في احلصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يــحــدد الـوزيــر اHـكــلف بـالــتــربـيــة الـوطــنـيــة �ـوجب
قـــرارq كــيـــفـــيــات تـــنــظـــيم االمـــتــحـــان الـــنــهـــائي وطـــبــيـــعــة

اختباراته وتتويجه.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تنظيم الثانوية وسيرهاتنظيم الثانوية وسيرها

qادّة ة 22 :  : يـسيّـر الثـانويـة مـجلس تـوجيه وتـسيـيرHاداHا
ويديرها مديرq وتزود �جـالس بيداغوجية وإدارية.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيه والتسييرمجلس التوجيه والتسيير

اHاداHادّة ة 23 :  : يـتكـون مجـلس الـتوجـيه والـتسـييـر الذي
يرأسه مدير الثانويةq من األعضاء اآلتي ذكرهم : 

 qنائبا للرئيس qالناظر -
 qكلف بالتسييرHصالح االقتصادية اHموظف ا -

- اHـســتـشـار الـرئـيـسي لـلـتـربـيـةq أو عـنـد االقـتـضـاء
 qمستشار التربية
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- اHسـتـشـار الرئـيـسي لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHـهـني أوq عـند االقـتـضـاءq مـستـشـار الـتـوجـيه واإلرشاد

 qهنيHدرسي واHا
qثل واحد (1) عن األساتذة ينتخبه نظراؤه� -

- �ـــثل واحـــد (1) عن الـــعـــمـــال اإلداريـــX يـــنــتـــخـــبه
qنظراؤه

- �ـــثل واحـــد (1) عن الـــعـــمــال اHـــهـــنـــيــX يـــنـــتــخـــبه
qنظراؤه

- �ـــثل واحــد (1) عن الـــتالمــيـــذ من بــX مـــــنـــدوبي
qاألقسام ينتخبه زمالؤه

- رئيس جمعية أولياء التالميذ أو �ثله.
اHاداHادّة ة 24 :  : يـتداول مجـلس التوجـيه والتسـييرq على

اخلصوصq فيما يأتي : 
qؤسسةHمشروع ا -

qمشروع ميزانية الثانوية -
q احلساب اإلداري -

qادية لهاHالتنظيم العام للثانوية والوضعية ا -
- الــنـظــام الـداخــلي لــلـثــانـويــة الــذي يـجب أن يــكـون

qعمول بهHمطابقا للتنظيم ا
- تــــقـــــد© االقـــــتــــراحـــــات اHــــتـــــعـــــلــــقـــــة بــــالـــــتـــــســــيـــــيــــر

 qدرسية في الثانويةHالبيداغوجي وترقية احلياة ا
qقبول الهبات والوصايا -
qالصفقات واالتفاقات -
- التقارير التقييمية.

اHـاداHـادّة ة 25 : : يـجـتـمع مـجـلس الـتـوجـيه والـتـسـيـيـر في
دورة عـاديـة ثالث (3) مــرات في الـســنـةq واحـدة مــنـهـا في

بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى

استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئـيس اجملـلس االسـتـدعاءات وجـدول األعـمال
إلى أعـــضــاء اجملـــلس قــبـل  خــمــســـة عــشــر (15) يــومــاq عــلى
األقلq من تـــاريخ االجــتــمـــاع. و�ــكن أن يـــقــلّص هــذا األجل
بـــالـــنــســـبــة لالجـــتـــمــاعـــات غــيـــر الــعـــاديــة دون أن يـــقل عن

ثمانية (8) أيام.
اHـــــاداHـــــادّة ة 26 : : ال تــــــصح مــــــداوالت مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه
والــتـسـيـيــر إال في اHـواضـيـع اHـسـجـلــة في جـدول األعـمـال
وبـــحـــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــائه. وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمـــال
النـصابq يعقـد اجتمـاع آخر بعد انـقضاء أجل ثـمانية (8)
qبــدءا من تـــاريخ االجــتـــمــاع األول. وفي هـــذه احلــالــة qأيـــام
تصح مداوالت مجلس الـتوجيه والتسيير مهما يكن عدد

األعضاء احلاضرين.

تتخـذ قرارات مجـلس التوجـيه والتـسييـر بأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينq وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHــــــاداHــــــادّة ة 27 :  : حتـــــــرر مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلـس الـــــــتـــــــوجـــــــيه
والـتــسـيــيـر فـي مـحــاضـر وتــدون في ســجل خـاص يــرقـمه

ويؤشر عليه مدير الثانوية.
28 :  :  مــــا لم يـــــبــلــغ اعــــتــــراض صــــريح مــن اHـاداHـادّة ة 
الـــســـلــطـــــة الــوصـــيــةq تـــعــــد مـــداوالت مـــجـــلـس الــتــــوجــيه
qوالتسيير نـافذة فــي مـدة أقـصـاهـا ثالثون (30) يـومــا
ابـتـداء مـن تـاريخ اسـتالم مــحــاضــر االجــتــمــاعــات.
ال تــعـــد مـداوالت مــجــلس الـتــوجــيه والــتـســيــيـرq في
الـــقــــضـــايـــا اHــــتـــعــــلــــقـــة بـــاHــــيـــزانــــيـــة واحلـــســاب اإلداري
وقـبـول الـهـبـات والـوصـايـا والـنــظام الـــداخـليq نـــافــذة
إال بــــعـــــد اHــــــوافـــــقــــة الــــــصــــريــــحــــة مـن الـــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالتربية الوطنية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديراHدير

29 :  :  يــعـيّـن اHـديــر من بــX نُــظّــار الـثــانــويـات اHـاداHـادّة ة 
�وجب قرار مـن الوزير اHـكلف بـالتـربيـة الوطـنية وفق
الــشـــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا فـي اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08 - 315 اHـــــــــؤرخ في 11 شـــــــــوال عـــــــــام 1429 اHـــــــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله. 
وتنهى مهامه حسب نفس األشكال.

اHــاداHــادّة ة 30 : : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-315 اHـؤرخ في 11 شـوال عام
1429 اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهq يكلف

مدير الثانوية على اخلصوصq �ا يأتي : 
qالتصرف باسم الثانوية -

- مــتــابـعــة تـنــفـيــذ "مـشــروع اHــؤسـســة" الـذي يــشـكل
بـرنـامج عـمل الـثـانـويـة ويـعـد في بـدايـة كـل سـنـة دراسـية

qأدائها Xلتحس
qتنفيذ مداوالت مجلس التوجيه والتسيير -

- إعـداد مـشـروع مـيـزانـيـة الـثـانـويـة واألمـر بـصرف
qالنفقات

qإعداد النظام الداخلي للثانوية -
- إبـــــــرام الـــــــصــــــــفـــــــقـــــــات واالتــــــــفـــــــاقـــــــاتq فـي حـــــــدود

qالصالحيات اخملولة له
qإعداد احلساب اإلداري -

- إعداد التقاريـر التقييمية الدورية وإرسالها إلى
السلطة الوصية.
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اHاداHادّة ة 31 : : تساعد اHدير أمانة.
32 :  : يــضم الــتــنــظــيم اإلداري لــلــثــانــويــةq حتت اHـاداHـادّة ة 

 : (2) Xمصلحت qديرHسلطة ا
qمصلحة بيداغوجية -

- مصلحة مالية.
33 : : فـي إطـــار اHـــهـــام اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHــاداHــادّة ة 
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-315 اHـؤرخ في 11 شـوال عام
qــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 11 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2008 واH1429 ا

qصلحة البيداغوجية التي يشرف عليها الناظرHتتولى ا
حتت سلطة اHديرq على اخلصوصq ما يأتي : 

- الـــتــنـــظـــيم الـــبــيـــداغــوجـي والــتـــنـــشــيـط الــتـــربــوي
وتــنــســيق عــمل األســـاتــذة ومــتــابــعــتهq من خالل اإلشــراف
عـــلى الـــنــشـــاطــات الـــبـــيــداغـــوجـــيــة والـــتــربـــويـــة ال ســيـــمــا

qاجللسات التنسيقية والندوات الداخلية لألساتذة
- تطـبيق البـرامج واHواقيت والـطرائق التـعليـمية

qكتبةHوالسهر على حسن سير اخملابر والورشات وا
qدرسيةHساهمة في ترقية احلياة اHا -

- تـفــعـيل األنــشـطـة الــثـقــافـيـة والــفـنــيـة والـريــاضـيـة
qوتدعيمها

- مــراقــبــة مــواظــبــة الــتـالمــيــذ وعــمــلــهم ونــتــائــجــهم
qدرسية ومتابعتهاHا

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للثانوية.
34 : : فـي إطـــار اHـــهـــام اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHــاداHــادّة ة 
اHرسوم الـتنفيذي رقم 08-315 اHؤرخ في 11 شـوال عـام
qــــذكـــــور أعالهHــــوافـق 11 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2008 واH1429 ا

تــتـــولى اHــصـــلــحــة اHـــالــيــة الـــتي يــشـــرف عــلــيـــهــا اHــوظف
qكـلف بـالـتسـيـيرHـصـالح االقـتصـاديـة اHـنتـمي ألسالك اHا
حتـت سـلـطــة مـديــر الـثــانـويــةq عـلى اخلــصـوصq الــتـســيـيـر

اHالي واHادي للثانوية.
الفرع الثالثالفرع الثالث

اجملالس البيداغوجية واإلداريةاجملالس البيداغوجية واإلدارية
اHـاداHـادّة ة 35 :  : تــزود الــثـانــويــة بـاجملــالس الــبــيـداغــوجــيـة

واإلدارية اآلتية : 
qعـــــلى اخلــــصــــوص qمــــجــــالـس الــــتــــعـــــلــــيم وتـــــتــــولى -
الـتــشــاور والـتــنـســيق بــX أسـاتــذة اHـادة الــواحـدةq وعــنـد
االقـتـضـاءq أسـاتـذة اHـواد اHتـقــاربــةq فــي كــل اHسـائل

qتقاربةHواد اHادة أو اHتعليم ا Xتـعلقة بتحسHا
- مجـالس األقسـامq وتتـولىq على اخلـصوصq تـقييم

qوتقدير أعمال التالميذ خملتلف األقسام
- مـــــــجــــــلـس الــــــتـــــــنــــــســـــــيـق اإلداريq ويــــــتـــــــولى عـــــــلى
اخلـــصــوصq الـــتــشـــاور والـــتــنـــســـيق بـــX أعــضـــاء الـــفــريق
اإلداري فـي كل اHـــســــائل اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــتـــحـــســـX تــــســـيـــيـــر

qالثانوية وظروف تمدرس التالميذ

- مجـلس التـأديبq ويتـولى علـى اخلصـوصq اقتراح
الـتــدابـيـر الــتي من شـأنـهــا اHـسـاهــمـة في حتـقــيق الـنـظـام
بــالـثــانـويــة والـبتّ في األخــطـاء الــتي يـرتــكـبــهـا الـتـالمـيـذ
والــــنــــاجـــمــــة عـن اإلخالل بــــالــــنــــظـــام الــــداخــــلـي وتـــشــــجــــيع

qالتالميذ الذين يتحلون بالسلوك احلسن
- مـــــجـــــلـس الـــــقـــــبـــــول والـــــتـــــوجــــــيهq ويـــــتـــــولـى عـــــلى
اخلـصــوصq قـبـول الـتالمــيـذ وتـوجــيـهـهم في شــعب الـسـنـة

الثانية ثانوي.
يــحــدد الـوزيــر اHـكــلف بـالــتــربـيــة الـوطــنـيــة �ـوجب

قرار تشكيل اجملالس البيداغوجية واإلدارية ومهامها.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام إدارية وماليةأحكام إدارية ومالية

اHـاداHـادّة ة 36 :  : في إطـار أحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
90 - 174 اHــــؤرخ في 16 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1410 اHــــوافق 9

يونيو سنة 1990 واHذكور أعالهq تضمن مديرية التربية
qـاليHفي مــجــال الــتـســيــيــر اإلداري وا qلــفــائـدة الــثــانـويــة

اHهام اآلتية : 
Xالـعــامـلـ XـســتـخــدمـHالـتــكـفل بــتـسـديــد نـفــقـات ا -

qعمول بهماHبالثانوية طبقا للتشريع والتنظيم ا
- تــوظــيف وتــســيــيــر اHــوظــفــX اHــنــتــمــX لألسالك
Xاإلداريــ XــســتـــخــدمــHاخلـــاصــة بــالـــتــربــيـــة الــوطــنــيـــة وا
والــعــمـــال اHــهــنــيـــX واألعــوان اHــتـــعــاقــدين وفـق احــتــيــاج

qالثانوية
- إعداد مخطط تسيير اHوارد البشرية للثانوية.

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  : تـــــخــــضـع الــــشـــــروط اHـــــتــــعـــــلـــــقــــة بـــــإعــــداد
تـقـديــرات اHـيــزانـيـة والــتـسـيــيـر اHــالي لـلــثـانـويــة ألحـكـام
اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 01- 232 اHــؤرخ في 19 جــمــادى
األولـى عـــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2001 واHـــذكـــور

أعاله.
qبـصــفـتـه آمـرا بــالـصـرف qـديــرHـادّة ة 38 :   :  يـتــولى اHـاداHا
عــمـلــيــات االلـتــزام والــتـصــفــيــة واألمـر بــصــرف الـنــفــقـات
وإصـدار أوامـر حتـصـيل اإليـرادات وتـسـديـد الـنـفـقـات في

حدود االعتمادات اخملصصة لكل سنة مالية.
اHـاداHـادّة ة 39 :  : يــعـد اHــديـر مــشـروع اHــيـزانــيـة واحلــسـاب
اإلداري ويـــرســــله مـــرفـــقــــا �الحـــظــــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه

والتسيير إلى الوصاية للموافقة عليه.
اHــاداHــادّة ة 40 : : تـــشــتـــمل مــيـــزانــيـــة الــثـــانــويــة عـــلى بــاب

لإليرادات وباب للنفقات : 
في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

qمنوحة من الدولةHالية اHاإلعانات ا -
- اإلعـانـات اHالـيـة اHـمـنـوحـة مـن اجلمــاعــات احملـلـية

qؤسسـات والهيئات العموميةHوا
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qالهبات والوصايا -
- إيرادات مختلفة تتعلق بنشاط الثانوية.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- جــمـــيع الــنـــفــقــــات الــضـــروريــة لــتـــحــقـــيق أهـــداف
الثانوية وصيانـة أمالكهــا واحلفاظ عليها.

اHــــــاداHــــــادّة ة 41 :  : حتــــــدد مـــــــدونــــــة مـــــــيــــــزانـــــــيــــــة اإليــــــرادات
والـنـفقـات في مـيـزانـية تـسـيـير الـثـانـوية وحتـيّن سـنـويا
وفق مــدونـة اHــيـزانــيـة الــنـمــوذجـيــة الــتي تـضــبط بـصــفـة
مــشـتــركـة بــX الـوزيــر اHـكــلف بـاHــالـيــة والـوزيـر اHــكـلف

بالتربية الوطنية.
42 :  : يــــضـــمـن مـــوظف اHــــصـــالـح االقـــتــــصـــاديـــة اHــاداHــادّة ة 
اHـكـلف بالـتـسـيـيـر اHـالي واHـاديq بصـفـته عـونـا مـحـاسـبا

معتمداq حتصيل اإليرادات وتسديد النفقات.
43 :  : تــمــسك مــحــاســبــة الــثــانـويــة وفـق قــواعـد اHـاداHـادّة ة 

احملاسبة العمومية.
الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

44 : : تــلــغــى أحــكــــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
10-230 اHـؤرخ في 23 شـوال عـام 1431 اHـوافق 2 أكــتـوبـر

سـنة 2010 الـذي يحـدّد األحكام اHـتعـلقـة بتـنظـيم الثـانوية
وسيرها.

اHاداHادّة ة 45 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15
مايو سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم  مرسـوم تنـفيذي رقم  17 -  - 163 مؤرخ في  مؤرخ في 18 شعـبان عام شعـبان عام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 15 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2017 يـــحــدد الــقــانــونq يـــحــدد الــقــانــون

األســاسـي لــلـــمـــركـــز الــوطـــني لـــلـــتــكـــوين والـــتـــعـــلــيماألســاسـي لــلـــمـــركـــز الــوطـــني لـــلـــتــكـــوين والـــتـــعـــلــيم
اHهنيX عن بعد.  اHهنيX عن بعد.  

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــر وزيــــر الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم
qXهنيHا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

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

qعدلHا qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

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

qعدلHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

 qوترقيتهم XعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ــقـــتـــضــى الـــقـــانــــون رقم 07-11 اHــؤرخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اHــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

  qXهنيHالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة 2010  واHــتــعـلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qتممHعدل واHا qعتمدHا
- و�ـــقـــتـــضــى اHـــرســـوم رقم 84-271 اHــؤرخ في 19
ذي  احلـــجـــة عــام  1404 اHــوافق 15 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1984
واHـــتــــضـــمن إنــــشـــاء اHــــركـــز الـــوطــــني لـــلــــتـــعــــلـــيم اHــــهـــني

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

  qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-92 اHـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـــــتــــعـــــلق بـــــتــــكـــــوين اHـــــوظــــفـــــX وحتــــســـــX مــــســـــتــــواهم

 qتممHعدل واHا qورسكلتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واHــتـــعــلق بـــكــيــفـــيــات  تـــعــيـــX مــحــافـــظي احلــســـابــات في
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اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والـــدواويـن الـــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــطــــابع الــــتــــجــــاريq وكـــذا

qستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-184 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1437 اHــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة 2016
الــــذي يـــحـــدد مــــهـــام وكـــيــــفـــيــــات تـــنـــظــــيم وســـيــــر اHـــراكـــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــX لألشــخـاص

qجسديا XعوقHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامـةأحكــام عامـة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 14 (الـفـقـرتـX 2 و4)
مـن الـــقــــانـــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16 صــــفــــر عـــام 1429
اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اHـرسـوم إلى حتـديــد الـقـانـون األسـاسي لــلـمـركـز الـوطـني
لـلـتكـوين والـتعـلـيم اHهـنيـX عن بـعدq الـذي أنـشئ �وجب
اHـرسوم رقم 84-271 اHـؤرخ في 19 ذي  احلـجـة عام  1404
اHـوافق 15 سـبـتمـبـر سـنة q1984 اHـعـدل واHتـمم واHـذكور

أعاله.
XهنيHركز الوطني لـلتكوين والتعـليم اHادّة ة 2 :  : اHاداHا
qمــؤسـسـة عــمـومـيــة ذات طـابع صــنـاعي وجتـاري qعـن بـعـد
يـتـمـتع بـالـشـخصـيـة اHـعـنـويـة واالسـتقـالل اHالـيq ويدعى

في صلب النص "اHركز".
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــخـضع اHــركـز إلـى الـقــواعـد اHـطــبـقــة عـلى
اإلدارة فـي عالقــاته مع الــدولــةq ويـــعــد تــاجــرا في عالقــاته

مع الغير.
اHاداHادّة ة 4  :  : يـوضع اHركـز حتت وصايـة الوزيـر اHكلف

 .XهنيHبالتكوين والتعليم ا
يـحــدد مـقـر اHــركـز في مــديـنـة اجلــزائـر. و�ـكـن نـقـله
qإلى أي مـكـان آخــر من الـتـراب الـوطــني �ـوجب مـرسـوم
بـناء عـلى اقتـراح من الوزيـر اHكـلف بالـتكويـن والتعـليم

.XهنيHا
�ـــكن إنـــشـــاء مــلـــحـــقـــات لــلـــمـــركـــز في أي مـــكــان من
الــــتـــــراب الـــــوطــــنـي �ـــــوجب قـــــرار من الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
بالتكوين والتعليم اHهنيX بعد موافقة مجلس اإلدارة. 
5 :  : اHــــركـــز مـــؤســـســـة دعـم  لـــقـــطـــاع الــــتـــكـــوين اHــاداHــادّة ة 
والــتــعـلــيم اHــهــنـيــX يــتـكــفل بــتــطـويـــر وتــرقــيـة وتــنــظـيم

التكوين والتعليم اHهنيX عن بعد.

يــســمـح الـنــمـط عن بــعــد بــتــكــوين وتــعــلــيم بــطــريــقـة
مــسـتــقـلــة كل شــرائح اجملــتـمع دون الــتــقـيــد بـالــتــوقـيت أو
احلـــضــور وبـــاســـتــعـــمـــال دعـــائم في الـــدروس عـــلى الــورق
و/أو الـرقـمي ( الـقـرص اHـضـغـوط/ األرضيـة.....)  وبـدعم

من خالل إشراف بيداغوجي عن بعد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHـاداHـادّة ة 6 :  : في إطـار تـنـفـيـذ االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة
لـــلــتــكـــوين والـــتــعــلـــيم اHـــهــنـــيــqX من خالل تـــقــد© تـــكــوين
وتــــعـــلـــيـم مـــهـــنــــيـــX عن بــــعـــد مـــبــــنـــيـــX عــــلى اســـتــــعـــمـــال
تــكـــنــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــالq يــضــمـن اHــركـــز مــهــام

جتارية ومهام اخلدمة العمومية. 
qـهــام الــتــجــاريـةHبــعــنــوان ا qـركــزHـادّة ة 7 :  : يــكـلـف اHـاداHا

على اخلصوص �ا يأتي :
- االسـتـجـابة عـلى أسـاس عـقـود أو اتفـاقـيـات لـطلب
الـهــيــئــات واإلدارات الـعــمــومـيــة واHــؤسـســاتq في مــجـال
التـكوين وحتسX اHـستوى وجتـديد اHعارف Hـستخـدميها

qتعلقة بهاHومنح شهادات التكوين ا
- تـــطـــويـــر الـــشـــراكـــة مع اHـــؤســـســـات الـــتـــكـــويـــنـــيــة
الــوطـنــيـة واألجــنـبـيــة في مــجـال نـقـل اHـعــارف واHـهـارات

qعن بعد XهنيHرتبطة بالتكوين والتعليم اHا
- الـــقـــيـــام  فـي إطـــار تـــقـــد© خـــدمـــات بـــخـــبـــرة حــول
الـنـشـاطـات الـبـيداغـوجـيـة لـلـمـؤسـسـات اخلـاصـة لـلـتكـوين

qهني عن بعدHهني التي تضمن التكوين اHا
- تــنـظــيم مـلــتـقــيــات ومـحــاضـرات مــرتـبــطـة �ــجـال

qنشاطه حلساب الغير
- إصـــــــدار ونــــــشـــــــر وتـــــــســــــويـق الـــــــوثــــــائـق واHــــــوارد

qتصلة �هامهHالبيداغوجية ا
- الـقـيـام بـكـل نـشـاط حـول الـتـرقـيـة والـتـسـويق في

qعن بعد XهنيHمجال التكوين والتعليم ا
- القـيام بنـشاطـات الدراسات والـبحث والـتجريب

في مجال التكوين والتعليم اHهنيX عن بعد.
اHــــاداHــــادّة ة 8 : : يــــكــــلف اHــــركــــزq بــــعــــنــــوان مــــهــــام اخلــــدمــــة

العموميةq على اخلصوص �ا يأتي :
- ضـــمــان الــتــكــويـن اHــهــني األولي عـن بــعــدq اHــتــوج

بشهادة فيما يـأتي : 
* الــشـعـب والـتــخــصــصـات احملــددة في مــدونــة شـعب

qهنيHوتخصصات التكوين ا
* مـســتـويـات الــتـأهـيـل اHـهـني من 1 إلى 5  اHــتـوجـة

بالشهادات اHتعلقة بهاq طبقا للتنظيم اHعمول به.  
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- حتـضــيــر اHـتــكـونــX المــتـحــانــات نـهــايـة الــتــكـوين
اHـنــظـمــة عـلـى مـســتـوى اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة لــلـتــكـوين

qهنيHا
- حتضـير  اHتكـونX لالمتـحانات اHهـنية لـلحصول
عـــلـى  شـــهـــادة الـــتـــحـــكم فـي تـــقـــنـــيـــات احملـــاســـبـــة وشـــهـــادة
االقـتـصـاد والـقانـون وشـهـادة األهـلـية اHـهـنـيـة في الـبـنوك

 qهنية في التأميناتHوشهادة األهلية ا
- ضمـان التكـوين اHهنـي التأهـيلي قصـير اHدى عن

qتعلقة بهHومنح شهادات التكوين ا qبعد
- ضــــمــــان تــــعــــلـــــيم مــــهــــنـي عن بــــعــــد أيـــــضــــا يــــســــمح

qباكتساب معارف نظرية
-  تــطــويـــر وتــصــمــيـم ونــشــر مــصــادر بـــيــداغــوجــيــة

qXللمتكون
- تـقيـيم الـتـقـدم البـيـداغـوجي لـلمـتـكـونX من خالل
مـــراقـــبــــة مـــنـــتـــظـــمــــة ومـــســـتـــمــــرة Hـــعـــارفـــهـم وكـــفـــاءاتـــهم

qكتسبةHا
- اHــــشـــاركــــة في الـــتــــكـــويـنq عن طـــريـق الـــنــــمط عن

  .XهنيHكوني قطاع التكوين والتعليم اH qبعد
اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـدد مـهـام اخلــدمـة الـعـمـومـيـة لـلـمـركـز في
دفــتـــر شــروط تــبـــعــات اخلـــدمــة الـــعــمـــومــيــة اHـــلــحـق بــهــذا

اHرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيــم والسيرالتنظيــم والسير

10 :   :  يـــديــــر اHـــركـــز مــــجـــلس إدارةq ويــــســـيـــره اHــاداHــادّة ة 
مدير عامq ويزود  �جلس بيداغوجي.

الفرع األولالفرع األول
مجــلس اإلدارةمجــلس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 11 :   :  يــــتــــشــــكـل مــــجــــلس اإلدارة الــــذي يــــرأسه
qأو �ـثـلـه XـهـنـيـHـكـلف بـالـتــكـوين والـتـعـلـيـم اHالـوزيـر ا

من األعضاء اآلتي ذكرهم : 
qاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

  qكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -
- �ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

qالعلمي
- �ثل الـوزير اHـكـلف بالـفالحة والـتـنمـية الـريفـية

qوالصيد البحري
- �ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات

qاإلعالم واالتصال
- اHـديـر الـعـام لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين والـتـعلـيم

qأو �ثله XهنيHا

qXاقتصاديت Xثالن اثنان (2) عن مؤسست� -
XـــــكــــلـــــفــــHا XـــــســــتـــــخــــدمـــــHـــــثل مـــــنــــتـــــخـب عن ا� -

بالبيداغوجيا باHركز.  
يـتـولى اHـديـر الـعــام أمـانـة مـجـلس اإلدارة ويـشـارك

في أشغاله بصوت استشاري.
�ــكـن مــجـــلس اإلدارة أن يــســـتــعـــX بــأي شـــخص من

شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. 
اHــاداHــادّة ة 12 : : يــعـــX أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة اHــركـــز Hــدة
ثالث (3) ســــنـــوات قـــابـــلـــة لــــلـــتـــجـــديـــدq �ــــوجب قـــرار من
الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـكـوين والــتـعـلـيم اHـهـنـيـqX بـنـاء عـلى

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءq يـستـخلف

حسب األشكال نفسها. 
اHــاداHــادّة ة 13 : : يـــتــداول مـــجـــلـس اإلدارة عــلـى اخلـــصــوص

فيما يأتي : 
- مـــشـــروع الــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي ومـــشـــروع الـــنـــظــام

 qالداخلي للمركز
qركزHبرامج وتقارير نشاطات ا -

qالتقارير السنوية حملافظ احلسابات -
- مــشـاريع الـبــرامج الـسـنــويـة واHـتـعــددة الـسـنـوات

qنصرمةHوكذا حصائل نشاطات السنة ا
qإبرام االقتراضات -

- الــشــروط الــعــامـة لــعــقــد الــصــفــقــات واالتــفــاقــيـات
والـعــقـود وغـيـرهـا الـتي يــلـتـزم بـهـا اHـركــز جتـاه الـهـيـئـات

qالوطنية منها واألجنبية qالعمومية واخلاصة
 qركزHالكشوف التقديرية إليرادات ونفقات ا -

qاليةHاإلجراءات احملاسبية وا -
qركز وتهيئتهHمشاريع توسيع ا -

qباني وتأجيرهاHمشاريع اقتناء ا -
qقبول الهبات والوصايا -

- إنشاء اHلحقات وإلغاؤها.
يـدرس مـجـلس اإلدارة ويقـتـرح كل تـدبـيـر من شأنه
حتسX تنظـيم اHركز وسيره العام وكذا كل تدبير يسهل

إجناز أهدافه.
اHــاداHــادّة ة 14 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مـرتX (2) في السـنـةq على األقلq بـنـاء على اسـتـدعاء من

رئيسه.
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و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئـــيــسه  أو مـن اHــديـــر الــعــام أو �ـــبــادرة من ثـــلــثي (3/2)

أعضائه.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضــاء مـجـلس اإلدارة قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـاq على

األقلq من تاريخ االجتماع.
و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر

العادية إلى ثمانية (8) أيام.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إالّ

بحضور ثلثي (3/2) أعضائهq على األقل.
وإذا لم يـكتمل الـنصابq يـعقد اجـتماع آخر في أجل
ثـمــانـيـة (8) أيـامq وفي هـذه احلــالـةq يــتـداول اجملـلس مــهـمـا

يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تــتــخــذ مــداوالت مـجــلس اإلدارة بــأغــلــبــيــة األصـوات
الــبــسـيــطــة لـألعــضـاء احلــاضــريـنq وفي حــالــة تــســاوي عـدد

األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.
16 :  : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
مــحـــاضــر يــوقـــعــهــا الـــرئــيس وكـــاتب اجلــلـــســةq وتــدون في

سجل مرقّم ومؤشر عليه.
تـرسل احملـاضـر خـالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يـومـا التي
تـــلي تــاريـخ االجــتــمـــاعq  إلى الـــوزيــر اHـــكــلف بـــالــتـــكــوين

والتعليم اHهنيX ليوافق عليها.
Xتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
q(30) يـومــا من تـاريـخ اسـتالم الــســلـطــة الـوصــيـة احملــاضـر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لــلــقـوانــX والــتــنـظــيــمــات اHـعــمــول بـهــاq وال ســيــمـا مــنــهـا
اHــداوالت اHـــتــعــلــقــة بــاHـــيــزانــيــة الــتــقـــديــريــة واحلــصــيــلــة

احملاسبية واHالية و�تلكات اHركز.

الفرع  الثانيالفرع  الثاني
اHدير العــاماHدير العــام

اHاداHادّة ة 17 :  : يعX اHديـر العام للمركز �وجب مرسوم
بــنـاء عــلى اقــتــراح الــوزيـر اHــكــلف بــالــتـكــوين والــتــعــلـيم

.XهنيHا
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : اHـــديــر الــعــام مـــســؤول عن الــســـيــر الــعــام
للمركزq وهو اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي : 
qثله أمام العدالة�- يتصرّف باسم اHركز و

- يــــقـــــتــــرح بـــــرنــــامـج الــــنـــــشـــــاطq ويــــعـــــد الــــكـــــشــــوف
qركزHالتقديرية إليرادات ونفقات ا

-  يبـرم جـميع الـصـفقـات والـعقـود واالتـفاقـيات في
qعمول بهHإطار التنظيم ا

- يضـمن  الـسـلـطة الـسـلّـمـيـةq و�ارسـهـا عـلى جـميع
qركزHمستخدمي ا

-  يعـX مـستـخـدمي اHركـز الـذين لم تتـقـرر طريـقة
qأخرى لتعيينهم

- يحضـر اجتـماعـات مجـلس اإلدارة ويتـولى تنـفيذ
qمداوالته

qيسهر على احترام النظام الداخلي للمركز -
- يعد التقـرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى
 الوزير اHـكلف بالـتكوين والـتعلـيم اHهنـيX بعـد موافقة

 مجلس اإلدارة عليه.
19 :  :  يـحدد الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز �وجب اHاداHادّة ة 
قرار من الوزير اHكلف بـالتكوين والتعليم اHهنيX بعد

موافقة مجلس  اإلدارة عليه.  

الفرع  الثـالثالفرع  الثـالث
اجملـلس البيداغوجياجملـلس البيداغوجي

20 :  : يـــبـــدي اجملــــلس الـــبــــيـــداغـــوجـي رأيه عـــلى اHــاداHــادّة ة 
اخلصوصq فيما يأتي : 

qبرنامج النشاطات البيداغوجية للمركز -
XــهـنــيـHمــحـتــويــات بـرامج الــتـكــوين والــتـعــلـيم ا  -

qوكذا تنظيمها
- تــنــظــيـم الــتــربــصــات الــتــطــبـــيــقــيــة والــتــجــمــعــات

qXللمتكون qالبيداغوجية
qطرق وأساليب تقييم التكوين والتعليم -

qبرامج الدراسات والبحوث البيداغوجية -
- بـرامج الـتظـاهـرات العـلـميـة والـبيـداغوجـيـة التي

qركزHينظمها ا
qبادالت والتعاونHبرامج ا -

- اHصـادقـة  عـلى تـقـنيـات وطـرق الـتـكوين اHـتـعـلـقة
بــالــتــكــوين والــتــعــلــيم اHــهــنــيــX عن بــعــدq ووضــعــهــا حــيـز

التنفيذ.
اHاداHادّة ة 21 :  :  يتكون اجمللس البيداغوجي من : 

qرئيسا qدير العام أو �ثلهHا -
qكاتب اجللسة qكلف بالبيداغوجياHسؤول اHا -

qعضوا qركزHأستاذ متخصص من ا -
- �ـــثل عن اHـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكــويـن والـــتــعـــلـــيم

qعضوا qXهنيHا
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qXــهــنــيــHــثل عـن مــعــاهــد الــتـــكــوين والــتــعــلـــيم ا� -
qعضوا

qــركـزHـثل مــنــتـخـب عن نـظــرائه من مــلــحـقــات ا� -
عضوا.

�ـكـــن اجملـلـــس الـبــيـداغـوجـــي أن يـسـتـعــــX بـكـــل
شــخـــص مـــن شــأنــــه تــنــويـــــره فـــي أشــغــالــــه بــحــكـــم

كفاءتـــه.

اHــــاداHــــادّة ة 22 :   :  يــــعـــــX أعــــضـــــاء اجملـــلـس الـــبــــيــــداغـــوجي
�وجب مقرر من اHديـر العامq بناء على اقتراح الهيئات
الــــتـي يــــنـــتــــمــــون إلــــيــــهــــا Hــــدة ثالث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة

للتجديد. 

اHاداHادّة ة 23 :  :  يـعد اجمللس الـبيـداغوجي نظـامه الداخلي
ويجتـمع في دورة عاديـة مرتX (2) في السـنةq بـناء على

استدعاء من رئيسه.

و�ــــكـــنــــه أن يـــجــــتـــمـــع فــــي دورة غـــيـــــــر عـــاديــــــة
بنـــاء عـلـــى طـلـــب مـــن رئـيـســـه أو مـــن ثـلثـــي ( 3/2 )

أعضائـــه.

تــــــــــرسـل االســــــــــتــــــــــدعــــــــــاءات إلـى أعــــــــــضــــــــــاء اجملــــــــــلـس
البيـداغوجي مـرفقـة بجـدول األعمـال الذي حـدده الرئيس
قــــبل عــــشـــرة (10) أيــــامq عـــلـى األقلq من الــــتـــاريـخ اHـــقـــرر

النعقاد االجتماع.

تدون توصيات اجملـلس في محاضر يوقعها الرئيس
وكـاتـب اجلـلــســة وتــســجل في ســجل خــاص مــرقم ومــؤشـر

عليه من قبل اHدير العام للمركز. 

اHــــاداHــــادّة ة 24 :   :  يـــــعــــد اجملـــــلـس الــــبـــــيــــداغـــــوجـي تــــقـــــريــــرا
تقييميا سنويا.

الفصل  الرابعالفصل  الرابع
أحكــام مـاليةأحكــام مـالية

اHاداHادّة ة 25 : : تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qالعائدات واخلدمات الناجمة عن نشاطاته -

- مــــســـــاهــــمـــــات الـــــدولــــةq بـــــعــــنـــــوان مـــــهــــام اخلـــــدمــــة
qالعمومية

qلحقة بالنواجت اخملتلفةHاإليرادات ا -

- الـــقـــروض اHـــتـــعـــاقـــد عــلـــيـــهـــا فـي إطــار الـــتـــنـــظـــيم
qعمول بهHا

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيز  -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.

26 :  :  تــمــسك مــحــاســبــة اHــركــز حــسب الــشــكل اHـاداHـادّة ة 
التجاري طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـطـبق اHـركـز قـواعـد احملـاسـبـة الـعـمـومـية
فـي إطــار تـــســيـــيــر اHـــســاهـــمــة الـــتي تــخـــصــصـــهــا الـــدولــة

بعنوان تبعات اخلدمة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـتـولى تـدقـيق ومـراقـبـة حـسـابـات اHـركز
محافظ حسابات يعX طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 29 :   :  يـعــد مـحــافظ احلــسـابــات تـقــريـرا ســنـويـا
عن حسابات اHركز.

يـرسل التقـرير السـنوي إلى مجـلس اإلدارة واHدير
العام للمركز.

اHــاداHــادّة ة 30 :  : يـــرسل اHـــديــر الـــعـــام لـــلــمـــركـــز احلــصـــائل
وحـسابات النتـائج مرفقة بـتقرير مـحافظ احلسابات إلى
الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــتـــكـــوين والـــتــعـــلــيـم اHــهـــنـــيــqX وإلى
الوزير اHكلف باHالية بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها.

الفصل اخلـامسالفصل اخلـامس
أحكـام نهـائيةأحكـام نهـائية

اHـــــاداHـــــادّة ة 31 :  :  تـــــلــــــغى أحــــــكــــــام اHـــــرســــــوم رقم 84 -271
اHـؤرخ في 19 ذي  احلــجـة عـام 1404 اHـوافق 15 ســبـتــمــبـر
ســنــة 1984 واHــتــضــمـن إنــشــاء اHــركــز الــوطــني لــلــتــعــلــيم
اHهـني بـاHراسـلةq اHـعـدل واHتـممq باسـتـثنـاء اHادة األولى

اHتضمنة إنشاء اHركز.  

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15
مايو سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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يـــحــــدد الـــوزيــــر اHـــكــلـــف بــالـــتــكـــويــن والـــتــعـــلــيــم
اHـهــنـيــX عـــدد اHــتـكـونـــX ســنـويـاq آخـذا بــعـX االعـتـبـار
مــبــلغ مــســاهـمــة الــدولــة اHــمــنــوح بـعــنــوان مــهــام  اخلــدمـة

العمومية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــتــــــلــــــقـــى اHــــــركـــــــــزq عـــن  كــــل ســــــنــــــــة
مـــالـــيــــــةq  مــســـاهـــمـــــة مـــن الـــدولــــــة مـــقـــابـــل تـــبـــعـــــات
اخلدمة الـعمـوميـة احملددة في دفتـر شروط تـبعـات اخلدمة

العمومية.

يـــحـــدد مـــبـــلـغ مـــســـاهـــمـــة الـــدولـــة  ســــنـــويـــا من قـــبل
الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــاHـــالــيـــة والـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتــكـــوين

.XهنيHوالتعليم ا

4 :  : يــــدفع  اHـــبــــلغ  الــــواجب عــــلى الــــدولـــة  في اHــاداHــادّة ة 
مفهوم دفتر شـروط تبعات اخلدمة الـعموميةq إلى اHركز
طبقا لإلجراءات اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم

اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  يــلـزم اHــركـز  بــتـقــد© تـقــريـر إلـى الـوزيـر
اHـكــلف بـالــتـكــوين والـتــعـلــيم اHـهــنـيــX بـصـفــة دوريـة عن
حــالـة تــنـفـيــذ الـبـرنــامج اHـقــرر في مـجــال تـبـعــات اخلـدمـة

العمومية.

6 :  : يــلـــزم اHــركــز  بــإرســال تــقــريـــر مــحــاســبي اHـاداHـادّة ة 
ومــالـي مـصــدق عـلـيه مـن مــحـافظ احلــسـابــاتq في نــهـايـة
XهنــيHـكلـف بالتكوين والتـعليم اHإلى الوزير ا qالسنة

وكـذا الوزير اHكلف باHاليـة.

اHلحــــقاHلحــــق

دفـتـر شـروط تبـعـات اخلـدمـة العـمـومـيـة للـمـركـز الـوطنيدفـتـر شـروط تبـعـات اخلـدمـة العـمـومـيـة للـمـركـز الـوطني
للتكوين والتعليم اHهنيX عن بعدللتكوين والتعليم اHهنيX عن بعد

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يحـــدد هـــــذا اHلحــــق بنـــود دفتـــر
شــــروط مـهـــام تـبـعــــات اخلدمــــة الـعـمـوميــــة اHـسـنـــدة
XهـنـــيHـركــــز الوطـنـــي لـلـتكـويـــن والـتعـلـيـــم اHإلـــى ا

عـــن بعـــد. 

اHــاداHــادّة ة 2 : : تـــنــجـــز مــجـــمــوع اخلـــدمــات الـــتي يـــقــدمـــهــا
اHـــركــز الــوطــني لــلــتـــكــوين والــتــعــلــيـم اHــهــنــيــX عن بــعــد
بعـنـوان دفـتـر شروط تـبـعـات اخلـدمـة العـمـومـيـة هذاq في
إطار احـترام اHـبدأ اHـتعـلق �هـام اخلدمـة العـمومـية قـصد

ضمان وحتسX التكوين والتعليم اHهنيX عن بعد.

وبــهـــذه الـصـفــــةq يـكـلـــف بـالـقـيــام لـصـالح الـوزارة
�ا يأتي :

- الـــتــكـــوين اHـــهــنـي األولي عن بـــعـــد لــصـــالح فـــئــات
الشباب طالبي التكوين من خالل :

* إعالم وتـــوجــيه وتــســجـــيل اHــتــرشــحـــX لــلــتــكــوين
qاألولي عن بعد

* إعطـاء الدروس واHـتـابعـة البـيداغـوجـية لـلتـكوين
qXاألولي عن بعد للمتكون

* تــــقـــــد© اHــــتــــكــــونــــX إلجــــراء امــــتــــحــــانــــات نــــهــــايــــة
التكوين.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام  مـــكـــلـــفــةن إنـــهـــاء مـــهـــام  مـــكـــلـــفــة

بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017  تـنـهـى مـهـام الــسـيـدة

نسيـبة بوقطـايةq بصفتـها مكلـفة بالدراسـات والتلخيص
برئاسة اجلمهوريةq إلحالتها على التقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 2
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام  رئـــيـــســةن إنـــهـــاء مـــهـــام  رئـــيـــســة

دراسات برئاسة اجلمهورية.دراسات برئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 2 مــايـــو ســنــة q2017  تـــنــهـى مــهـــام الــســـيــدة

إ�ـــان بن اعــبــاجيq بــصــفـــتــهــا رئــيــســة دراســات بــرئــاســة
اجلمهوريةq لتكليفها بوظيفة أخرى.



20 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1830
17 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرين إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــري

دراسات �صالح الوزير األول.دراسات �صالح الوزير األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017  تـنهـى مهـام السـيدين

اآلتي اسـمــاهـمـا بــصـفــتـهـمــا مـديـريـن لـلـدراســات �ـصـالح
الوزير األولq لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

qناصر مخيلف -

- بشير بن بوزيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يـتضمq يـتضمّن إنـهاء مـهام  نائـبي مديرن إنـهاء مـهام  نائـبي مدير

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
qـوافق 30 أبـريل سـنة 2017  تـنهىHشعـبــــان عـــام 1438 ا
ابـــتــداء من 15 غـــشت ســـنــة q2016 مــهـــام الـــســيـــدين اآلتي
اســـمـــاهــمـــا بـــصـــفـــتــهـــمـــا نـــائــبـي مــديـــر بـــوزارة الـــشــؤون

اخلارجية :

- فــريـــد وحــيـــد دحــمــانq نـــائب مــديـــر لــلــمـــؤســســات
qنازعات الدبلوماسيةHالقضائية الدولية وا

- عـبــد الـكــر© مـعـوشq نــائب مــديـر لــبـلــدان اHـغـرب
العربي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام  قـــنـــصلن إنـــهـــاء مـــهـــام  قـــنـــصل
لــلــجــمـــهــوريــة اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطــيـــة الــشــعــبــيــةلــلــجــمـــهــوريــة اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطــيـــة الــشــعــبــيــة

بنواديبو (اجلمهورية اإلسالمية اHوريتانية).بنواديبو (اجلمهورية اإلسالمية اHوريتانية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1438 اHـــــوافـــق 30 أبـــــريـل ســـــنــــة 2017
تـــنـــهـىq ابـــتـــداء من 15 غـــشت ســـنـــة q2016 مـــهـــام الــــســـيـــد
مـزيـان زغـدانيq بــصـفـته قـنـصال لـلــجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة
الـد�ـقراطـيـة الـشـعبـيـة بـنواديـبـو (اجلـمهـوريـة اإلسالمـية

اHوريتانية). 

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام  نـائب مـديرن إنـهاء مـهـام  نـائب مـدير

باHديرية العامة للحماية اHدنية.باHديرية العامة للحماية اHدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

دوداح قـراشq بــصــفــته نــائب مــديــر لــلـتــكــوين بــاHــديــريـة
العامة للحماية اHدنيةq لتكليفه بوظيفة أخرى. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبريل سنة أبريل سنة q2017 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

والي والية سوق أهراس.والي والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

عـبـد الــعـزيـز مـسـيخq بــصـفـته رئـيــسـا لـديـوان والي واليـة
سوق أهراسq لتكليفه بوظيفة أخرى. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــفـــتشن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــفـــتش

باHفتشية العامة في والية قاHة.باHفتشية العامة في والية قاHة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

الـسعـيد بـوالذهبq بـصـفته مـفتـشا بـاHـفتـشيـة العـامة في
والية قاHةq لتكليفه بوظيفة أخرى. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرمـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
30 أبـريل سنة  أبـريل سنة q2017 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Xفي واليت Xرئيسي دائرت.Xفي واليت Xرئيسي دائرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

بــوعــــالم بـوشـريـــــحq بـصـفــتــــه رئـيـســــــا لـدائــــرة أوالد
بن عبد القادر في والية الشلفq لتكليفه بوظيفة أخرى.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 20 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
17 مايو سنة مايو سنة 2017 م

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

مـولـود قـاسيq بـصـفـته رئـيـسـا لـدائـرة شـمـيـني فـي والية
بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
Xن إنـــهــاء مـــهـــام  كــاتـــبــXيـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام  كــاتـــبــ qيـــتــضـــم q2017 أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة

.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017  تـنهـى مهـام السـيدين

اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـX عــامـX لـدى رئــيـسي
دائــرتـــX في الــواليــتـــX اآلتــيــتــqX لــتـــكــلــيف كـل مــنــهــمــا

بوظيفة أخرى :
- ســـعـــــيــــد خــــيــــشــــةq بــــدائــــرة واقـــنـــــون فـي واليــــة

qتيـزي وزو
- حـــــــمـــــــو خـــــــلـــــــيـــــــفـيq بـــــــدائـــــــرة اخلـــــــروب فـي واليــــــة

قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
Xن إنـهاء مهام  كـتاب عامXيتضمّن إنـهاء مهام  كـتاب عام qيتضم q2017 أبـريل سنة أبـريل سنة

للبلديات.للبلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنــهى مــهــام الــســادة

qلـلـبلـديـات اآلتـية Xاآلتـيـة أسمـاؤهم بـصـفـتهم كـتـابـا عامـ
إلحالتهم على التقاعد :

qببلدية تبسة qجمعي حمداوي -
qةHببلدية قا qمحمد العربي بن زراري -

- محمد مهديq ببلدية غليزان. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة q2017 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّن إنــــهـــاء مــــهــــام رئـــيسن إنــــهـــاء مــــهــــام رئـــيس

دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجــب مـرســــوم رئــاســيّ مـــؤرّخ فــي 3 شــعــبــان
عــــاــم 1438 اHــــوافــق 30 أبــــريل ســــنـــة q2017 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــــســــيــــد نـــاصــــــر الــــديــــن رقــــاعـــهq بــــصــــفــــتـــه رئــــيــــســـــا
لـــلــــدراســـات بــــقـــسم مــــتـــابــــعـــــــة مــــســـاهــــمـــــــات الــــدولــــــة
qناجـــمHوعـمليـــــات اخلوصصـــة بــــــوزارة الصنـاعـــة وا

إلحالتـــه علـــى التقاعـــد. 

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبريل سنة أبريل سنة q2017 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

وزير الطاقة واHناجم - سابقا.وزير الطاقة واHناجم - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـــب مــــــــرســــــــــــوم رئـــــــاســـــيّ مـــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنــــةHشـــعـــبــــــان عـــــام 1438 ا
تـــنــهـــى مـــهـــــام الــســيــــــد مــحــمـــــد بـــوعــمــامـــــةq بـــصــفــته
رئـيـسـا لـديـوان وزيـر الـطـاقـة واHـنـاجم - سـابـقـاq إلحالـته

على التقاعد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة q2017 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّن إنــــهــــاء مـــهــــام  مــــديـــرن إنــــهــــاء مـــهــــام  مــــديـــر

الشؤون الدينية واألوقاف في والية اHسيلة.الشؤون الدينية واألوقاف في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجـــب مـرســـوم رئاســـيّ مـــؤرّخ فـــي 3 شـعبان
عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريـــل ســنـــة q2017  تـنــهـــى مــهـام
السيـد مدنـــي بوسـتـــةq بصـفته مـديرا للـشؤون الديـنية

واألوقاف في والية اHسيلةq لتكليفه بوظيفة أخرى. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يـتضمq يـتضمّن إنـهاء مـهام  نائـبي مديرن إنـهاء مـهام  نائـبي مدير

بوزارة التجارة.بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنــــةHشـــعـــبــــــان عـــــام 1438 ا
تــــنــــهــى مــــهــــــام اآلنــــســــــة والــــســــيــــــد اآلتــي اســــمــــاهــــمــــــا
بـصفتهمــا نائبـي مديــر بــوزارة التجــارةq لتكليـف كـل

منهمــا بوظيفــة أخــرى :
qنائبة مدير للتكوين qربيعة جبالي -

 .Xنائب مدير للموظف qأحسن نيبوش -
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرمـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
30 أبـريل سنة  أبـريل سنة q2017 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Xمديرين للتجارة في واليت.Xمديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

الساسي بيترq بصفته مديرا للتجارة في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

عـبـد الـرحـمـان سـعـديq بـصـفـته مـديـرا لـلتـجـارة فـي والية
ميلةq لتكليفه بوظيفة أخرى.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام  نـائب مـديرن إنـهاء مـهـام  نـائب مـدير

بوزارة السكن والعمران واHدينة.بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

ابــراهـــيم وزانq بــصـــفــته نـــائب مــديـــر لــلـــوســائل الـــعــامــة
بوزارة السكن والعمران واHدينةq بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يتـضمq يتـضمّن إنـهـاء مهـام  اHـدير الـعامن إنـهـاء مهـام  اHـدير الـعام
لـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــةلـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــة

سيدي بلعباس.سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مـــحــمــد بــنـــهــارq بــصــفـــته مــديــرا عـــامــا لــديــوان الـــتــرقــيــة
والتسيير العقاري في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبريل سنة أبريل سنة q2017 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

وزير النقل - سابقا.وزير النقل - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــــوافــق 30 أبــــريـــل ســــنــــــة q2017  تـــــنـــــهــى مـــــهــــام

الـسيـد محـمــد خـبــاشq بـصفـتــه رئيـســا لـديــوان وزيـر
النقـل - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يـتضـمq يـتضـمّن إنهاء مـهام  األمـX العامن إنهاء مـهام  األمـX العام

جلامعة الطارف.جلامعة الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنـهـى مــهــام الــســيـد

qبــصـــفــته أمــيـــنــا عــامــا جلـــامــعــة الــطــارف qكـــر© بن جــديــد
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام عــمـيـد كـلـيـةن إنـهـاء مـهـام عــمـيـد كـلـيـة
العـلـوم اإلنـسـانيـة واالجـتـمـاعـية والـعـلـوم اإلسالمـيةالعـلـوم اإلنـسـانيـة واالجـتـمـاعـية والـعـلـوم اإلسالمـية

بجامعة باتنة - سابقا.بجامعة باتنة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ـوافــــق 30 أبــريــــل ســنــــةHشـعــبـــــان عــــام 1438 ا
تــنــهــــى مــهـــــام الــســيـــــد صــالـــح بــوبــشــيـــشq بــصــفــتـــه

عــمـيــدا لـكــلـيــة الـعــلـوم اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيـة والــعـلـوم
اإلسالمية بجامعة باتنة - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام  مـــديـــرةن إنـــهـــاء مـــهـــام  مـــديـــرة

للدراسات بوزارة الثقافة.للدراسات بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017  تـنـهـى مـهـام الــسـيـدة

أمـيــنــة بن دحــمـانq بــصــفــتـهــا مــديــرة لـلــدراســات بـوزارة
الثقافةq لتكليفها بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام  مــديــرينـن إنــهــاء مــهـــام  مــديــرين

للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  تــنــهى مــهــام الــســادة

اآلتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـنــشـاط االجـتـمـاعي
والتضامن في الواليات اآلتية :

- مـسعود صوليq في واليـة تبسةq لـتكليـفه بوظيفة
qأخرى

- خــيـــر الــدين عـــشيq في واليـــة الــبـــيضq لــتـــكــلـــيــفه
qبوظيفة أخرى

- عاشور مهنيq في واليـة تيبازةq لتكليفه بوظيفة
qأخرى

- زين الـدين كنزيq في واليـة عX الدفـلىq لتكـليفه
qبوظيفة أخرى

- ميلود أيالسq في والية النعامةq بناء على طلبه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 2
مايـو سنة مايـو سنة q2017 يتـضمq يتـضمّن تـعيـX مكلـفة بـالدراساتن تـعيـX مكلـفة بـالدراسات

والتلخيص برئاسة اجلمهورية.والتلخيص برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافــق 2 مـــايــــــو ســـنـــــة q2017  تــعــــــX الـــســـيــــدة

إ�ان بن اعباجيq مكـلفة بالدراسات والـتلخيص برئاسة
اجلمهورية.
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مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنــان تـــعــيــXيــتـــضــمّـــنــان تـــعــيــ qيــتـــضــم q2017 30 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

مكلفX �همة �صالح الوزير األول.مكلفX �همة �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنــــةHشـــعـــبــــــان عـــــام 1438 ا
يـعــX الـســيـدان اآلتي اســمــاهـمــا مـكــلـفــX �ـهــمـة �ــصـالح

الوزير األول :
qبشير بن بوزيد -

- ناصر مخيلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافــق 30 أبــــريــل ســــنـــــة q2017 يـــعـــــX الـــســـيـــــد

مولود حمايq مكلفا �همة �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن الـــتـــعـــيـــX بـــالـــوكـــالـــةن الـــتـــعـــيـــX بـــالـــوكـــالـــة

الفضائية اجلزائرية.الفضائية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017  تعـX اآلنسـة والسادة

اآلتية أسماؤهم بالوكالة الفضائية اجلزائرية :
- أمــــال بــــحــــيــــريq مــــديــــرة لــــلــــشــــؤون الــــقــــانــــونــــيـــة

qنازعاتHوا
- جــــــواد بـن عــــــشــــــيــــــرq مـــــــديــــــر دراســــــاتq مــــــكــــــلــــــفــــــا

qبالتطبيقات الفضائية
qمديرا للتخطيط qعلي أريس -

- نــــســــيم حــــانــــدq مــــديــــرا Hـــركــــز اســــتــــغالل أنــــظــــمـــة
qاالتصاالت السلكية والالسلكية

- حبيب ماحيq مديرا Hركز التقنيات الفضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
Xمــــكـــــلــــفــــ Xـن تــــعــــيـــــXمــــكـــــلــــفــــ Xيــــتـــــضــــمّـن تــــعــــيـــــ qيــــتـــــضــــم q2017 أبـــــريـل ســـــنـــــة أبـــــريـل ســـــنـــــة
بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجية.بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017  يـعـX الـسـيدان اآلتي

اســـمـــاهـــمـــا مـــكـــلـــفـــX بـــالـــدراســات والـــتـــلـــخـــيـص بــوزارة
الشؤون اخلارجية :
qأحمد جالل -

- رابح العربي.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة q2017 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّن تـــعـــيــX نـــائـــبــة مـــديــرن تـــعـــيــX نـــائـــبــة مـــديــر

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 تـعــX الـسـيـدة فـوزيـة

زوليـخة ¦يشq نائـبة مديـر للتـأشيرات واHـسائل اجلوية
والـــبــحـــريـــة في اHــديـــريـــة الــعـــامـــة لــلـــشــؤون الـــقـــانــونـــيــة

والقنصلية  بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتــضـمq يــتــضـمّن تــعــيـX مــديــر دراسـاتن تــعــيـX مــديــر دراسـات

باHديرية العامة للحماية اHدنية.باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017  يــعـX الــســيـد دوداح

قــراشq مــديــرا لــلــدراســات بـــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــحــمــايــة
اHدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــعـيــX رؤسـاء دواوينن تــعـيــX رؤسـاء دواوين
الوالة الوالة اHنتدبX للدوائر اإلدارية في والية اجلزائر.اHنتدبX للدوائر اإلدارية في والية اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســادة اآلتــيـة

أســمــاؤهم رؤســاء دواويـن الـوالة اHــنــتــدبــX لــلــدوائــر في
والية اجلزائر :

qبالدار البيضاء qعبد العزيز عزال -
qببراقي qإبراهيم لشعى -

- محمد كريفاليq ببئر توتة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنــان تـــعــيــXيــتـــضــمّـــنــان تـــعــيــ qيــتـــضــم q2017 30 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

رؤساء دواوين والة.رؤساء دواوين والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017  يـعـX الـسـيدان اآلتي

Xفي الـــواليـــتـــ Xاســـمـــاهـــمـــــا رئـــيـــســـي ديـــوانــي والـــيــــ
: Xاآلتيت

qفي والية سكيكدة qمصطفى سعدي -
- رضا شعبوبq في والية قاHة.
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�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017  يـعـX الــسـيـد فـضـيل

العيدانيq رئيسا لديوان والي والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعــيــX مــديــر احلــمــايـةن تــعــيــX مــديــر احلــمــايـة

اHدنية في والية النعامة.اHدنية في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافـــق 30 أبــــريــل ســــنـــــة q2017 يــعـــــX الـــســـيــــد

رضا كريطةq مديرا للحماية اHدنية في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريــل ســنــة أبــريــل ســنــة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX رؤســاء دوائـرن تـعــيـX رؤســاء دوائـر

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  يــعـX الـســادة اآلتـيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية أم البواقي :والية أم البواقي :

- دائرة عX فكرون : عبد العزيز مسيخ.
 والية بجاية : والية بجاية :

- دائرة شميني : سعيد خيشة.
والية تيزي وزو :والية تيزي وزو :

qدائرة بني دوالة : صالح حطوم -
qاحلمام : نصر الدين زهور Xدائرة ع -

- دائرة إفرحونن : رشيد شريد.
والية جيجل :والية جيجل :

- دائرة تكسانة : حمو خليفي.
والية سطيف :والية سطيف :

- دائرة حمام سخنة : محمد طالبي.
والية سكيكدة :والية سكيكدة :

- دائرة تمالوس : محمد الهاشمي.
والية اHدية :والية اHدية :

- دائرة بني سليمان : محمد رحموني.
والية اHسيلة :والية اHسيلة :

- دائرة سيدي عامر : رابح مراد يزة.

والية ورقلة :والية ورقلة :
qدائرة سيدي خويلد : ناصر خرفي -

- دائرة أنقوسة : أحمد اخلير حلو.
والية تيسمسيلت :والية تيسمسيلت :

- دائرة خميستي : علي موالي.
والية تيبازة :والية تيبازة :

- دائرة بوسماعيل : بوعالم بوشريح.
والية ميلة :والية ميلة :

- دائرة وادي النجاء : السعيد بوالذهب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعـيــX مــديـر الــديـوانن تــعـيــX مــديـر الــديـوان

الوطني للقياسة القانونية.الوطني للقياسة القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مـــؤرّخ في 3 شـعــبــان عـام
1438 اHـوافـق 30 أبــريـل ســنـة q2017  يـعـX الــسـيــد رابح

مسيلـيq مديـرا للديوان الوطني للقياسة القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يـتضمq يـتضمّن تـعيـX مديرين لـلشؤونن تـعيـX مديرين لـلشؤون

.Xالدينية واألوقاف في واليت.Xالدينية واألوقاف في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبــريــــل ســنـــــةHشــعــبـــــان عـــــام 1438 ا
يـــــعـــــــــX الـــــســـــيــــــــدان اآلتــــي اســـــمــــــاهـــــمـــــــــا مـــــديـــــريـــن

: Xاآلتيت Xللشـــؤون الدينيـة واألوقـاف في الواليتـ
qمدني بوستة : في والية باتنة -

- يوسف بارود : في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتــضـمq يــتــضـمّن تــعــيـX نــواب مــديـرينن تــعــيـX نــواب مــديـرين

بوزارة التجارة.بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـــــب مــــــرســـــــــــوم رئـــــــاســــيّ مـــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافــــق 30 أبـــريـــل ســـنـــةHشــعـــبـــــان عــــــام 1438 ا
تــعــX اآلنـســتــان والـســيــدتـان والــســادة اآلتـيــــة أســمـاؤهم

نواب مديرين بوزارة التجارة :
Xنــائب مــديــر لــلــتــنــســيق مــا بــ qأحــسن نـــيــبــوش -

qالقطاعات والتعاون الدولي
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qالحظـــــة األسـواقH نائبـة مديـــر qبسمة داوي -
- ربيعة جبـاليq نائبة مدير لـلمنازعات والعالقات

qنافسةHمع مجلس ا
- عـبـد الـرحـمــان سـعـديq نـائب مـديــر لإلحـصـائـيـات

qواإلعالم االقتصادي
qغرب العربيHنائبة مدير الحتاد ا qهدى سلهاب -

- ســـهــــيـــلــــة لـــونــــاسq نـــائــــبـــة مـــديــــر لـــلــــتـــجــــهـــيـــزات
qوالصفقات العمومية

qنائب مدير للتكوين qمحمود عبد العزيز -
- مـــــروان آيـــت حــمــــوq نــائـــب مــديـــــر لـتــجــــارة

البضائـــع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـــوم رئــاســـيمـرســـــوم رئــاســـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـــي خ فـــي 3 شـعــبـــــان عــــام  شـعــبـــــان عــــام 1438
Xن تـعـيــXيـتـضـمّن تـعـيــ qيـتـضـم q2017 ـوافـــق 30 أبــريـــل سـنــــة  أبــريـــل سـنــــةHـوافـــق اHا
اHـــديـــــرة الــــعـــــامــة لــلــمــخـــبـــــر الــوطــنـــي HــراقــبــةاHـــديـــــرة الــــعـــــامــة لــلــمــخـــبـــــر الــوطــنـــي Hــراقــبــة
وحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائياتوحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائيات

ونظافة األوساط.ونظافة األوساط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017  تـعX الـسيـدة سعـيدة

أمــورq مــديــرة عــامــة لــلـمــخــبــر الــوطــني Hــراقــبــة وحتـلــيل
مـــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة

األوساط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنــان تـــعــيــXيــتـــضــمّـــنــان تـــعــيــ qيــتـــضــم q2017 30 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
مــديــرين لــلــغـرفــتــX الــوالئــيــتــX لـلــصــيــد الــبــحـريمــديــرين لــلــغـرفــتــX الــوالئــيــتــX لـلــصــيــد الــبــحـري

وتربية اHائيات.وتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافـــق 30 أبــــريــل ســــنـــــة q2017 يــعـــــX الـــســـيــــد

خــيـر الــدين بـن تـركيq مــديــرا لــلــغـرفــة الــوالئــيـة لــلــصــيـد
البحري وتربية اHائيات بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017 يعX الـسيد إسماعيل

حواسq مـديـرا للـغـرفة الـوالئـيـة للـصـيد الـبـحري وتـربـية
اHائيات ببومرداس.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعـيــX مـديـر الـتــعـمـيـرن تـعـيــX مـديـر الـتــعـمـيـر

والهندسة اHعمارية والبناء في والية عنابة.والهندسة اHعمارية والبناء في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 يـعــX الــســيـد مــحــمـد

يزيد كوتشوك عليq مـديرا للتعمير والـهندسة اHعمارية
والبناء في والية عنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّن تــعـــيــX رئــيس ديــوانن تــعـــيــX رئــيس ديــوان

وزير األشغال العمومية والنقل.وزير األشغال العمومية والنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 يـعــX الــســيـد مــحــمـد

خباشq رئيسا لديوان وزير األشغال العمومية والنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
Xأمــنـــاء عــامــ Xن تــعـــيــXأمــنـــاء عــامــ Xيــتـــضــمّن تــعـــيــ qيــتـــضــم q2017 أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة

جلامعات.جلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  يــعـX الـســادة اآلتـيـة

أسماؤهم أمناء عامX للجامعات اآلتية :
q2 بجامعة اجلزائر qجمال بلغول -

- عـــبـــــــد اجملـــيـــــد بــن عـــــــX الـــســـمــــنq بـــجـــامـــعــــة
qبــرج بوعريريج

qبجامعة الوادي qشوقي مدلل -
- مصطفى طبيبq بجامعة سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتــضـمq يــتــضـمّن تــعــيـX نــواب مــديـرينن تــعــيـX نــواب مــديـرين

بجامعات.بجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017 تعـX اآلنسة والـسيدة

والـــــــســــــــــادة اآلتــــــيــــــــــة أســـــــمــــــاؤهـــم نـــــــــــواب مــــــديـــــــريــن
للجامعــات اآلتيــة :

- عطاء الـله بن علـيةq نائـب مـدير مـكلـفـا بالـتكوين
العـالـي في الـطـور الثـالث والـتـأهيل اجلـامـعـي والـبحــث
العلمي وكـذا التـكوين العالـي فيما بـعد التدرج بجامعـة

qاألغـواط
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- مـخـتـارية مـسـريq نـائـبـة مـديـر مـكـلـفـة بـالعـالقات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

qالعلمية بجامعة األغواط

- عـيـدة بن حـمــيـدةq نـائـبـة مــديـر مـكـلــفـة بـالـعالقـات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

qالعلمية بجامعة بجاية

- عزيز سالميq نائب مديـر مكلفا بالتكوين العالي
في الــــــطـــــوريـن األول والـــــثــــــاني والــــــتـــــكــــــوين اHــــــتـــــواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

q1 اجلزائر

- مـــــــرزاق غــــرنـــــــاوطq نــــائــــب مــــديـــــــر مــــكــــلـــــــفــــا
بــــالــــعـالقـــــــات اخلــــارجــــيـــــــة والــــتـــــعـــــــاون والــــتــــنــــشــــيـــط
واالتـــصـــــــــال والـــتــــظـــاهـــــــــرات الـــعـــلــــمـــيـــــــة بـــجــــامـــعــــــة

q1 اجلزائـــر

- عــبـد اHـالك دويـبيq نــائب مـديـر مـكـلــفـا بـالـتـكـوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث
الـعــلــمي والــتــكــوين الــعـالـي فـيــمــا بــعــد الـتــدرج بــجــامــعـة

q1 سطيف

- نــور الـديــن بــن رمـضــانq نـائــب مديـــر مـكلـــفا
بـــــالـــــعـالقــــــات اخلـــــارجـــــيـــــــة والـــــتـــــعـــــــاون والــــتـــــنـــــشـــــيـــط
واالتـصــــال والـتــظـاهــــرات الـعـلـمـيــــة بـجـامـعــــة سـيـــدي

qبلعبـــاس

- مــراد كـــحـــلـــولــةq نـــائب مـــديـــر مـــكــلـــفـــا بـــالــعـالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

q2 العلمية بجامعة وهران

- بـــشــيـــر شــمــانـيq نــائب مـــديــر مـــكــلــفـــا بــالــتـــكــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

qبومرداس

- عــبـد اHـؤمن قـدريq نـائـب مـديـر مـكـلـفــا بـالـتـكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

qسوق أهراس

- يـــحي بن يـــحيq نـــائب مـــديـــر مـــكـــلــفـــا بـــالـــتــكـــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث
الـعلـمي وكـذا التـكوين الـعالي فـيـما بـعد الـتدرج بـجامـعة

غرداية.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يتضمq يتضمّن تـعيX مديـرة للدراساتن تـعيX مديـرة للدراسات
بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017  تعـX الـسـيـدة أمـيـنة

بن دحمـانq مديـرة للـدراسات بـوزارة التـضامن الـوطني
واألسرة وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـــوم رئــاســـيمـرســـــوم رئــاســـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـــي خ فـــي 3 شـعــبـــــان عــــام  شـعــبـــــان عــــام 1438
Xــن تـعـيXيـتـضـمّــن تـعـي qيـتـضـم q2017 ـوافـــق 30 أبــريـــل سـنــــة  أبــريـــل سـنــــةHـوافـــق اHا
نـــائب مــديـــر بـــوزارة الــتـــضــامـن الــوطـــني واألســرةنـــائب مــديـــر بـــوزارة الــتـــضــامـن الــوطـــني واألســرة

وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجــب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريـل سنة q2017 يعــX السـيد جياللـي

بــوعــزةq نــائـب مــديـر Hــتــابــعـــة وتــقـيــيم أنــشــطــة الــتـكــفـل
اHؤسساتي لألشـخاص اHسنX واألشخاص احملرومX في
وضع صــعب و/أو دون روابط عــائــلـيــة بـوزارة الــتــضـامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يتـضمq يتـضمّن تـعيـX مديـرين للـنشاطن تـعيـX مديـرين للـنشاط

االجتماعي والتضامن في الواليات.االجتماعي والتضامن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017  يــعـX الـســادة اآلتـيـة

أســمـاؤهم مـديــرين لـلـنـشــاط االجـتـمـاعـي والـتـضـامن  في
الواليات اآلتية :

qفي والية باتنة qخير الدين عشي -
qفي والية تبسة qكر© بن جديد -

q²في والية مستغا qزين الدين كنزي -
- عاشور مهنيq في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعبان عام  شعبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريـل سـنة أبـريـل سـنة q2017 يـتضمـــq يـتضمـــّن تـعيـX مدير الـشبـابن تـعيـX مدير الـشبـاب

والرياضـة في والية عX الدفلى.والرياضـة في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافــق 30 أبـــريــل ســـنـــــة q2017  يــعـــــX الــســـيــــد

عــلي مــحـمــد HـX بــخـتيq مــديــرا لـلــشـبــاب والـريــاضـة في
والية عX الدفلى.
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مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 17 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عـي عـــــام ام 1438  اH  اHــــوافق وافق 16
يــــنــــايايــــر سر ســــنـة ة q2017 يq يــــعــــــدل ويدل ويــــتــــمم المم الــــقــــائائــــمــــة اHة اHــــلــــحــــقــــة
بالبالـقـرار اHؤرخ في رار اHؤرخ في 14 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1428 اH اHـوافقوافق
2 أب أبــــــــريل سريل ســــــــنــــــــة ة 2007 ال الــــــــذي يذي يــــــــــحــــــــدد قدد قــــــــائائــــــــمــــــــة األعة األعــــــــوانوان

العموميX اHلزمX بالتصريح باHمتلكات.العموميX اHلزمX بالتصريح باHمتلكات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-415 اHـؤرّخ
في أوّل ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الّذي يحـدّد كيفـيات التـصريح باHـمتلـكات بالـنسبة

لـلـموظـفX الـعمـومـيX غـير اHـنصـوص عـليـهم في اHادّة 6
qتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحتهHمن القانون ا

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

qواإلصالح اإلداري

- و�ــــقـــــتــــضـــى الــــقـــــــرار اHـــــــؤرخ فـــي 14 ربــــيــع
األول عـــــــام 1428 اHـــــوافــق 2 أبــــريـل ســــنــــــة 2007 الــــــذي
XـــــلـــــزمــــــHا Xيـــــحـــــــدد قـــــائـــــمـــــــة األعـــــــوان الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــ

qمتلكــاتHبالتصريــح با

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدّل هــذا الـــقــرار ويـــتـــمم الـــقــائـــمــة
اHـــلــــحـــقـــة بــــالـــقــــرار اHـــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1428
اHــوافق 2 أبــريل ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد قــائــمــة األعــوان

العموميX اHلزمX بالتصريح باHمتلكات.

اHــادة اHــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم الــقـــائــمــة اHــلــحـــقــة بــالــقــرار
اHؤرخ في 14 ربـيع األول عام 1428 اHوافق 2 أبـريل سنة

2007 واHذكور أعالهq كما يأتي :

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
"اHلحق"اHلحق

XلــزمHا Xقـائمــة األعـــوان العمـوميXلــزمHا Xقـائمــة األعـــوان العمـومي
بالتصــريح باHمتلكاتبالتصــريح باHمتلكات

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
بالضرائببالضرائب

اإلدارة اHكلفة باجلماركاإلدارة اHكلفة باجلمارك

اإلدارة اHكلفة باألمالكاإلدارة اHكلفة باألمالك
الوطنيةالوطنية

qعون معاينة -
qمراقب الضرائب -
qمفتش الضرائب -

qمفتش رئيسي للضرائب -
qمفتش مركزي للضرائب -

qمفتش قسم الضرائب -
qمفتش رئيس للضرائب -

qمحلل جبائي -
qمحلل جبائي رئيسي -
qمحلل جبائي مركزي -
qمحلل جبائي رئيس -

- مبرمج جبائي.

qعون حراسة -
qعون رقابة -

qعريف -
qضابط الفرق -

qضابط الرقابة -
qمفتش رئيسي -
qمفتش عميد -
qمراقب عام -

- مراقب عام رئيس.

- مـــــــــــــراقـب أمـالك الــــــــــــدولــــــــــــة
qواحلفظ العقاري

- عـون مـعــايـنــة أمالك الـدولـة
qواحلفظ العقاري

- مــــــــــفــــــــــتـش أمـالك الــــــــــدولـــــــــة
qواحلفظ العقاري

- مـــــــفـــــــتـش رئـــــــيـــــــسـي ألمالك
الدولة واحلفظ العقاري.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة باألمالكاإلدارة اHكلفة باألمالك
الوطنيةالوطنية
(تابع)(تابع)

اإلدارة اHكلفة باخلزينةاإلدارة اHكلفة باخلزينة

اإلدارة العامة للماليةاإلدارة العامة للمالية

- مــــــــفــــــــتـش مــــــــركــــــــزي ألمالك
qالدولة واحلفظ العقاري

- مــفـتش قــسم ألمالك الــدولـة
qواحلفظ العقاري

- مـــــــــــفــــــــــــتـش رئـــــــــــيـس ألمـالك
qالدولة واحلفظ العقاري

- عــــــــــون مـــــــــعـــــــــايــــــــــنـــــــــة Hــــــــــسح
qاألراضي

qمفتش مسح األراضي -
qمراقب مسح األراضي -
qمهندس مسح األراضي -

- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيـــــسـي Hـــــسح
qاألراضي

- مــــــــــهــــــــــنــــــــــدس قــــــــــسـم Hــــــــــسـح
qاألراضي

- مــــــــهــــــــنـــــــدس رئــــــــيـس Hــــــــسح
األراضي.

qعون معاينة -
qمراقب -
qمفتش -

qمفتش رئيسي -
qمفتش مركزي -

qمفتش قسم -
- مفتش رئيس.

- مــفـتـش اHــالــيـة مـن الــدرجـة
qاألولى

qاليةHمفتش ا -
qالية رئيسHمفتش ا -
qمفتش عام للمالية -

- مـفــتش عـام لــلـمــالـيــة خـارج
الصنف.

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة بقمعاإلدارة اHكلفة بقمع
الغشالغش

اإلدارة اHكلفة باHنافسةاإلدارة اHكلفة باHنافسة
والتحقيقاتوالتحقيقات
االقتصاديةاالقتصادية

وزارة العدلوزارة العدل
(مستخدمو أمانات(مستخدمو أمانات
الضبط للجهاتالضبط للجهات

القضائية)القضائية)

إدارة السجونإدارة السجون

qمراقب قمع الغش -
- مـــــــفــــــتـش رئــــــيــــــسـي لــــــقـــــــمع

qالغش
- رئــــــيس مــــــفــــــتش رئــــــيــــــسي

qلقمع الغش
qمفتش قسم لقمع الغش -

qمحقق قمع الغش -
qمحقق رئيسي لقمع الغش -
- رئـــــــيس مــــــحــــــقـق رئــــــيــــــسي

لقمع الغش.

- مـــــــــــــراقـب اHـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــســــــــــــة
qوالتحقيقات االقتصادية

- مـفـتـش رئـيـسي لـلــمـنـافـسـة
qوالتحقيقات االقتصادية

- رئــــــيس مــــــفــــــتش رئــــــيــــــسي
لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات

qاالقتصادية
- مــــفـــتـش قـــسـم لـــلــــمـــنــــافـــســـة

qوالتحقيقات االقتصادية
- مـــــــــــحــــــــــــقـق اHـــــــــــنــــــــــــافـــــــــــســـــــــــة

qوالتحقيقات االقتصادية
- مـحـقق رئــيـسي لــلـمـنــافـسـة

qوالتحقيقات االقتصادية
- رئـــــــيس مــــــحــــــقـق رئــــــيــــــسي
لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات

االقتصادية.

qقسم ضبط Xأم -
qقسم ضبط رئيسي Xأم -

- أمـــــــــــــX قـــــــــــــســم الـــــــــــــضـــــــــــــبـط
الرئيسي األول.

qضابط إعادة التربية -
- ضـــــــــابـط رئـــــــــيـــــــــسـي إلعــــــــادة

qالتربية
- ضــــــــــابـط عــــــــــمــــــــــيــــــــــد إلعــــــــــادة

qالتربية
- ضـــــابـط عـــــمـــــيـــــد أول إلعـــــادة

التربية.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
باجلماعات اإلقليميةباجلماعات اإلقليمية

- مــــــــــهــــــــــنـــــــــدس دولــــــــــة لإلدارة
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة في الــــتــــســــيــــيـــر

qالتقني واحلضري

- مــــهــــنــــدس رئــــيــــسي لإلدارة
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة في الــــتــــســــيــــيـــر

qالتقني واحلضري

- رئـــــيـس مــــــهـــــنــــــدسي اإلدارة
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة في الــــتــــســــيــــيـــر

qالتقني واحلضري

- مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري لإلدارة
qاإلقليمية

- مـهــنــدس مـعــمــاري رئــيـسي
qلإلدارة اإلقليمية

XـــــــــهــــــــنـــــــــدســــــــيــــــــHرئــــــــيـس ا -
qلإلدارة اإلقليمية XعماريHا

- مــفـتـش الـنــظــافــة والــنــقـاوة
qالعمومية والبيئة

- مـــفــتش رئـــيــسي لـــلــنـــظــافــة
qوالنقاوة العمومية والبيئة

- مـــفـــتـــش قـــســم الــــنـــظـــافـــــة
والــــــنــــــقــــــــاوة الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــــة

qوالبيئة

- رئــيس اHـفــتـشــX لـلــنـظــافـة
qوالنقاوة العمومية والبيئة

- طــــــبــــــيب بــــــيــــــطــــــري لإلدارة
qاإلقليمية

- طــــبـــيـب بـــيــــطــــري رئـــيــــسي
qلإلدارة اإلقليمية

- طـــــبــــــيب بــــــيـــــطــــــري رئـــــيس
لإلدارة اإلقليمية.

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة باألمناإلدارة اHكلفة باألمن
الوطنيالوطني

اإلدارة اHكلفة باحلمايةاإلدارة اHكلفة باحلماية
اHدنيةاHدنية

اإلدارة اHكلفة بالنقلاإلدارة اHكلفة بالنقل

اإلدارة اHكلفة باألشغالاإلدارة اHكلفة باألشغال
العموميةالعمومية

- مـــفـــتـش الـــشـــرطــــة له صـــفـــة
qالضبطية القضائية

- مـفتش رئـيـسي للـشـرطة له
qصفة الضبطية القضائية

qمالزم أول للشرطة -
qمحافظ شرطة -
qعميد شرطة -

qعميد أول للشرطة -
qمراقب للشرطة -

- مراقب عام للشرطة.

qمالزم أول -
qنقيب -
qرائد -
qمقدم -
- عقيد.

- مـــفــــتش رخـــصـــة الــــســـيـــاقـــة
qواألمن في الطرق

- مـــفـــتـش رئـــيـــسـي لـــرخـــصـــة
qالسياقة واألمن في الطرق

- رئـــيس اHــفــتـــشــX لــرخــصــة
السياقة واألمن في الطرق.

- مــــــهـــــنــــــدس تـــــطــــــبـــــيـــــقـي في
qاألشغال العمومية

- مــهــنــدس دولــة في األشــغــال
qالعمومية

- مـــــــــهــــــــنــــــــدس رئـــــــــيــــــــسـي في
qاألشغال العمومية

- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في
qاألشغال العمومية

- تــــــقـــــنـي ســــــام في األشــــــغـــــال
qالعمومية

- تـــــــــــــقـــــــــــــنــي فـي األشـــــــــــــغـــــــــــــال
qالعمومية

- مــسـاعــد تــقــني في األشــغـال
العمومية.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة بالطاقةاإلدارة اHكلفة بالطاقة

اإلدارة اHكلفة بالتراثاإلدارة اHكلفة بالتراث
الثقافيالثقافي

اإلدارة اHكلفة بالفنوناإلدارة اHكلفة بالفنون

اإلدارة اHكلفة بالشباباإلدارة اHكلفة بالشباب
والرياضةوالرياضة

اإلدارة اHكلفة باألعواناإلدارة اHكلفة باألعوان
XالدبلوماسيXالدبلوماسي
XوالقنصليXوالقنصلي

اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل

qمهندس دولة -
qمهندس رئيسي -
qXهندسHرئيس ا -

qمتصرف -
qمتصرف رئيسي -

- متصرف مستشار.

qمر³ للتراث الثقافي -
- مــــــــر³ رئــــــــيـس لــــــــلــــــــتــــــــراث

qالثقافي
qمهندس معماري للدولة -

- مـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــدس مـــــــــــعـــــــــــمــــــــــاري
للممتلكات الثقافية العقارية.

- مراقب السينما.

qنائب مقتصد -
qنائب مقتصد رئيسي -

qمقتصد -
- مقتصد رئيسي.

qملحق الشؤون اخلارجية -
qكاتب الشؤون اخلارجية -

- مـــــــــســـــــــتــــــــــشـــــــــار الـــــــــشـــــــــؤون
qاخلارجية

qوزير مفوض -
- ملحق إداري ومالي.

qمفتش رئيسي للعمل -
qمفتش مركزي للعمل -

qمفتش قسم للعمل -
- مـــــفــــــتــش قــــــســم لــــــلـــــعــــــمــل

رئيــس.

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة بالفالحةاإلدارة اHكلفة بالفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

اإلدارة اHكلفة بالصيداإلدارة اHكلفة بالصيد
البحريالبحري

اإلدارة اHكلفة بالغاباتاإلدارة اHكلفة بالغابات

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
بالصناعةبالصناعة

qطبيب بيطري -
qطبيب بيطري رئيسي -
qطبيب بيطري رئيس -

qمفتش بيطري -
qمفتش بيطري رئيسي -
qمفتش بيطري رئيس -

- مـــراقب رئــــيـــسي لــــلـــصـــحـــة
qالنباتية

qمفتش الصحة النباتية -
- مـــفـــتـش رئـــيـــسـي لـــلـــصـــحـــة

qالنباتية
- مــــــفــــــتـش قــــــسـم لــــــلـــــــصــــــحــــــة

qالنباتية
- مــفـــتش الــصــحــة الـــنــبــاتــيــة

مشرف.

qمفتش -
qمفتش رئيسي -

qمفتش قسم -
- مفتش قسم رئيس.

qمحافظ عام للغابات -
qمحافظ رئيسي للغابات -

qمحافظ قسم للغابات -
qمفتش فرقة للغابات -

qمفتش الغابات -
qمفتش رئيسي للغابات -
qمفتش رئيس للغابات -

qعريف للغابات -
- عريف رئيسي للغابات.

qتقني في الصناعة -
qتقني سام في الصناعة -

- مــــــهـــــنــــــدس تـــــطــــــبـــــيـــــقـي في
qالصناعة

qمهندس دولة في الصناعة -
- مـــــــــهــــــــنــــــــدس رئـــــــــيــــــــسـي في

qالصناعة
- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في

الصناعة.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة باHناجماإلدارة اHكلفة باHناجم

اإلدارة اHكلفة باألوقافاإلدارة اHكلفة باألوقاف

اإلدارة اHكلفة بالتكويناإلدارة اHكلفة بالتكوين
XهنيHوالتعليم اXهنيHوالتعليم ا

اإلدارة اHكلفة بالصحةاإلدارة اHكلفة بالصحة
العموميةالعمومية

qناجمHتقني في ا -
qناجمHتقني سام في ا -

- مــــــهـــــنــــــدس تـــــطــــــبـــــيـــــقـي في
qناجمHا

qناجمHمهندس دولة في ا -
- مـــــــــهــــــــنــــــــدس رئـــــــــيــــــــسـي في

qناجمHا
- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في

اHناجم.

- مــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتــش إدارة األمـالك
qالوقفية

qوكيل أوقاف -
- وكيل أوقاف رئيسي.

- مـــــــــــــفـــــــــــــتـش إداري ومـــــــــــــالـي
qXهنيHللتكوين والتعليم ا

- نـــــائب مــــــقـــــتـــــصـــــد مـــــســـــيّـــــر
Hـؤسـسـات التـكـوين والـتـعـليم

qXهنيHا
- نــائب مـــقـــتــصـــد Hــؤســـســات
qXهنيHالتكوين والتعليم ا

- مساعـد اHصالح االقتصادية
Hـؤسـسـات التـكـوين والـتـعـليم

qXهنيHا
- مساعـد اHصالح االقتصادية
مــســـيّـــر Hــؤســـســات الـــتـــكــوين

.XهنيHوالتعليم ا

qطبيب مفتش -
qطبيب مفتش رئيس -

qصيدلي مفتش -
qصيدلي مفتش رئيس -
qجراح األسنان مفتش -

- جــــــراح األســـــــنـــــــان مـــــــفـــــــتش
رئيس.

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة بالسكناإلدارة اHكلفة بالسكن
والعمرانوالعمران

اإلدارة اHكلفة بالتعليماإلدارة اHكلفة بالتعليم
العالي والبحث العلميالعالي والبحث العلمي

اإلدارة اHكلفة بتهيئةاإلدارة اHكلفة بتهيئة
اإلقليماإلقليم

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
بالسياحة والصناعةبالسياحة والصناعة

التقليديةالتقليدية

qمفتش التعمير -
qمفتش رئيسي للتعمير -
qرئيس مفتشي التعمير -

- مــــــهـــــنــــــدس تـــــطــــــبـــــيـــــقـي في
qالسكن والعمران

- مـــهـــنــــدس دولـــة في الــــســـكن
qوالعمران

- مهنـدس رئيسي في السكن
qوالعمران

- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في
qالسكن والعمران

qمهندس معماري -
qمهندس معماري رئيسي -

qXعماريHا XهندسHرئيس ا -
- تـــــــقـــــــنـي ســـــــام فـي الـــــــســـــــكن

والعمران.

- مساعـد اHصالح االقتصادية
qسيّرHاجلامعية ا

- مساعـد اHصالح االقتصادية
qاجلامعية

qنائب مقتصد جامعي مسيّر -
qمقتصد جامعي -

qمقتصد جامعي رئيسي -
qمساعد محاسب إداري -

qمحاسب إداري -
- محاسب إداري رئيسي.

qمهندس دولة في تهيئة اإلقليم -
- مـهنـدس رئيـسي في تـهيـئة

qاإلقليم
- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في

تهيئة اإلقليم.

qمفتش في السياحة -
qمفتش رئيسي في السياحة -
qمفتش قسم في السياحة -

qمفتش في الصناعة التقليدية -
- مــــــــــــفــــــــــــتـش رئــــــــــــيـــــــــــسـي فـي

qالصناعة التقليدية
- مــفــتـش قــسم في الــصــنــاعــة

التقليدية.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة بالبريداإلدارة اHكلفة بالبريد

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
بتكنولوجيات اإلعالمبتكنولوجيات اإلعالم

واالتصالواالتصال

اإلدارة اHكلفةاإلدارة اHكلفة
بالتضامن الوطنيبالتضامن الوطني

اإلدارة اHكلفة بالتربيةاإلدارة اHكلفة بالتربية
الوطنيةالوطنية

qمفتش البريد -
q1 ستوىHمفتش البريد من ا -
q2 ستوىHمفتش البريد من ا -

qمفتش رئيسي للبريد -
qمفتش قسم للبريد -

XـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــشــــــــــــHرئـــــــــــــيـس ا -
الرئيسيX للبريد.

- مهندس دولة لتكنولوجيات
qاإلعالم واالتصال

- مـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــدس رئــــــــــــيـــــــــــــسـي
لــــــتــــــكـــــــنــــــولـــــــوجــــــيـــــــات اإلعالم

qواالتصال
XـــــــــــهــــــــــــنـــــــــــدســـــــــــHرئـــــــــــيــس ا -
لــــــتــــــكـــــــنــــــولـــــــوجــــــيـــــــات اإلعالم

qواالتصال
- مفتـش رئيسي لـلمواصالت

qالسلكية والالسلكية
- مـــفـــتـش قـــسم لــــلـــمـــواصالت

qالسلكية والالسلكية
XـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــشــــــــــــHرئـــــــــــــيـس ا -
الــــرئــــيـــــســــيــــX لــــلـــــمــــواصالت

السلكية والالسلكية.

qنائب مقتصد -
qنائب مقتصد رئيسي -

qمقتصد -
- مقتصد رئيسي.

qنائب مقتصد -
qنائب مقتصد مسيّر -

qمقتصد -
qمقتصد رئيسي -

- مـــــســــــاعـــــد مـــــديـــــر اHـــــدرســـــة
qاالبتدائية

qدرسة االبتدائيةHمدير ا -
qتوسطةHمدير ا -
qمدير الثانوية -

qمفتش التعليم االبتدائي -
- مــفــتش الــتــوجــيه واإلرشــاد

qهنيHدرسي واHا
qتوسطHمفتش التعليم ا -

- مـفـتش الــتـربــيـة الـوطــنـيـة.

األعوان العموميون اHعنيوناألعوان العموميون اHعنيوناإلدارات األصليةاإلدارات األصلية

اإلدارة اHكلفة باHوارداإلدارة اHكلفة باHوارد
اHائيةاHائية

اإلدارة اHكلفة بالبيئةاإلدارة اHكلفة بالبيئة

اإلدارة اHكلفة باإلشارةاإلدارة اHكلفة باإلشارة
البحريةالبحرية

qياهHمفتش شرطة ا -
- رئــــــيس مـــــفـــــتــــــشي شـــــرطـــــة

qياهHا
qياهHمفتش عميد شرطة ا -

- مــــــهـــــنــــــدس تـــــطــــــبـــــيـــــقـي في
qائيةHوارد اHا

- مــــهــــنـــدس دولــــة فـي اHـــوارد
qائيةHا

- مهـندس رئيسي في اHوارد
qائيةHا

- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في
qائيةHوارد اHا

qائيةHوارد اHتقني في ا -
-تقني سام في اHوارد اHائية.

qمفتش البيئة -
qمفتش رئيسي في البيئة -

qمفتش قسم في البيئة -
- مــــــفــــــتـش قــــــسـم رئــــــيـس في

البيئة.

- مـــــــهـــــــنــــــــدس تـــــــطــــــــبـــــــيـق في
qاإلشارة البحرية

- مــهـــنـــدس دولــة فـي اإلشــارة
qالبحرية

- مـــــــــهــــــــنــــــــدس رئـــــــــيــــــــسـي في
qاإلشارة البحرية

- رئـــــــيـس اHـــــــهـــــــنـــــــدســـــــX في
اإلشارة البحرية. 

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في 17 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1438
اHوافق 16 يناير سنة 2017.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

"
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وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 26 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1438 اHــــــوافق  اHــــــوافق 26
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2016 يـــحــــدq يـــحــــدّد تـــشــــكـــيـــلــــة الـــلــــجـــنـــةد تـــشــــكـــيـــلــــة الـــلــــجـــنـــة
الــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقـات لــوزارة األشــغـال الــعــمـومــيـةالــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقـات لــوزارة األشــغـال الــعــمـومــيـة

والنقل.والنقل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجــب قــــــرار مـــــؤرخ فــي 26 ربـــيــع األول عـــــام
1438 اHـوافــق 26 ديـسـمبـــر سـنــة q2016 حتـــدّد تـشكـيـلــة

الـــلّــجـــنــــة الـــقـــطــاعـــيـــــة لــلـــصــفـــقــــــات لــــوزارة األشـــغــــال
185 XــادتـــHتــطـبــيــقــــا ألحـكــــام ا  qالـعــمــومــيـــة والــنـــقــل
و187 من اHـــرســـــوم الــــرئـــاسي رقم 15-247 اHــــؤرخ في 2
ذي احلــــجــــة عـــام 1436 اHــــوافق 16 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2015
واHـتـضمن تـنظـيم الـصفـقـــات الـعمـومـيـــة وتـفويـضـــات

اHرفـــق العـــامq كمـــا يأتـــي :

- بـــوحلـــلــيـب عــبـــد الـــرحـــمــانq �ـــثل وزيـــر األشـــغــال
qرئيسا qالعمومية والنقل

- العـربي مصـطفىq �ـثل وزير األشـغال الـعمـومية
qنائبا للرئيس qوالنقل

- بـلـعـيـدي جـيالليq �ـثل قـطـاع األشـغـال الـعـمـومـيـة
qعضوا qوالنقل

- رافــعي مــحــمــدq �ــثل قــطـاع األشــغــال الــعــمــومــيـة
qمستخلفا qوالنقل

- قــانـــون حــكــيـمq �ــثل قـــطــاع األشــغـــال الــعــمـــومــيــة
qعضوا qوالنقل

- خــنـيـجـو مــحـمـدq �ــثل قـطـاع األشــغـال الـعــمـومـيـة
qمستخلفا qوالنقل

- أنــــــــوار المــــــيــــــــةq �ــــــثــــــلــــــــة وزيـــــــــــر اHـــــالــــــيــــــــة
qعضوا q(ديرية العامة للميزانيةHا)

- غــــــوتــــي يــــــزيــــــــــــدq �ــــــثــــــل وزيـــــــــر اHـــــــالــــــيـــــــــة
qمستخلفا q(ديرية العامة للميزانيةHا)

- بـــــــوشــــــايــــب طـــاللq �ـــــــثــــل وزيـــــــــر اHـــــــالــــــيـــــــــة
qعضوا q(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- بــــــغـــــنـــــــX الــــــيـــــــــاسq �ـــــثــــل وزيــــــــر اHــــــالـــــيــــــــة
qمستخلفا q(ديرية العامة للمحاسبةHا)

qعضوا qثل وزير التجارة� qصابي عادل -

- ترقي طيّبq �ثل وزير التجارةq مستخلفا.

تـــتــولى اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة
�ـــديــريـــة الــتـــنــظـــيم والـــشــؤون الـــقــانـــونــيـــة واHــنـــازعــات
لـــوزارة األشـــغــال الـــعــمـــومـــيــة والـــنــقـلq األمــانـــة الــدائـــمــة

للجنة القطاعية للصفقات.

تــلــغــــى أحــكـــــام الـــقـــــرار اHـــــؤرخ فـــي 5 جــمــــادى
األولــى عـــــــام 1437 اHـــــوافــق 14 فـــــبـــــرايـــــــر ســـــنـــــــة 2016
الــــذي يــحـــدد تــشــكـيــلـــة الــلــجـنــــة الــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقـات

لوزارة األشغال العمومية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ فـي قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ فـي 12 جـــمــــادى األولــى جـــمــــادى األولــى
عــــام عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 9  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة   فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة q2017 يــــتـــــممq يــــتـــــمم
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 24 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1436 اHوافق  اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2015 الـذي يحدد الـذي يحدد عام عام 
عـــدد اHــنــاصـب الــعــلــيـــا لــلــعــمـــال اHــهــنــيـــX وســائــقيعـــدد اHــنــاصـب الــعــلــيـــا لــلــعــمـــال اHــهــنــيـــX وســائــقي

السيارات واحلجاب بعنوان اHدارس العليا.السيارات واحلجاب بعنوان اHدارس العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــقـــتــــضـــى اHـــرســـــوم  الــــرئـــاســي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيH2015 وا

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

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
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واHــتــضــمــــن الــقــانــــــون األســاســـي اخلـــــاص  بـــالــعــمــــال
اHــهــنــيـــX وســائــقـــي الــســيــــــارات واحلــجـــــابq ال ســيــمــا

qادة 38 منــهHا

- و�ـقـتــضــــــى اHـرســــــــوم الـتــنـفـيــــــــذي رقـــــــم
13 - 77 اHــــــــــــــــؤرخ فـــــي 18 ربـــــــــــــيـــــع األول عـــــــــــــام 1434

اHــــوافــــق 30 يـــــنــــايــــــــــر ســــنــــــــة 2013  الــــــــذي يــــحــــــــدد
صـالحـــيــــــــات وزيـــــــر الــــتـــعـــلــــيــــم الــــعـــــــالي والــــبـــحـــث

qالعلمــــي

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

qالعليا

- و�ـــــقـــــتـــــضـــى الـــــقــــــــرار الـــــــوزاري اHـــــشـــــتـــــــرك
اHـــــــــؤرخ فـــي 24 ذي الــــــقــــــعـــــــــدة عـــــــام 1436 اHــــــوافـــق 8
سـبــتـمـبـــــر سـنــــة 2015 الـــــذي يـحــــدد عــــــدد اHـنـاصـــب
الـــعـــلـــيـــــا لـــلـــعـــمــــــال اHـــهــــنـــيـــX وســـائـــقـــي الـــســـيــــــارات

qــــدارس خــــارج اجلامعــــةHواحلجـــاب بعنـــوان ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــتـمـم أحـكــام اHـادة األولى من الــقـرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
اHوافق 8 سبتمبر سنة 2015 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHــــادة األولى : يــــحـــدد عــــدد اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا ذات
الطـابع الوظيفيq بـعنوان اHـدارس العليـاq طبقـا للجدول

اHلحق".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 9 فبراير  سنة 2017.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

اHناصب العليااHناصب العليا
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اHدرســة العليا لألساتذة ورقلة

اHدرســة العليا لألساتذة بوسعادة

اHدرســة العليا لألساتذة بشار 

اHدرســة العليا لألساتذة سطيف

اجملموعاجملموع

رئيسرئيساHدارس العليااHدارس العليا
حظيرةحظيرة

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
مخزنمخزن

مسؤول اHصلحةمسؤول اHصلحة
اجملموعاجملموعالداخليةالداخلية رئيسرئيس

مطعممطعم

-

-

-

-

1

..... (بدون تغيير حتى)  اHدرسة الوطنية العليا للمناجم واHعادن - عنابة........

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اRستشفياتاRستشفيات

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 6 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
سنة سنة q2017  يحدq  يحدّد إطار تـنظيم اHسـابقة على أساسد إطار تـنظيم اHسـابقة على أساس
االخـتـبـارات لـلــتـرقـيـة في رتـبــة �ـارس مـتـخـصصاالخـتـبـارات لـلــتـرقـيـة في رتـبــة �ـارس مـتـخـصص
Xالـــطـــبـــيــ XـــمـــارســـHـــنـــتـــمـــيـــة لـــســـلك اHرئـــيـــسي اXالـــطـــبـــيــ XـــمـــارســـHـــنـــتـــمـــيـــة لـــســـلك اHرئـــيـــسي ا

اHتخصصX في الصحة العمومية.اHتخصصX في الصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــ

qستشفياتHإنّ وزير الصحّة والسكّان وإصالح ا

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

qتمّمHعدّل واHا qXوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الــتنـفـيذي رقم 90-99 اHؤرخ
في أول رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHــــتــــعـــلق بــــســــلــــطـــة الـــــتـــعــــيـــX والــــتـــســـيــــيــــر اإلداري
بـالنـسـبـة للموظفـX وأعـوان اإلدارة اHركزية والواليات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اHؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لــسـلك اHــمـارســX الـطــبـيــX واHــتـخــصـصــX في الـصــحـة

qالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيـــــر الــــــصـــــحــــــة والـــــســــــكـــــان 

qستشفياتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012  الـــــذي يــــــحـــــدّد كــــــيـــــفـــــيــــــات تـــــنــــــظـــــيـم اHـــــســــــابـــــقـــــات

واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات
qواإلدارات العمومية وإجرائها

وبــعــد الــرأي اHــطــابق لــلــســلــطـة اHــكــلّــفــة بــالــوظــيــفـة
qالعمومية واإلصالح اإلداري

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 اHـؤرّخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1433 اHـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 واHـذكـور أعالهq يـهـدف

هـذا القـرار إلى حتديـد إطار تـنـظيم اHـسابـقة عـلى أساس
االختيارات للترقية في رتبة �ارس متخصص رئيسي
اHــنـتــمـيــة لـســلك اHــمـارســX الـطــبـيــX اHـتــخـصــصـX في

الصحة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــتـــضــــمّن اHــــســــابـــقــــة اHــــذكـــورة فـي اHـــادة
األولى أعالهq االختبارات اآلتية :

أ - اخـــتــبـــار كــتـــابي له صــلـــة بــاخـــتــصــاص اHـــتــرشح
qــدة 3 ســـاعــاتHا qــادة 4 أدنـــاهHـــذكـــور فـي اHوالـــبـــرنـــامج ا

q2 عاملHا

ب - تـقـييـم من طـرف جلـنـة لـلـنـشـاط االستـشـفـائي :
q3 عاملHا

ج - تـــقــيـــيـم من طـــرف جلـــنــة لـــلـــشـــهـــادات واألعـــمــال
العلمية : اHعامل 2.

يــتم تــقــيــيم االخــتــبــارات اHــذكــورة أعالهq من طــرف
XــمــارسـHا Xمن بــ XـعــيّــنــHأعـضــاء جلــان االمــتــحــانــات ا
اHتخصصX في الصحة العمومية حسب كل اختصاص.

حتـدد تــشـكــيــلـة جلــان االمـتــحـانــات �ــوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالصحة.

3 :  : كـل عــالمــــــــــــــة تـــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد اHـــــــــــــادة اHـــــــــــــادة 
االختبارات (أ و ب) اHذكورة أعالهq تعدّ إقصائية.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار بـرنـامج اHـسـابـقة
على أساس االختبارات للترقية.

5 :  :  يــتم الــفـصـل بـX اHــتـرشــحــX اHـتــسـاوين اHــادة اHــادة 
في اHــرتـبــة بـالــنـســبـة Hــســابـقــة عـلى أســاس االخـتــبـارات

للترقيةq وفقا للمقاييس اآلتية :

q(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصــنـــاف األشــخــاص اHـــعــوقـــX الــذين لـــهم الــقــدرة
qراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

- الـعالمـة اHـتـحـصل عـلـيهـا في االخـتـبـار الـتـقـيـيمي
qالذي له أكبر معامل

- عالمة االختبار الكتابي.
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XـــتـــرشـــحـــHا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHــتــســاوين رغم تــطـبــيق اHــقــايــيس اHــذكـورة أعـالهq فـإنّه
يــتـمq حـــســب األولــويــــةq تــطــبــيــق اHــقــايــيــس الــثــانــويــة

اآلتي ذكرها :

qاألقدمية في الرتبة -

qاألقدمية العامة -

- سن اHترشح (األولية لألكبر سنّا).

اHـادة اHـادة 6 :  : تـتـضــمن مـلــفـات الـتــرشح لـلــمـسـابــقـة عـلى
أساس االختبارات للترقية :

qترشحHطلبا خطيا للمشاركة يقدمه ا -

- نـسـخـة من الــوثـائق اHـثـبـتــة لـلـمـؤهالت واألعـمـال
العلمية.

XـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـستـوفX لـلـشروط الـقـانونـية األسـاسـية لـلـمشـاركة في
اHسـابقة عـلى أساس االختـبارات للـترقيـة اHذكورة أعاله
مـن طــرف اإلدارة اHـــســـتـــخـــدمـــةq ويــجـب أن حتـــتــوي عـــلى

الوثائق اآلتية :

qأو الترسيم Xنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صــفـوف جـيش الــتـحــريـر الـوطــني و/أو اHـنــظـمـة اHــدنـيـة
جلـبهـة التـحريـر الوطـني أو أرملـة أو ابن (ة) شهـيدq عـند

االقتضاء.

اHـادة اHـادة 7 : : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـX أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامل الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادة اHــــادة 8 : : يــــجب عــــلى اHـــتــــرشـــحــــX اHـــشــــاركـــX في
اHــســابـقــة عــلى أســاس االخـتــبــارات لــلـتــرقــيـة اHــنــصـوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــرارq أن يـــســـتـــوفـــوا مـــســـبــقـــا جـــمـــيع
الــشــروط الـقــانــونــيـة األســاســيـة اHــطــلـوبــة لــلـتــرقــيـة إلى
رتــبـــة �ــارس مــتـــخــصص رئـــيــسيq كـــمــا حتــددهـــا أحــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-394 اHـؤرخ في 7 ذي احلـجـة

عام 1430 اHوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
5 يناير سنة 2017.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزارة االتصال وزارة االتصال 
قــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــــؤرخ في 13 ربـــيــع الـــثــانــي ربـــيــع الـــثــانــي
عــــام عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q2017  يــــحــــددq  يــــحــــدد
كــيــفــيـــات  تــنــظــيم الــلــجــنــة اHـــكــلــفــة بــاجلــرد الــكــميكــيــفــيـــات  تــنــظــيم الــلــجــنــة اHـــكــلــفــة بــاجلــرد الــكــمي
والــــــنــــــوعـي والــــــتــــــقـــــــديــــــري  لألمـالك احملــــــولــــــة ووالــــــنــــــوعـي والــــــتــــــقـــــــديــــــري  لألمـالك احملــــــولــــــة و/ أو أو
اخملـــصـــصـــة لـــلـــمــؤســـســـة الـــعـــمـــومــيـــة لـــلـــبث اإلذاعياخملـــصـــصـــة لـــلـــمــؤســـســـة الـــعـــمـــومــيـــة لـــلـــبث اإلذاعي

والتلفزي في اجلزائرq وسيرها.والتلفزي في اجلزائرq وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
qووزير االتصال

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

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

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

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

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيدي رقم 11-216 اHؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اHوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

qيحدد صالحيات وزير االتصال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيدي رقم 12-212 اHؤرخ
في 17 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1433 اHــوافق 9  مــايــو ســنــة
2012 الذي يـحدد الـقـانون األسـاسي للـمـؤسسـة العـمومـية

لــلـــبث اإلذاعي والــتــلـــفــزي في اجلــزائـــرq اHــعــدلq ال ســيــمــا
qادة 24 منهHا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 12-212 اHؤرخ في 17 جمـادى الثانـية عام
qــذكـور أعالهHـعــدل واHا q2012 ـوافق 9 مـايــو ســنـةH1433 ا

يــهـدف هــذا الــقـرار إلى حتــديــد كـيــفـيــات تــنـظــيم الــلـجــنـة
اHـــكـــلـــفــة بـــاجلـــرد الـــكـــمي والـــنــوعـي والـــتــقـــديـــري لألمالك
احملولة و/أو اخملـصصة للـمؤسسـة العمومـية للبث اإلذاعي
والـــتــــلـــفـــزي فـي اجلـــزائــــر وســـيـــرهــــاq تـــدعـى فـــيـــمــــا يـــأتي

"اللجنة".
2 : : تــكــلف الــلــجــنــة بــإعــداد جــرد كــمي ونــوعي اHـادة اHـادة 
وتـــقـــديــــري لألمالك الــــتـــابـــعـــةq ســـواء لـألمالك اخلـــاصـــة أو
الـعــمـومـيـة احملـولـة و/ أواخملـصـصــة لـلـمـؤســسـة الـعــمـومـيـة
Xطــبـــقــا لــلــقــوانــ qلــلــبـث اإلذاعي والــتــلــفـــزي في اجلــزائــر

والتنظيمات اHعمول بها.



اHـادة اHـادة 3 : : تــتـشــكل الـلــجـنــة من �ـثـل الـوزيـر اHــكـلف
باالتصالq رئيساq ومن األعضاء اآلتي ذكرهم : 

- �ــثل عن الـوزيــر اHـكــلف بـاالتــصـالq مــسـؤول في
مجـال اHـالـيـة واحملـاسـبةq يـعـX �ـقـرر من الـوزيـر اHـكلف

qباالتصال

- �ـثـلX (2) عـن الـوزيــر اHـكـلـف بـاHــالـيــةq يـعــيـنـان
qاليةHمن وزير ا

- �ـثلX (2) عن اHـؤسـسـة العـمـومـيـة لـلبث اإلذاعي
والــتــلـفــزي في اجلـزائــرq يـعــيــنـان �ــقـرر من اHــديـر الــعـام

للمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي باجلزائر.

اHـادة اHـادة 4 : : إضـافة إلـى األعضـاء اHـذكـورين في اHادة 3
أعالهq يــعـــX مــديــرو األمـالك الــوطــنـــيــة لــلـــواليــات اآلتــيــة

أعضاء في اللجنة :

q4 - أم الـبواقي q3 - األغواط q2- الـشلف q1- أدرار

q9 - البليدة q8 - بشار q7 - بسكرة q6 - بجاية q5 - باتنة
q13 - تلمسان q12 - تبسة q11 - تامنغست q10 - البويرة

q17 - اجللفة q16 - اجلزائر q15 - تيزي وزو q14 - تيارت 
q21 - سـكــيـكـدة q20 - ســعـيـدة q19 - سـطـيف q18 - جـيـجل

qـــةH24 - قـــا q23 - عــــنـــابـــة q22 - ســـــيـــدي بـــلـــعــبــاس

qسـيلةH28 -ا q²27 - مسـتغا qديةH26 - ا q25 - قسـنطينة

q32 - الــبــيض q31 - وهـران q30 - ورقــلــة q29 - مــعـــســكـر

q35 - بـومرداس q34 - بــرج بــوعـــريـريج q33 - إيـلـــيــزي

q38 - تــــيـــســـمــــسـيـلت q37 - تـــنـــدوف q36 - الـــطـــارف

q41 - ســـــوق أهـــــراس q40 - خــــنـــــشــــلــــة q39 - الــــوادي

q45 - النـعامة qالدفلى X44 - ع q43 - مـيلة q42 - تـيبازة

46 - عX تموشنتq 47 - غردايةq 48 - غليزان.

اHـادة اHـادة 5 : : تـتـولّى مـصـالح اHـؤسسـة الـعـمـومـيـة لـلبث
اإلذاعي والتلفزي في اجلزائرq أمانة اللجنة.

اHادةاHادة 6 : : بـغرض الـقيـام �هـامهـاq تخـول اللـجنـة على
اخلصوص سلطة :

qكانHا Xالتقصي استنادا إلى الوثائق وفي ع -

- التأكد من وجود األمالك بكل الوسائل اHالئمة.

اHادة اHادة 7 :  : تـعد اللـجنة بـطاقة تعـريف لألمالك احملولة
و/أو اخملـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــبث اإلذاعي
والـــتـــلــــفـــزي فـي اجلـــزائـــرq الــــتي يــــنـــبــــغي أن تـــبــــرز عـــلى

اخلصوص :

 qلك ومحتواه ومكان تواجدهHنوعية ا -

  qلكية وطبيعة احلقوقHأصل ا -

 - قيمته.     

اHــادة اHــادة 8 : : تــتم اHــوافــقــة عـــلى عــمــلــيــات جــرد �ــوجب
qمـحـضـر اجـتـماع مـرقم ومـؤشـر عـلـيه من أعـضـاء الـلـجـنة
وتــرسل نـــســخــة مــنه فــورا إلى الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف باالتصال. 

اHــادة اHــادة 9 : : يــجـب أن يــتم إجنــاز الــعـــمــلــيــات اHــذكــورة
أعاله فـي أجل ال يــــتـــــعــــدى تـــــســــعــــة (9) أشــــهــــر مـن تــــاريخ

تنصيب اللجنة.

و�ـكن عنـد االقـتـضـاءq تمـديـد هـذا األجل مـرة واحدة
ال تتجاوز ثالثة (3) أشهر.

اHادة اHادة 10 :  : تتـم اHصـادقة عـلى اجلرد الـكمي والـنوعي
والــتــقــديــري لألمالك احملــولـة  و/أو اخملــصــصــة لــلــمــؤســسـة
الـعـمـومـيـة لــلـبث اإلذاعى والـتـلـفـزي في اجلـزائـرq �ـوجب
قــرار مـــشــتـــرك بــX الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHكلف باالتصال.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 12 يناير سنة 2017.

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي 

وزير االتصال وزير االتصال 

حميد قرينحميد قرين
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