
العدد العدد 38

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

اخلميس اخلميس 5 شوال شوال عام  عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 يونيو يونيو سنة 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 17-199 مـؤرخ في 20 رمـضــان عـام 1438 اHـوافق 15 يـونــيـو ســنـة q2017 يـعــدل تـشــكـيــلـة مــجـالس إدارة
اHؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي..............
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-197 مـؤرخ في 18 رمـضـان عـام 1438 اHـوافق 13 يــونـيـو سـنـة q2017 يـعـدّل تـوزيع نـفـقـات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع.....................................................................................................
مــرســـوم تـــنـــفـــيــذي رقـم 17-198 مــؤرخ فـي 18 رمــضـــان عــام 1438 الـــمــوافـق 13 يـــونـــيـــو ســـنــة q2017 يـــتــضـــمـن نـــقـل
اعـتـمـاد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة اHالية................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 اHوافق 22 يونـيو سنة q2017 يتضمن نـقل اعتماد في ميزانية
تسيير وزارة اHالية....................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضـان عام 1438 اHوافق 22 يـونـيو سـنة q2017 يـعدل ويـتـمم اHرسـوم التـنفـيذي
رقم 15-306 اHـؤرخ في 24 صفـر عام 1437 اHـوافق 6 ديـسمـبـر سـنة 2015 الذي يـحـدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق أنـظـمة
رخص االستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع........................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شـوال عام 1438 اHوافق 28 يـونـيو سـنة q2017 يـتـضمن إنـشـاء مـفتـشـية عـامـة لدى
الوزير األول وحتديد مهامها وتنظيمها...........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 اHوافق 21 يونيو سنة q2017 يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل.....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضــمّـن إنـهــاء مـهــام نائب مـدير في اHـديرية
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل..........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن إنـهـاء مـهـام قضاة...........................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام نـائـب مـديــر بـوزارة
اHالية........................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضــمّـن إنـهـاء مــهـام نـائبة مـدير في اHـديرية
العامة للميزانية بوزارة اHالية.....................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن إنـهــاء مـهـام مديرة احلفظ العقاري في
والية بومرداس...........................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مديرين لبرمجة
.......................................................................................................................Xيزانية في واليتHومتابعة ا
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتـضـمّـن إنــهـاء مــهــام رئيس دراسـات بوزارة
الطاقة واHناجم - سابقا...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يـتضــمّـن إنـهـاء مــهـام مديـرين للطـاقة واHناجم
في الواليات...............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يــتضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـفتشة باHفـتشية العامة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية............................................................................................................
مــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان فـي 3 شــعــبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يــتـضــمّــنان إنــهــاء مــهــام نـائبي
مدير بوزارة التربية الوطنية......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام نــائب مـديـر بــجـامـعـة
اHدية.........................................................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام عـمــيــدة كـلــيـة اآلداب
واللغات بجامعة الشلف...............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن إنــهـــاء مــهـــام مـديـر مــعـهــد تـســيـيـر
التقنيات احلضرية بجامعة اHسيلة................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضــمّـن إنــهـاء مــهــام مديـر اHدرسـة الـوطنـية
العليا للبيطرة............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 شـعـبـان عام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يـتـضــمّـن إنــهــاء مـهــام مـديـر اHدرسـة اHـتـعددة
العلوم للهندسة اHعمارية والعمران...............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضـــمّـن إنـــهـــاء مــهـــام مــكــلـفــة بــالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبـــان عــام 1438 اHـــوافق 30 أبــريـل ســنــة q2017 يــــتــضــــمّـن إنــــهــــاء مـــهــــام مـــديــرة الـــوقـــايــة
االجتماعية والبيئية بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات...................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 شـعـبـان عام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يــتـضـمّــن إنـهــاء مــهــام اHديـرة الـعـامة لـلـوكـالة
الوطنية لزرع األعضاء.................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـمّن الــتـعـيــX في اHـديـريــة الـعـامـة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن تــعـيــX مـديــر جـمع اHــعـلــومـات في
اHديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة اHالية..........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يــتضـمّـن تعيـX نائبة مدير في اHـديرية العامة
للميزانية بوزارة اHالية..............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن تعيX مـدير برمجة ومتابعة اHيزانية
في والية البليدة.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن تعيX مديرين للطاقة في الواليات....

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 تـتضـمّـن التعيX بوزارة التربية الوطنية...

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن تعيX مديرين للتربية في الواليات..

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي...............

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 تـتضـمّـن تعيX نواب مديرين باجلامعات......

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـنان التعيX بجامعة الشلف.......

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن التعيX بجامعة سطيف 2................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن التعيX بجامعة مستغا�.................

........Xبجامعت Xعميدي كليت Xيـتضـمّـن تعي q2017 وافق 30 أبريل سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ا

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـنـان التعيX بوزارة العالقات مع
البرHان......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 شـعـبـان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يـتـضـمّــن تعـيX اHـديـر العـام للـوكـالة الـوطنـية
لزرع األعضاء.............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يـــتـضــمّـن تـعــيـX مـديـر الـصــحـة والـسـكـان في
والية أم البواقي..........................................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقم 21 / ق. م د / 17 مؤرخ في 13 رمضـان عام 1438 اHوافق 8 يـونـيو سـنة q2017 يتـعـلق باسـتخالف نـواب في اجمللس
الشعبي الوطني..........................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 26 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 26 ديـسـمــبـر سـنـة q2016 يـحــدد عـدد اHــنـاصب الـعــلـيـا ذات
الــطـابع الـوظـيــفي اخلـاصـة بــاHـوظـفـX اHــنـتـمــX ألسالك مـسـتـخــدمي دعم الـبــحثq بـعـنـوان اHــركـز الـوطــني لـلـدراسـات
واألبحاث اHتكاملة للبناء.............................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 29 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1438 اHـوافق 28 مـارس ســنـة q2017 يــحـدد تــعـداد مــنـاصب الــشـغل
وتصنـيفهـا ومدة العـقد اخلاص باألعــوان العامـلX في نشـاطات احلفظ أوالـصيانـة أو اخلدمات بـعنوان اHـرصد الوطني
للمدينة......................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 17-199 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة q2017 يـعــدل تـشـكــيـلـةq يـعــدل تـشـكــيـلـة

مــجــالس إدارة اHــؤســســات الـعــمــومــيــة ذات الـطــابعمــجــالس إدارة اHــؤســســات الـعــمــومــيــة ذات الـطــابع
الــصـنـاعي والــتـجـاري الـتــابـعـة لــلـقـطــاع االقـتـصـاديالــصـنـاعي والــتـجـاري الـتــابـعـة لــلـقـطــاع االقـتـصـادي

للجيش الوطني الشعبي.للجيش الوطني الشعبي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنــاء عـلـى الــدسـتــورq ال سـيــمـا الــمـادتـان 91
q(1 و2 و6) و143 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-102 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة 2008
الــذي يــحـدد الــقــانـون األســاسي الــنــمــوذجي لــلـمــؤســسـات
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــصــنــاعي والــتــجــاري الــتــابــعـة

qللقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

- و�ــقــتــضى مــجــمـوع نــصــوص إحــداث اHــؤســسـات
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــصــنــاعي والــتــجــاري الــتــابــعـة

qللقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
تشكـيلـة مجالس إدارة اHـؤسسـات العمـوميـة ذات الطابع

الصنـاعي والتجـاري التابـعة للـقطاع االقـتصادي لـلجيش
الـــوطـــني الـشــعــبيq اHــسـيــرة �ــوجب اHـرســوم الــرئـاسي
رقم 08-102 اHــؤرخ في 18 ربــيـع األول عـام 1429 اHــوافق

26 مارس سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يــــعـــوض �ــــثــــلـــو دائــــرة االســـتــــعالم واألمن
احملـلّـةq على مـسـتـوى مجـالس إدارة اHـؤسسـات الـعمـومـية
ذات الـــطـــابع الـــصـــنـــاعي والـــتـــجـــاري الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع
االقــتـصـادي لــلـجـيش الــوطـني الـشــعـبي اHـرفــقـة قـائــمـتـهـا
بـاHــلـحـق بـهــذا اHــرسـومq �ــمـثــلــX عن اHـديــريــة اHـركــزيـة

ألمن اجليش ألركان اجليش الوطني الشعبي.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يَــــحـــضــــر الــــرئـــيـس اHـــديــــر الــــعـــام " جملــــمع
مــــيـــكــــانـــيـك اجلـــزائــــر " أشــــغـــال مــــجـــلـس إدارة اHـــؤســــســـة
الــعــمــومـــيــة ذات الــطـــابع الــصــنـــاعي والــتــجـــاري "مــجــمع
تــرقــيــة الــصــنــاعـة اHــيــكــانــيــكــيــة " خــلــفـا لــرئــيس مــجــلس
مـديـري شـركـة تـسـيـيـر اHــسـاهـمـات " اHـعـدات الـصـنـاعـيـة

والفالحية ".

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـرر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

باHرسوم الرئاسي اHعدل لتشكيلة مجالس إدارة اHؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاعباHرسوم الرئاسي اHعدل لتشكيلة مجالس إدارة اHؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع
االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

نصوص اإلنشاءنصوص اإلنشاءالتسميةالتسميةالرقمالرقم

1

2

مؤسسة اإلجنازات الصناعية بسريانة

مؤسسة صناعة الطائرات

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-132 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-133 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
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- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـيع األول عـام 1438 الــمـوافـق 28  ديــسـمـبــر سـنـة 2016

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 179-17
اHـــؤرخ فـي 27 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيH2017 وا

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

نصوص اإلنشاءنصوص اإلنشاءالتسميةالتسميةالرقمالرقم

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

مؤسسة جتديد عتاد الطيران

القاعدة اHركزية لإلمداد ببني مراد

مؤسسة األلبسة ولوازم النوم

مؤسسة البناءات اHيكانيكية بخنشلة

الطباعة الشعبية للجيش

اHؤسسة اHركزية للبناء

مؤسسة جتديد العتاد اخلاص

الديوان الوطني للمواد اHتفجرة

مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت

مـؤسـسـة قـاعـدة الـمـنـظـومـات اإللـكـتـرونـيـة
بسيدي بلعباس

مؤسسة إجناز أنظمة اHراقبة بواسطة الفيديو

مجمع ترقية الصناعة اHيكانيكية

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-135 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-136 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-137 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-138 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-139 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-140 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-141 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-142 اHـؤرخ في 2 جـمادى
األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

اHـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 09-222 اHــؤرخ في 6 رجب
عام 1430 اHوافق 29 يونيو سنة 2009.

اHـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 09-223 اHــؤرخ في 6 رجب
عام 1430 اHوافق 29 يونيو سنة 2009.

اHــــرســـوم الـــرئـــاسـي رقـم 09-337 الـــمـــؤرخ فـي 2
ذي القعدة عام 1430 اHوافق 21 أكتوبر سنة 2009.

اHــرســوم الــرئــاسي رقم 11-312 اHــؤرخ في 8 شـوال
عام 1432 اHوافق 6 سبتمبر سنة 2011.

مـرسـوممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  تـنـفـيـذي رقم 17-197 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1438 ا اHــوافق Hــوافق 13 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2017 يـــعـــدq يـــعـــدّل تــوزيعل تــوزيع

نفـقات ميزانـية الدولـة للتـجهيـز لسنة نفـقات ميزانـية الدولـة للتـجهيـز لسنة 2017 حسب حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 180-17
اHـــؤرخ فـي 28 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 25 مـايــو ســنـة

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2017 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

qتممHعدل واHا qتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2017
اعـتـمـاد دفـع قـــدره مـائـة مـلــيـون ديـنـار (100.000.000 دج)
ورخـصــة بــرنــامج قـــدرهـــا أربــعـمــائــة وثــمــانــيـة وثـالثـون
مــلـيــون ديــنــار (438.000.000 دج)  مــقـيــدان فـي الــنـفــقـات
ذات الـطـابع النـهـائي (اHـنـصـوص علـيـهـا في الـقـانون رقم
16- 14 اHـــــؤرخ في 28 ربــــيـع األول عــــام 1438 اHـــــوافق 28

ديسـمبر سنة 2016 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2017)
طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 : يـخــصص Hـيـزانـيـة سـنـة 2017 اعـتـماد دفع
قــــدره مــــائـــة مــــلــــيـــون ديــــنـــار (100.000.000 دج) ورخـــصـــة
برنامج قـدرها أربعـمائـة وثمانـية وثالثـون مليـون دينار
(438.000.000 دج)  يـــقــــيـــدان فـي الـــنـــفــــقــــات ذات الـــطـــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 16-14 اHؤرخ
في 28 ربــيـع األول عـام 1438 اHـوافق 28  ديــســمــبــر ســنــة
2016 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2017) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 13
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية
( بآالف الدنانير)( بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احـتـيــاطي لـنــفـقـات
غير متوقعة

اجملـــمــوع : ...............اجملـــمــوع : ...............

100.000

100.000

438.000

438.000

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
( بآالف الدنانير)( بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اHــنــشــآت الــقــاعــديـة
االجـــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيـــــــــة

والثقافية

اجملــمــوع : ................اجملــمــوع : ................

100.000

100.000

438.000

438.000

مـرســوممـرســوم تـنـفـيـذي تـنـفـيـذي  رقـم رقـم 17-198 مـؤرخ فـي  مـؤرخ فـي 18 رمـضـان رمـضـان
q2017 عــــــام عــــــام 1438 ال الـــــــمــــــوافـق ـــــــمــــــوافـق 13 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة
يــتـضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيـزانــيـة تــسـيــيـريــتـضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيـزانــيـة تــسـيــيـر

وزارة اHالية.وزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورq ال سيـما اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

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

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وبـمـقــتـضـى الـمـرســوم الـرئـاسـي رقم 179-17
الـمـؤرخ فــي 27 شـعــبـان عـام 1438 الـمـوافـق 24 مـايـو

qالوزير األول Xتضمن تعيHسنة 2017 وا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 180-17
اHــؤرخ فـي 28 شــعــبــان عــام 1438 اHــوافق 25 مــايــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2017 وا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنفـيـذي رقـم 31-17
الــمـؤرخ فـي 20 ربـيـع الــثـانـي عـام 1438 الــمـوافـق 19
 يـنــايـر سـنـة 2017 والـمـتــضـمـن تـوزيـع االعــتـمـادات
الـــــمـــــخــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة مــن مـــــيـــــزانــــيـــة

q2017 الية لسنةHالـتسييـر �وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : األولى :  يـــلـــغـى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســـنـــة 2017
اعــــتـــمـاد قـــدره مــائـــة وثــمـــانــيـــة وعــشـــرون مــلـــيــونــا
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وســــــــتـــــــمــــــائــــــة واثــــــنــــــان وخــــــمــــــســــــون ألـف ديـــــــنـــــــار
(652.000. 128 دج) مـــقــيّـــد فـي مــيـزانــيـة تـســيـيـر  وزارة
qـديــريـة الـعـامـة لالسـتـشـرافHــالـيـة - الـفـرع الـثـامن - اHا
وفـي األبــــواب اHـــــبــــيـــــنـــــة في اجلـــــدول " أ " اHــــلـــــحق بـــــهــــذا

اHرسوم . 

اHاداHادّة ة 2 :   :  يخصص Hـيزانيـة سنة 2017 اعتـماد قدره
مــائـــة وثـــمـــانــيـــة وعـــشــرون مـــلـــيـــونــا وســـتـــمــائـــة واثـــنــان
وخـــــمــــــســـــون ألـف ديـــــنـــــار (652.000. 128 دج) يـــــقــــــيّـــــد في

مـيـزانـيــة تـسـيـيـر  وزارة اHـالـيـة - الـفـرع األول - اإلدارة
اHـركـزيـةq وفي األبـواب اHـبـيـنـة في اجلـدول " ب " اHـلـحق

بهذا اHرسوم . 
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـاليـةq بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 13

يونيو سنة 2017.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اجلدول اHلحق (أ)اجلدول اHلحق (أ)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )الـعـنـاويـنالـعـنـاويـنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع الثامنالفرع الثامن

اHديرية العامة لالستشرافاHديرية العامة لالستشراف
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة لالستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHديرية العامة لالستشراف - التعويضات واHنح اخملتلفة.............
qالرواتب qـتعـاقـدونHـستـخـدمون اHـديريـة الـعامـة لالسـتشـراف - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHديرية العامة لالستشراف - ريوع حوادث العمل.......................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة لالستشراف - اHنح العائلية................................

اHديرية العامة لالستشراف - اHنح االختيارية............................
اHديرية العامة لالستشراف - الضمان االجتماعي........................
اHديرية العامة لالستشراف - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية....
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHديرية العامة لالستشراف - تسديد النفقات.............................

38.119.000

30.716.000

19.107.000

87.942.000

5.000

5.000

496.000

15.000

17.206.000

2.750.000

20.467.000

5.000.000
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اجلدول اHلحق (أ) (تابع)اجلدول اHلحق (أ) (تابع)

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )الـعـنـاويـنالـعـنـاويـنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

02 - 37

01 - 43

اHديرية العامة لالستشراف - األدوات واألثاث............................

اHديرية العامة لالستشراف - اللوازم........................................
اHديرية العامة لالستشراف - التكاليف اHلحقة..........................
اHديرية العامة لالستشراف - األلبسة........................................
اHديرية العامة لالستشراف - حظيرة السيارات.........................
اHديرية العامة لالستشراف - اإليجار........................................
اHديرية العامة لالسـتشراف - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHديرية العامة لالستشراف - صيانة اHباني...............................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة لالستشراف - اHؤتمرات واHلتقيات....................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـــديــريـــة الـــعـــامــة لـالســتـــشـــراف - اHـــنح - تـــعــويـــضـــات الــتـــدريب -
الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين.........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثامن

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

800.000

1.000.000

5.000.000

400.000

1.018.000

10.000

10.000

13.238.000

5.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

127.652.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

128.652.000

128.652.000

128.652.000
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اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )الـعـنـاويـنالـعـنـاويـنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األول القسم األول 

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
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اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـاليـة بـتـنـفيـذ هـــذا اHـرسوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 22
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-202 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1438 اHــوافق  اHــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2017 يــعـــدل ويــتــممq يــعـــدل ويــتــمم

اHرسوم الـتنـفيذي رقم اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-306 اHؤرخ في  اHؤرخ في 24 صـفر صـفر
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 6 ديـسـمبــر سـنة  ديـسـمبــر سـنة 2015 الـذي يحدد الـذي يحدد
شـروط وكـيـفيـات تـطـبـيق أنظـمـة رخص االسـتـيرادشـروط وكـيـفيـات تـطـبـيق أنظـمـة رخص االسـتـيراد

أو التصدير للمنتوجات والبضائع.أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-179 اHـؤرخ
في 27 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qالوزير األول Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 اHـؤرخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــــذي رقم 306-15
الـمـؤرخ فـي 24 صـفـر عـام 1437 الـمـوافـق 6 ديـسـمـبــر
ســنـــة 2015 الــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات تــطــبــيـق
أنـــظــمـــة رخـص االســتـــيـــراد أو الـــتــصـــديـــر لـــلــمـــنـــتـــوجــات

 qوالبضائع

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيــذي رقم 15-306 اHؤرخ في 24 صـفر عام
1437 اHـوافق 6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 الـذي يــحـدد شـروط

وكيـفيـات تـطبـيق أنظـمة رخـص  االستـيراد أو الـتصـدير
للمنتوجات والبضائع .

مـرســوممـرســوم تـنــفـيـذي تـنــفـيـذي رقـم  رقـم 17-201 مـؤرخ فـي  مـؤرخ فـي 27 رمــضـان رمــضـان
q2017 عــــــام عــــــام 1438  الـــــــمــــــوافـق الـــــــمــــــوافـق 22 يــــــونـــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــونـــــــيــــــو ســــــنــــــة
يـتــضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيــزانـيــة تــسـيــيـريـتــضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيــزانـيــة تــسـيــيـر

وزارة اHالية.وزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 179-17
اHـــؤرخ فـي 27 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيH2017 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 اHـؤرخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-31 اHـؤرخ
في 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اHـالــيـة من مــيـزانــيــــة الـتــسـيــيــر �ــوجـب قـانــون اHـالــيـة
q2017 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغــى من مــــيــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2017
اعـــتـــمــاد قــدره مــلـــيــونــا ديــنــار (2.000.000 دج) مــقــيّــد في
مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة اHــالــيـــة - الــفــرع الـــثــاني وفي
الــــبــــاب رقم 34-04 "اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــحــــاســــبـــة -

التكاليف اHلحقة ".

اHاداHادّة ة 2 :  : يـخصص Hـيزانـية سـنة 2017 اعتـمـاد قدره
مـلـيونـا ديـنار (2.000.000 دج) يـقـيّد في مـيـزانـية تـسـيـير
وزارة اHالـيـة - الـفرع الـثـانـي وفـي الــبـاب رقـــم 01-34

" اHديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات ". 
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 17-205 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1438  اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2017 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

مــفـتـشــيـة عــامـة لـدى الــوزيـر األول وحتــديـد مـهــامـهـامــفـتـشــيـة عــامـة لـدى الــوزيـر األول وحتــديـد مـهــامـهـا
وتنظيمها.وتنظيمها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اHـادتـان  99 (4 و6)
qو143 (الفقرة 2)  منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 179-17
اHـــؤرخ فـي 27 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيH2017 وا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرســوم الـرئـاسـي رقم 180-17
الـــــمـــــــؤرخ فــي 28 شـــــعــــــبـــــان عــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 25
مــــايــــو ســــنــــة 2017 والــــمـــــتــــضــــمـن تــــعـــــيــــيـن أعــــضــــاء

 qاحلكومة

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 63-09
الــمــؤرخ فـي 11 صــفــر عـام 1430 الــمــوافـق 7 فــبــرايـر
ســــــنـــــة 2009 واHــــــتــــــضــــــمن مــــــهــــــام ديــــــوان الــــــوزيـــــر األول

 qوتنظيمه

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــنــشــأ  لــدى الــوزيــر األول مــفــتــشــيــة
عامة q تدعى في صلب النص "اHفتشية".

اHادة اHادة 2 : : تعد اHفتـشيــة جهـازا لالستعـــالم وتقييــم
 تـنـفـيـذ الـسـيـاســات الـعـمـومـيـة اHـقـررة في إطـار مـخـطط

عمل احلكومة. 

وفي هـــذا اإلطــارq تـــكــلـف بــتـــأديـــة مــهـــام الــتـــفـــتــيش
واHراقبة والتقييمq ال سيما حول :

- مــــدى تــــطــــبــــيـق الــــتـــشـــريع والـــتـــنــــظـــيم الـــلـــذين
qيــحــكـمــان ســيــر مــصــالح الــدولــة واجلــمــاعــات اإلقــلــيــمــيـة
واHــؤســـســـات والــهـــيـــئــات والـــهـــيــاكـل الــتـــابـــعــة لـــهـــا وكــذا
الهـيئـات اخلاصـة التي تـستـفيـد من مسـاهمـات مالـية من

qالدولة

- مـدى تـطبـيق وتـنـفـيـذ تعـلـيـمـات وقـرارات رئيس
اجلـــمــهــوريـــة والــوزيـــر األول وتــلك اHـــتــخــذة فـي مــجــالس

qالوزراء وفـي اجتماعات احلكومة

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 : : تــــــــتــــــــمـم أحـــــــكــــــــام اHـــــــادة 5 مـن اHــــــــرســـــــوم
الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 15-306 الـــمـــؤرخ فـي 24 صـــفـــر عــام
qـذكور أعالهH1437 الــمـوافـق 6 ديـســمـبـــر سـنـة 2015 وا

كما يأتي :

" اHادّة 5 : �كن إحداث رخص غـير تلقائية ...........
( بدون تغيير) ............... .

يــــــــمـــــــنـح هــــــــذه الــــــــرخـص الـــــــوزيـــــــر الــــــــمـــــــكـــــــلـف
بـــالـــتــجـــارة بـــنـــاء عــلـى اقـــتـــراح الـــلــجـــنـــة الـــوزاريــة
الــــمـــشـــتـــركـــة الــدائــمــة اHـــذكــورة في اHــادة 6 أدنــاهq بــعــد

موافقة الوزير األول ".

اHاداHادّة ة 3 : :  تـعدل وتـتـمم أحكـــام اHادة 6 مـن اHـرسـوم
الـتـنـفـيــذي رقــم 15-306 اHـؤرخ فــي 24 صـفــر عـام 1437
اHـوافــق  6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 واHــذكـور أعالهq وحتـرر

كما يأتي:

" اHادّة 6 : حتدث ............( بدون تغيير) .............

يـرأس الـلــجـنـة �ـثل  وزيـر الــتـجـارةq وهي تـتـشـكل
من األعضاء اآلتي ذكرهم : 

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

- �ــثل (1) عن الــقــطــاع الــوزاري اHــعــني بــاHــنــتـوج
اخلـاضع لنـظام الـرخص عـندمـا ال يكـون للـقطـاع �ثل دائم

على مستوى اللجنة. 

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

4 : : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـاداHـادّة ة 
الـرّسـمــيّـة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 22
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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رفـض تـــقــديــم الــمـــعــلـــومــات الـــتـي يـــطــلـــبــونـــهــا وأي
عــرقــلــة لــمــمــارســة مــهــامــهـم ألي ســبـب كــانq تــخــبــر
بـه دونــمــا تــعــطــيـل الــســلـــطــة الــســلّــمــيــة الــمــعــنــيــة
الـــتي عـــلـــيـــهـــا أن تـــتـــخـــذ اإلجــراءات الـــضـــروريـــةq وتـــعـــلم

اHفتشية بذلك.

اHــــادة اHــــادة 10 :  : يــــتـــعـــX عـــلى اHـــفــــتـــشـــqX خالل �ـــارســـة
مهمـتهم �ــا في ذلك بعــد انتهـاء مهـامـهمq عـلى اخلصوص

�ا يأتي :

- احملـافــظـةq في جـمـيـع الـظـروفq عـلى الــسّـر اHـهـني
qللوقائع التي عاينوها خالل قيامهم �همتهم

- تـفادي أي تـدخل في تـسـيـير اHـصـالح الـتي يـجري
تفـتـيـشـهـا بـاالمـتـنـاعq خـاصة عـن إصدار أي أمـر من شـأنه
أن يــشــكل مــســـاســا بــالــصالحــيـــات اخملــولــة Hــســؤولي هــذه

qصالحHا

- رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها األولى.

11 :  : فـي حـــالـــة مـــعـــايـــنـــة وقـــائـع خـــطــــيـــرة اHـادة اHـادة 
تــلــحــق ضـررا بــحــسـن ســيـر الــمــصـلــحــة أو الـهــيــئـة
أو الـــهــيـــكـل الـــذي يــجــــري تــفـــتــيـــشـهq يـــتــعـــيـن عــلـى
الـــمــفــتــش أن يــخــطـــر فــورا الــســـلــطـــة الــســلّـــمــيــة أو
qعـند االقـتـضاء qعـنـيـة بتـقـريـر من أجل القـيـامHالوصـيـة ا
بــاتـــخـــاذ أي إجــراء تـــحـــفـــظـي تــراه مـــنـــاســـبــاq وإعـالم

اHفتشية بذلك.

اHـادة اHـادة 12 :  : تــتـوج كـل مـهــمــة تــفــتـيـش بـإعــداد تــقــريـر
يرسله اHفتش العام إلى الوزير األول.

اHـادة اHـادة 13 : : يــعـد اHــفـتش الــعــام تــقــــريــرا سـنــويـا عن
الــنــشــاطـاتq يــــدون فــيه مـالحــظـاتـه واقــتـــراحــاتـه حـــول
ســيــــر اHــصــالح اHـذكــورة في اHـادة 2 أعـالهq ويـرســله إلى

الوزير األول.

اHـادة اHـادة 14 : : يــنــشـــر هــذا الــمـــرســوم فـي الـــجــريــدة
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1438 اHــــوافق 28
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

qإجناز مشاريع االستثمار والتنمية -

- نوعـيـة تـسيـيـر اHـصالح اHـذكـورة أعاله واخلـدمات
اHقدمة من قبلها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـيّـر اHـفــتـشـيـة مـفــتش عـامq يـسـاعـده من
عـــشــرة (10) إلى عـــشــرين (20) مـــفــتـــشـــا. وتــعـــد وظـــيــفـــتــا
qـــــفـــــتش وظـــــائف عـــــلـــــيـــــا في الـــــدولــــةHـــــفــــتـش الـــــعــــام واHا
وتصـنـفان وتـدفع رواتـبهـمـاq استـناداq عـلى الـتواليq إلى
وظيفة مكـلف �همة ومدير دراسـات لدى مصالح الوزير

األول.

يحـدد الوزيـر األول توزيع مـهام اHفـتشـX وبرنامج
عملهمq بناء على اقتراح اHفتش العام.

XـــفــتـــشــHــفـــتش الـــعــام تـــنــشـــيط أعـــمــال اHيـــتـــولى ا
وتنسيقها ومتابعتها.

qفي حدود صالحياته qفتش العـامHادة 4 : :  يتلـقى اHادة اHا
تفويضا باالمضاء من الوزير األول.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : تــــمــــارس اHــــفــــتــــشــــيــــة مــــهــــامــــهــــا من خالل
مهمات رقابية �كن أن تكون فجائية أو معلنة. 

وزيـــادة عـــلـى ذلـكq يـــمــكـن أن يـــكــلـــفـــهــا الـــوزيــر
األول بــــــــالــــــــتـــــــحــــــــقــــــــيـق فــي وضــــــــعـــــــيــــــــات خــــــــاصـــــــة أو

استثنائية.

اHـادة اHـادة 6 :  : تــعــــتــمـــد الـــمــفـــتـــشــيـــة فـي تـــدخـالتـــهـــا
عـــــلـى مـــــســــاعـــــدة ومــــســـــاهــــمـــــة أجــــهـــــزة الـــــتــــفـــــتــــيـش
والـــرقـــابـــة وكـــذا الــهـــيـــاكـل الـــمـــركـــزيــة والـــمـــحـــلـــيــة

لإلدارة اHعنية.

اHادة اHادة 7 :  : �كن أن يساعـد اHفتشX في إطار �ارسة
مــــهـــامــــهمq أعـــوان يــــوضـــعــــــون حتت تـــصــــرفـــهــم مـن قــــبل
اإلدارة اHـركزيـة اHعـنيـةq ويخـتارون بسـبب مـسؤوليـتهم

واختصاصهم.

اHـادة اHـادة 8 :  : يـؤهل اHـفـتش الـعـام واHـفـتـشونq فـي إطار
تـدخالتهمq للمـطالبة بـأي معلومة واالطـالع على أي وثيقة
تـتــعـلـق بـنــشـاط الــهـيــكل مـحل الــتـفــتـيش ونــسـخــهـاq عــنـد

االقتضاء.

اHــــادة اHــــادة 9 :  : كـل رفــض لـــــطـــــلــــبـــــات تـــــقــــديـــم الــــوثـــــائق
للمـفـتـشيــن أو رفــض تمـكـيــنهـم من االطـالع عليــها أو
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق اHـوافق
21 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2017 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيسن إنـهــاء مـهــام رئـيس

ديوان وزير العدل.ديوان وزير العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمــضـان عـام
1438 اHــوافق 21 يــونــيــو ســنـة q2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

رابح خنيشq بصفته رئيسا لديوان وزير العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائبــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائب
مــديـر في اHــديــريـة الــعـامــة إلدارة الــسـجــون وإعـادةمــديـر في اHــديــريـة الــعـامــة إلدارة الــسـجــون وإعـادة

اإلدماج بوزارة العدل.اإلدماج بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

علي بن عـيسـىq بصــفتـه نـائب مديـر للـتكوين وتشغيل
اHــســاجــX في اHــديــريـــة الــعــامــة إلدارة الــســجــون وإعـــادة

اإلدماج بوزارة العدلq لتـكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبريل سنة أبريل سنة q2017 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهـام قضاة.ـن إنـهـاء مـهـام قضاة.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

والـسـادة اآلتيـة أسـماؤهـمq بصـفـتهم قـضـاةq إلحالـتـهم على
على التقاعد :

qفي محكمة شلغوم العيد qآسية بلعطار -
qفي محكمة بوحجار qعبد احلميد صدوق -

qنيعةHفي محكمة ا qعلي عقاق -
- عمرو كنديq في محكمة عX احلمام.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائبــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائب

مدير بوزارة اHالية.مدير بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

خـمـيـس بـاعـمـرq بـصـفـته نـائب مـديــر لـتـحـلـيل الـعـمـلـيـات
اHالـية في اHـديريـة العـامة لـلتـقديـر والسـياسـات بوزارة

اHاليةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

اHـوافق مــرســـوم رئــاسيمــرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 
30  أبــــريـل ســــنـــة أبــــريـل ســــنـــة q2017 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّــن إنــــهــــاء مــــهـــامــن إنــــهــــاء مــــهـــام

نــائـبة مـديـر فـي الــمـديـريـة الــعـامـة للـميـزانـيـةنــائـبة مـديـر فـي الــمـديـريـة الــعـامـة للـميـزانـيـة
بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

فـويـطمـة غـبـريـنيq بـصفـتـهـا نـائبـة مـديـر لـتهـيـئـة اإلقـليم
qـالـيةHـديـريـة الـعامـة لـلـمـيـزانيـة بـوزارة اHوالـبيـئـة في ا

إلحالتها على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرةـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرة

احلفظ العقاري في والية بومرداس.احلفظ العقاري في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

صليحة يسـريq بصفتها مديـرة للحفظ العقاري في والية
بومرداسq لتكليفها بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 30 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنــان إنـــهـــاءـــنــان إنـــهـــاء
مـــهـــام مــديــريـن لــبــرمــجــة ومــتــابــعــة اHــيــزانــيــة فيمـــهـــام مــديــريـن لــبــرمــجــة ومــتــابــعــة اHــيــزانــيــة في

.Xواليت.Xواليت
ـــــــــــــــــــــــــ

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

عــبــد احلق بن خلــلفq بــصــفـتـه مـديــرا لــبــرمــجـة ومــتــابــعـة
اHيزانية في والية باتنةq إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ســـالم بـــوعـــدالويq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابـــعـــة
الـــمــــيــزانــيـــة فـي واليـــة تـــيـــســـمــــســـيـــلــتq لـــتـــكــــلـــيـــفـه

بوظيفة أخرى.
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- Hـــنـــور مــــســـعــــوديq في واليــــة جـــيــــجلq لـــتــــكـــلــــيـــفه
qبوظيفة أخرى

- مـــحـــمـــد مـــزيـــانيq فـي واليـــة ســطـــيـفq لـــتــكـــلـــيـــفه
qبوظيفة أخرى

- الــــيـــزيــــد زنـــوشq فـي واليـــة ســــعــــيـــدةq لــــتـــكــــلــــيـــفه
qبوظيفة أخرى

- كـــمـــال ســـمـــاتـيq في واليـــة ســـكــــيـــكـــدةq لـــتــــكـــلـــيـــفه
qبوظيفة أخرى

qفي واليــــة ســــيــــدي بـــلــــعــــبـــاس qــــةHفـــريــــدة بـن ســـا -
qلتكليفها بوظيفة أخرى

- محـمـد شـاوشq في واليـة قـاHـةq لـتكـلـيـفه بـوظـيـفة
qأخرى

- عــبــد الــهــادي بـــركــاتq في واليــة اHــديــةq لــتــكــلــيــفه
qبوظيفة أخرى

- سـامـيـة بـن شـاعـةq في واليـة مـسـتـغــا�q لـتـكـلـيـفـهـا
qبوظيفة أخرى

- عـلي لــعـمــامــريq في واليـة مــعـســكــرq إلحـالــته عـلى
qالتقاعد

- مـــوسى مـــنــيـــنــةq فـي واليــة ورقـــلــةq إلحـــالــتـه عــلى
qالتقاعد

- عمـر شيـكـارq في والية تـندوفq لـتكـلـيفه بـوظيـفة
qأخرى

qفي واليـة بـرج بـوعـريـريج qنـور الـدين بـومــعـيـزة -
qلتكليفه بوظيفة أخرى

- فــتح الـلّـه عـثــمــانيq في واليــة الــطــارفq لـتــكــلــيـفه
qبوظيفة أخرى

- مـــحـــمــد عـــاشــوريq فـي واليــة خـــنــشـــلــةq لـــتـــكــلـــيــفه
qبوظيفة أخرى

qفي واليــــــة ســـــوق أهـــــراس qبـــــومــــــدين صــــــغـــــيــــــري -
qلتكليفه بوظيفة أخرى

- حـــفـــيظ ســـمـــاعــونq فـي واليــة تـــيـــبـــازةq لــتـــكـــلــيـــفه
qبوظيفة أخرى

- بـلقاسم بن مـوفقq في والية عX الـدفلىq لتـكليفه
qبوظيفة أخرى

بــراهم مـــحــنـــد شــريفq في واليـــة مــيـــلــةq لـــتــكــلـــيــفه
qبوظيفة أخرى

- عــــز الــــدين نــــزارq فـي واليـــة غــــردايــــةq لــــتــــكـــلــــيــــفه
qبوظيفة أخرى

- بــــلــــعــــيـــد أكــــرورq في واليـــة غـــلـــيـــزانq لــــتـــكـــلـــيـــفه
بوظيفة أخرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهــام رئــيسـن إنـــهـــاء مـــهــام رئــيس

دراسات بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.دراسات بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

مراد خـليفةq بـصفته رئـيسا لـلدراسات بـاHكتب الوزاري
لألمن الــداخـلي في اHــؤسـســة بـوزارة الــطـاقـة واHــنـاجم -

سابقاq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهــام مـديـرينـن إنــهــاء مــهــام مـديـرين

للطاقة واHناجم في الواليات.للطاقة واHناجم في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تـنهـى مهـام الـسـيدات

والـــســادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهمq بــصـــفــتـــهم مــديـــرين لــلـــطــاقــة
واHناجم في الواليات اآلتية :

- الــطـاهــر فـيالليq في واليــة الـشــلفq إلحـالــته عـلى
qالتقاعد

- الــــطــــيب زايــــديq فـي واليــــة األغـــواطq لــــتــــكــــلــــيــــفه
qبوظيفة أخرى

- عدنـان رضا أمـيرq في واليـة أم البـواقيq لتـكلـيفه
qبوظيفة أخرى

- علي بن يخلفq في والية بـاتنةq لتكلـيفه بوظيفة
qأخرى

- عـمــر ســبعq في واليــة بــجـايــةq لــتـكــلــيـفـه بـوظــيــفـة
qأخرى

- موسى بيبيq في والية الـبليدةq لتكـليفه بوظيفة
qأخرى

- لـــزهـــر قـــمـــيــــنيq في واليـــة الــــبـــويـــرةq لـــتــــكـــلـــيـــفه
qبوظيفة أخرى

- رقـــيـــة بن تـــركـيq في واليـــة تــــبـــســـةq لـــتـــكــــلـــيـــفـــهـــا
qبوظيفة أخرى

qفـي واليـــة تــــلـــمــــســـان qمــــحـــمــــد الـــســــعــــيـــد حـالســـة -
qلتكليفه بوظيفة أخرى

- خــلـيـفـة بن جـعــفـرq في واليـة تـيـزي وزوq لــتـكـلـيـفه
qبوظيفة أخرى

- عــبــد الــعــزيــز حــراثq في واليــة اجلــلــفــةq لــتــكـلــيــفه
qبوظيفة أخرى
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتــضـــمq يــتــضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام عـمــيـدةـن إنـــهــاء مـــهـــام عـمــيـدة

كلية اآلداب واللغات بجامعة الشلف.كلية اآلداب واللغات بجامعة الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســــوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ في 3 شــعــبــان
عــــام 1438 اHـــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة q2017 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الــسـيـدة اجلــمـهــوريـة ســلـيــمـانيq بــصـفـتــهـا عــمـيــدة لـكــلـيـة
اآلداب والــــلـــغــــات بـــجــــامـــعـــة الــــشـــلــفq لـــتـــكــــلـــيــــفـــهـــا

بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

معهد تسيير التقنيات احلضرية بجامعة اHسيلة.معهد تسيير التقنيات احلضرية بجامعة اHسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

بـــوجـــمــــعـــة خـــلف الـــلـهq بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا Hـــعــــهـــد تـــســـيـــيـــر
التـقـنـيـات احلـضريـة بـجـامـعـة اHسـيـلـةq لـتـكلـيـفه بـوظـيـفة

أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

اHدرسة الوطنية العليا للبيطرة.اHدرسة الوطنية العليا للبيطرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

بـــاديس بن ددوشq بــصـــفــته مــديـــرا لــلــمــدرســـة الــوطــنــيــة
العليا للبيطرة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر
اHـــدرســـة اHـــتـــعـــددة الـــعـــلـــوم لـــلـــهـــنـــدســـة اHـــعـــمـــاريــةاHـــدرســـة اHـــتـــعـــددة الـــعـــلـــوم لـــلـــهـــنـــدســـة اHـــعـــمـــاريــة

والعمران.والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

مـحـمــد صـالح زروالـةq بـصـفـته مـديـرا لـلـمـدرسـة اHـتـعـددة
العلوم للهندسة اHعمارية والعمران.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن إنـــهــاء مــهــام مــفـتـشـةـن إنـــهــاء مــهــام مــفـتـشـة
بــاHـفـتـشـيــة الـعـامـة لـلــبـيـداغـوجـيــا بـوزارة الـتـربـيـةبــاHـفـتـشـيــة الـعـامـة لـلــبـيـداغـوجـيــا بـوزارة الـتـربـيـة

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 3 شــعـبـان
عــــام 1438 اHـــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة q2017 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـــســـيــدة صـــبـــاح عـــفــيـــفـــة بـــوســـكــqX بـــصـــفـــتـــهــا مـــفـــتـــشــة
بـــاHـــفـــتــشـــيـــة الــعـــامـــة لـــلــبـــيـــداغــوجـــيـــا بـــوزارة الــتـــربـــيــة

الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومـــان رئــاســـيمــرســـومـــان رئــاســـيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخــان فـي خــان فـي 3 شــعـــبـــان عــام شــعـــبـــان عــام
1438  اHــــوافق اHــــوافق 30  أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتـــضـــــمq يــــتـــضـــــمّــــنـــانــــنـــان

إنـــــهـــــاء مــــــهـــــام نــــائــــبـي مــــديــــر بــــوزارة الـــــتــــربــــيــــةإنـــــهـــــاء مــــــهـــــام نــــائــــبـي مــــديــــر بــــوزارة الـــــتــــربــــيــــة
الوطنية.الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــ

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

مـولـود بــولـسـانq بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـتـنـظـيم اHـدرسي
qـديــريـة الــتــعـلــيم األســاسي بــوزارة الـتــربـيــة الــوطـنــيـة�

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 3 شــعـبـان
عـــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 30 أبـــــريـل ســـــنـــــة q2017 تـــــنـــــهـى
مـــهـــام الــســيـدة أســيــة عــثـمــانــيــةq بــصـفــتــهــا نـائــبــة مــديـر
لـألنــشــطـــة الـثــقــافــيـة والــريــاضــيـة بــوزارة الــتــربــيــة

الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائبــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائب

مدير بجامعة اHدية.مدير بجامعة اHدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 3 شــعـبـان
عـــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 30 أبـــــريـل ســـــنـــــة q2017 تـــــنـــــهـى
مــهــام السـيد عـثـمــان بـوقنــداقــجيq بصـفـته نائب مـدير
مــكــلــفـا بــتــنــشــيط الــبـحـث الـعــلــمي والــعالقــات اخلــارجــيـة
والــتـــعــاون وتـــرقــــيــة ذلـك بــجـــامـــعــة اHــــديــةq لـــتـــكــلــــيـــفه

بوظـيـفة أخرى.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن تـــعــيـــX مـــديـــر جــمعـن تـــعــيـــX مـــديـــر جــمع
اHعلومات في اHديـرية العامة للتـقدير والسياساتاHعلومات في اHديـرية العامة للتـقدير والسياسات

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمــوافـق 30 أبـــريـل ســنــة q2017 يــعــيـن الـــســيــد

خـــمـــيس بــاعـــمــرq مـــديـــرا جلــمع اHـــعــلـــومـــات في اHــديـــريــة
العامة للتقدير والسياسات بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يـتـضـمq يـتـضـمّـن تـعيـX نائـبة مـدير فيـن تـعيـX نائـبة مـدير في

اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمــوافـق 30 أبـــريـل ســنــة q2017 تــعـــيـن اآلنــســة

فـيـروز ولد خـليـفـةq نائـبـة مديـر لـتهـيـئة اإلقـلـيم والـبيـئة
في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يـــتـضــمq يـــتـضــمّـن تــعـيــX مـديـر بــرمـجـةـن تــعـيــX مـديـر بــرمـجـة

ومتابعة اHيزانية في والية البليدة.ومتابعة اHيزانية في والية البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمــوافـق 30 أبـــريـل ســنــة q2017 يــعــيـن الـــســيــد

سـالم بـوعـدالويq مـديـرا لـبـرمـجـة ومـتـابـعـة اHيـزانـيـة في
والية البليدة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سنة أبـريل سنة q2017 يــتضـمq يــتضـمّـن تـعيX مـديرين للـطاقةـن تـعيX مـديرين للـطاقة

في الواليات.في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــــوافق 30 أبـــــريـل ســـــنـــــة q2017 تــــعــــX الــــســــيــــدات

والـسـادة اآلتيـة أسـمـاؤهـمq مديـريـن لـلـطاقـة فـي الـواليات
اآلتية :

qفي والية األغواط qالطيب زايدي -

qفي والية أم البواقي qعدنان رضا أمير -

qفي والية بجاية qمحمد شاوش -

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن إنـــهـــاء مـــهــام مــكــلــفـةـن إنـــهـــاء مـــهــام مــكــلــفـة
بـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـصـحـة والـسـكـانبـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـصـحـة والـسـكـان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

أمـيـنة بـودوخـةq بـصفـتـها مـكـلـفة بـالـدراسـات والتـلـخيص
بوزارة الـصحة والـسكان وإصالح اHـستشـفياتq إلحـالتها

على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرةـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرة
الــوقـــايــة االجــتــمــاعــيــة والــبـــيــئــيــة بــوزارة الــصــحــةالــوقـــايــة االجــتــمــاعــيــة والــبـــيــئــيــة بــوزارة الــصــحــة

والسكان وإصالح اHستشفيات.والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

ســامــيـة يــاسـفq بـصــفــتــهــا مــديــرة لــلـوقــايــة االجــتــمــاعــيـة
والـــــــبــــــيـــــــئــــــيـــــــة بــــــوزارة الـــــــصـــــــحــــــة والـــــــســــــكـــــــان وإصالح

اHستشفياتq إلحالتها على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنـــهــاء مـــهــام اHــديـرةـن إنـــهــاء مـــهــام اHــديـرة

العامة للوكالة الوطنية لزرع األعضاء.العامة للوكالة الوطنية لزرع األعضاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

مــلـيــكـة رحــالq بـصــفـتــهـا مــديـرة عــامـة لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة
لزرع األعضاءq إلحالتها على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضــمq يـــتـضــمّن الـتــعـيــX في اHـديــريـةن الـتــعـيــX في اHـديــريـة
الــــعـــامــــة إلدارة الــــســــجــــون وإعــــادة اإلدمــــاج بـــوزارةالــــعـــامــــة إلدارة الــــســــجــــون وإعــــادة اإلدمــــاج بـــوزارة

العدل.العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـدان اآلتي

اســـمـــاهــمـــا فـي اHـــديــرة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعــادة
اإلدماج بوزارة العدل :

qمديرا لشروط احلبس qعلي بن عيسى -
- فؤاد بويحياويq نائب مدير لإلعالم اآللي.
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 3 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1438 اHـوافق اHـوافق
30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 تq تـــتــضـــمـــتــضـــمّـن الــتــعــيــX بــوزارةـن الــتــعــيــX بــوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :

qمديرا للدراسات qرابح شيشيو -

- بوبكر صديق بـوعزةq مديرا للدراسات القانونية
qوالتعاون

- مـصطـفى حمديq نـائب مديـر للـبرامج الـتعـليـمية
�ديرية التعليم األساسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 يــعــX الـســيــد مــولـود

بولسانq مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة q2017 يـــعـــX الـــســـيـــد عـــلي

تواتي طليبهq مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
Xالـســيـد حــسـ Xيــعــ q2017 ــوافق 30 أبــريل ســنــةH1438 ا

عـزايزq مـفـتـشـا بـاHـفـتـشـيـة العـامـة لـلـبـيـداغـوجـيـا بوزارة
التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة q2017 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّــن تــــعــــيــــX مــــديــــرينــن تــــعــــيــــX مــــديــــرين

للتربية في الواليات.للتربية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تـعـX اآلنسـة والـسادة

اآلتية أسماؤهمq مديرين للتربية في الواليات اآلتية :

qفي والية تيارت qحدودة بوكابوس -

qسيلةHفي والية ا qعبد السالم بودونت -

qفي والية وهران qأرزقي سليماني -

- عمار طيبانيq في والية غرداية.

qفي والية بسكرة qفتح الله عثماني -

qفي والية بشار qنور الدين برباوي -

qفي والية البليدة qسامية بن شاعة -

qفي والية البويرة qلزهر قميني -

qفي والية تلمسان qموسى بيبي -

qفي والية تيزي وزو qنور الدين بومعيزة -

qفي والية اجلزائر qعلي بن يخلف -

qفي والية اجللفة qعبد العزيز حراث -

qفي والية جيجل qنور مسعوديH -

qوالية سطيف qمحمد مزياني -

qفي والية سعيدة qاليزيد زنوش -

qفي والية سكيكدة qكمال سماتي -

qفي والية سيدي بلعباس qةHفريدة بن سا -

qفي والية عنابة qمحمد عاشوري -

qفي والية قسنطينة qرقية بن تركي -

qديةHفي والية ا qعبد الهادي بركات -

qفي والية مستغا� qبلقاسم بن موفق -

qفي والية وهران qعمر سبع -

qفي والية البيض qبوفاحت بباية -

qفي والية إيليزي qمصطفى  بن عبد القادر -

qفي والية برج بوعريريج qخليفة بن جعفر -

qفي والية الطارف qمراد خليفة -

qفي والية تندوف qعمر شيكار -

qفي والية الوادي qبوعالم آيت حمدوش -

qفي والية سوق أهراس qبومدين صغيري -

qفي والية تيبازة qحفيظ سماعون -

qفي والية ميلة qبراهم محند شريف -

qالدفلى Xفي والية ع qمحمد السعيد حالسة -

qفي والية النعامة qرشيدة ملحاني -

qفي والية غرداية qعز الدين نزار -

- بلعيد أكرورq في والية غليزان.
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�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــــوافق 30 أبــــــريـل ســـــــنــــــة q2017 تـــــعــــــX الـــــســـــيـــــدة

اجلــمـهــوريـة ســلـيــمـانيq عــمـيــدة لـكـلــيـة الــلـغــات األجـنــبـيـة
بجامعة الشلف.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتــضــــمq يــــتــضــــمّـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــةـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــة

سطيف سطيف 2.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

اآلتي اسماهما بجامعة سطيف 2 :

- جــازيـــة صــاشq عـــمــيـــدة لــكـــلــيـــة احلــقـــوق والــعـــلــوم
qالسياسية

- بدر الدين ويزq أمينا عاما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتــضــــمq يــــتــضــــمّـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــةـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــة

مستغا�.مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعة مستغا� :

qأمينا عاما qأحمد هواري -

- أحمد قيدومq عميدا لكلية العلوم االجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
Xعمـيدي كـليـت Xـن تـعيـXعمـيدي كـليـت Xيـتـضـمّـن تـعيـ qيـتـضـم q2017 أبـريل سنة أبـريل سنة

.Xبجامعت.Xبجامعت
ـــــــــــــــــــــــــ

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

: Xاآلتيت Xباجلامعت Xعميدي كليت qاآلتي اسماهما

- أمــال نـواريq عــمـيــدة لـكــلـيــة الــعـلــوم االجـتــمـاعــيـة
qواإلنسانية بجامعة سوق أهراس

- عمر غوارq عمـيدا لكلية اآلداب والـلغات األجنبية
بجامعة باتنة 2.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن إلــغــاء أحـكــام مــرسـومـن إلــغــاء أحـكــام مــرسـوم

رئاسي.رئاسي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 تـلـغى أحـكـام اHـرسـوم

الـــرئــاسـي اHــؤرّخ في 17 ذي احلــجــة عــام 1437 اHــوافق 19
ســبــتـمــبـر ســنـة 2016 والـمــتــضـمـن تــعـيــيـن الـســيـد
امـحـمـد بن عـليq مـديـرا لـلـشـهـادات واHـعـادالت والـتـوثـيق

اجلامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 3 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1438 اHـوافق اHـوافق
30 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة q2017 تـــــتــــضــــــمq تـــــتــــضــــــمّـن تــــعــــيــــX نــــوابـن تــــعــــيــــX نــــواب

مديرين باجلامعات.مديرين باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمـوافـق 30 أبــريـل سـنـة q2017 تـعــيـن الـســيـدة

جنـاة كـاملq نـائـبـة مـديـر مـكـلـفـة بـالـتـنـمـيـة واالسـتـشـراف
والتوجيه بجامعة سطيف 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمــوافـق 30 أبـــريـل ســنــة q2017 يــعــيـن الـــســيــد

عـــثـــمــان بـــوقـــنـــداقــجـيq نــائـب مــديـــر مـــكـــلــفـــا بـــالــعـالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة اHدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الـــــمــــــوافـق 30 أبـــــريـل ســـــنــــة q2017 يــــعــــX الــــســــيـــد

بـــوجـــمـــعـــة خـــلف الـــلـهq نـــائب مـــديـــر مـــكـــلـــفـــا بـــالـــتـــنـــمـــيــة
واالستشراف والتوجيه بجامعة اHسيلة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xــنـان الـتـعـيXيــتـضــمّــنـان الـتـعـي qيــتـضــم q2017 ـوافق 30 أبـريل سـنة  أبـريل سـنةHـوافق اHا

بجامعة الشلف.بجامعة الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعة الشلف :
qأمينا عاما qأحمد شاهر -

- مـحــمـد يــحـيـاويq مــديـرا Hــعـهـد الــتـربــيـة الـبــدنـيـة
والرياضية.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تــعــيــX اHــديــر الــعــامـن تــعــيــX اHــديــر الــعــام

للوكالة الوطنية لزرع األعضاء.للوكالة الوطنية لزرع األعضاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

بورحلةq مديرا عاما للوكالة الوطنية لزرع األعضاء.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن تــعـيـX مـديــر الـصـحـةـن تــعـيـX مـديــر الـصـحـة

والسكان في والية أم البواقي.والسكان في والية أم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 الــمــوافـق 30 أبـــريـل ســنــة q2017 يــعــيـن الـــســيــد

حــاج عــبــد الـرحــمــان بــادةq مــديــرا لــلــصــحــة والــسـكــان في
والية أم البواقي.

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xــنـان الـتـعـيXيــتـضــمّــنـان الـتـعـي qيــتـضــم q2017 ـوافق 30  أبـريل سـنة أبـريل سـنةHـوافق اHا

بوزارة العالقات مع البرHان.بوزارة العالقات مع البرHان.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

يـــســـريq رئـــيـــســــة لـــقـــسم الـــتـــعـــاون والـــدراســـات بـــوزارة
العالقات مع البرHان.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

اآلتي اسماهما بوزارة العالقات مع البرHان :

- خـديـجــة مـهـنيq نـائـبـة مــديـر لألرشـيف والـوثـائق
qواإلعالم اآللي

- نـــورة عـــقــونq رئـــيـــســة دراســـات بـــقــسـم الــتـــعــاون
والدراسات.  

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــــــرار رقــم قــــــرار رقــم 21 / ق. م د / / ق. م د / 17 مــــــؤرخ فــي  مــــــؤرخ فــي 13 رمـــــــضــــــان رمـــــــضــــــان
q2017 1438 الـــــــمـــــــوافـق  الـــــــمـــــــوافـق 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة  يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة عــــــام عــــــام 
يــــتـــعــــلـق بـــاســتـــخـالف نـــواب في اجملــلـس الــشـــعــبييــــتـــعــــلـق بـــاســتـــخـالف نـــواب في اجملــلـس الــشـــعــبي

الوطني.الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــواد 122 و129
qو182 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-02 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يــحــدد حــاالت الــتــنــافي مع الــعــهــدة الـبــرHــانــيــةq ال ســيــمـا

qادتان 3 و10 منهHا

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادة 6 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
واHـــتــعــلـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اHــواد 89 و105

qو106 منه

- و�ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 احملـدد لـقــواعـد عـمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــقــتـضى  إعـالن الـــمـجـلـس الــدســتـوري رقـم
01 / إ. م د/17 الـــــــمـــــــؤرخ فـي 21 شــــــــعـــــــبـــــــان عـــــــام 1438

الــمـوافـق 18 مـايــو سـنـة 2017 والـمـتــضـمـن الــنـتـائـج
الـــنــهـــائـــيــة النــتـخــاب أعــضـاء اجملــلس الــشـعــبي الــوطـني
الـذي جـرى يـوم 7 شـعــبـان عـام 1438 الـمـوافـق 4 مـايـو

q2017 سنة

- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقـم 180-17
الــمـؤرخ فـي 28 شـعــبــان عـام 1438 الــمـوافـق 25 مــايـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHسنة 2017 وا

- وبـناء على التـصريح بشـغور مقاعـد نواب بسبب
قـــبـــولـــهم وظـــيـــفـــة عـــضـــو فـي احلـــكـــومـــةq اHـــرسل من قـــبل
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادة األولى : يـسـتـخـلف الـنــواب اآلتـية أسـمـاؤهمHـادة األولى :اHا
بـعــد شـغــور مــقـاعــدهم بــسـبب قــبــولـهم وظــيــفـة عــضـو في
احلكومةq باHتـرشحX اHرتبX مباشرة بعد آخر مترشح

منتخب في كل قائمةq كاآلتي :
- غـنـية الـدالـيةq عـن حزب جـبـهة الـتـحريـر الـوطني
qترشحة أمينة أبركانHبا qبالدائرة االنتخابية البليدة

- الـــطـــيـب زيـــتـــونيq عـن حـــزب الـــتـــجـــمـع الـــوطـــني
الد�قراطي بالـدائرة االنتخابية وهرانq باHترشح صالح

qقدادرة
- طـاهـر حـجـارq عـن حـزب جـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـني

qترشح محمد مازوزHبا qبالدائرة االنتخابية تيارت
- محـجـوب بدةq عـن حزب جـبـهة الـتـحريـر الـوطني

qترشح عاشور سغوانيHبا qديةHبالدائرة االنتخابية ا
- طـاهــر خـاوةq عـن حـزب جــبـهــة الـتــحــريـر الــوطـني

بالدائرة االنتخابية اجلزائرq باHترشح مراد حليس.

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  يـــبــــلّـغ هـــذا الــــقــــرار إلى رئـــــيـس اجملــــلـس
الـــشـــعــبــي الــوطـــنــي وإلى وزيـــر الـــداخــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات

احمللية والتهيئة العمرانية.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.

بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اHــــنـــــعــــقــــدة بــــتــــاريـخ 13 رمــــضــــان عـــام 1438 اHـــــوافــق 8

يونيو سنة 2017.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
qنائبا للرئيس qمحمد حبشي -

qعضوا qحنيفة بن شعبان -
qعضوا qعبد اجلليل بلعلى -
qعضوا qإبراهيم بوتخيل -

qعضوا qداود Xحس -
qعضوا qعبد النور قراوي -

qعضوا qمحمد ضيف -
qعضوا qسماعيل باليت -

qعضوا qالهاشمي براهمي -
qعضوا qفوزية بن قلة -

- كمال فنيشq عضوا.

رئـيس اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني بــتـاريخ 6 يـونـيــو سـنـة
q2017 حتـت رقم أخ/أر/2017/01 واHـــــــســـــــجـل بـــــــاألمـــــــانـــــــة

q2017 العـامة لـلمـجلس الـدستـوري بتاريخ 6 يونـيو سـنة
q03 حتت رقم

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اHــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
التشـريعيـة التي جرت يوم 7 شعـبان عام 1438 اHوافق 4
مــــايــــو ســــنــــة q2017 اHــــعــــدّة مـن طــــرف وزارة الـــــداخــــلــــيــــة
واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة عن كـل دائــرة انـــتـــخــابـــيـــةq اHــرســـلــة
بــــــــــتــــــــــاريخ 11 أبــــــــــريـل ســــــــــنـــــــــة q2017 حتـت رقم 17/3402
والـمـســجـلة بــاألمـانــة الـعـامــة للــمـجـلـس الــدسـتـوري

q02 حتت رقم q2017 بتاريخ 11 أبريل سنة

qقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولةHوبعد ا -qداولةHوبعد ا -

- اعتـبـارا أن اHادة 122 من الدسـتور تـنص على أن
مــــهـــمـــة الــــنـــائب وعــــضـــو مـــجــــلس األمـــة وطــــنـــيـــةq قــــابـــلـــة
للـتـجـديـدq وال �ـكن اجلـمع بـينـهـمـا وبـX مـهـام أو وظائف
أخـــرىq وأن اHـــادة 3 من الــــقــــانــــون الـــعــــضــــوي رقم 02-12
اHــذكــور أعالهq تــنص فـي مــطّــتــهــا األولى عــلى أن الــعــهــدة

qانية تتنافى مع وظيفة عضو في احلكومةHالبر

- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقــــتـــــضى أحـــــكــــام اHــــادة 105 من
الــقـانــون الــعـضــوي اHــتـعــلق بــنـظــام االنـتــخــابـات اHــذكـور
أعالهq يسـتخلف الـنائب بعـد شغور مـقعده بسـبب قبوله
وظيفة عضـو في احلكومةq باHتـرشح اHرتب مباشرة بعد
اHـترشح األخير اHنـتخب في القائـمةq للمدة اHـتبقية من

qالعهدة النيابية

- واعـتـبـارا أنـه بــمـقـتـضــى أحـكـام الـمـادة 6 مـن
الــقـانــون الـعــضـوي الــذي يـحــدد كـيــفـيـات تــوسـيـع حـظـوظ
qـــذكــــور أعالهHا qــــنــــتـــخــــبــــةHــــرأة في اجملــــالس اHتـــمــــثــــيل ا
يــســتــخـلــف الـمــتــرشـح أو الــمــنــتــخـب بــمــتـرشـح أو
مـنــتـخـب من نـفـس اجلـنس في جــمــيع حـاالت االســتـخالف
اHـنــصـوص عــلـيـهــا في الـقــانـون الـعــضـوي اHـتــعـلق بــنـظـام

qاالنتخابات

- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الـــدستوري اHـتضـمن النـتائج الـنهائـية النـتخـاب أعضاء
اجملــــلس الــــشــــعــــبي الــــوطــــنيq وعــــلـى اHـــرســــوم الــــرئــــاسي
اHـــتــــضـــمن تــــعـــيـــX أعــــضـــاء احلـــكــــومـــةq وكـــذا عــــلى قـــوائم
اHـتـرشـحـX لـالنـتـخـابـات الــتـشـريـعــيـة الـتي جـرت يـوم 4
مـايــو سـنـة 2017 بــالـدوائــر االنـتــخـابــيـة اHــعـنــيـة بــعـمــلـيـة

qاالستخالف وفق تسميتها وترتيبها
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 35 و76 و119
و177 و212 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-443 اHــؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واHذكور أعالهq يهـدف هذا القرار إلى حتـديد عدد اHناصب
الـعــلــيــا ذات الــطـابـع الـوظــيــفي اخلــاصــة �ــســتـخــدمي دعم
الــبــحث بــعــنــوان اHــركــز الــوطـنـي لــلــدراســات واألبــحـاث

اHتكاملة للبناءq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
26 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2016 يحـدد عدد اHـناصبq يحـدد عدد اHـناصب اHوافق اHوافق 
XــوظــفــHالــعــلــيــا ذات الــطــابع الــوظــيــفي اخلــاصــة بــاXــوظــفــHالــعــلــيــا ذات الــطــابع الــوظــيــفي اخلــاصــة بــا
اHـنـتـمـX ألسالك مـسـتـخـدمي دعم الـبـحثq بـعـنـواناHـنـتـمـX ألسالك مـسـتـخـدمي دعم الـبـحثq بـعـنـوان
اHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــةاHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــة

للبناء.للبناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qدينةHووزير السكن والعمران وا

qاليةHووزير ا
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 82-319 اHــــــؤرخ في 6
مـحرّم عام 1403 اHوافق 23 أكتـوبر سنة 1982 واHـتضمن
جــعـل اHــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات واألبــحـــاث اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالـبــنـاء مــركـزا وطــنــيـا لــلـدراســات واألبـحــاث اHـتــكـامــلـة

qتمّمHعدّل واHا qللبناء
- 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 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

qتمّمHعدّل واHا qدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qألسالك مستخدمي دعم البحث
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

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

qواإلصالح اإلداري

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي

مسؤول برامج الهندسة

مسؤول برامج اإلعالم واالتصال

مكلف بالدراسات

مكلف باالستقبال والتوجيه

رئيس حظيرة

مسؤول اخلدمة الداخلية

رئيس مخزن

رئيس مطعم

1

1

1

1

1

1

1

1

1

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 26 ربـيع األوّل عام 1438 اHوافق
26 ديسمبر سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-05 اHـؤرخ
في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHـتـضـمن تـشـكـيلـة اHـرصـد الـوطـني لـلـمـديـنـة وتـنـظيـمه

qتممHا qوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

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

qواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكــذا مـدة الــعـقــد اخلـاص بــاألعـوان الــعـامــلـX لــدى اHـرصـد

الوطني للمدينةq طبقا للجدول اآلتي :

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1438 الــمــوافـق  الــمــوافـق 28 مــارس سـنة  مــارس سـنة q2017 يـحـدد تـعـدادq يـحـدد تـعـداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـــاألعـــوان الــعـــامــلـــيـن فـي نـــشـــاطــات الـــحــفظ أوبـــاألعـــوان الــعـــامــلـــيـن فـي نـــشـــاطــات الـــحــفظ أو
الـــصــيـــانــة أو اخلـــدمــاتq بـــعــنـــوان اHـــرصــد الـــوطــنيالـــصــيـــانــة أو اخلـــدمــاتq بـــعــنـــوان اHـــرصــد الـــوطــني

للمدينة.للمدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHووزير ا

qدينةHووزير السكن والعمران وا

- بــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم 308-07
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 17 رمــــــضـــــــان عــــــام 1428 الـــــــمـــــــوافـق 29
ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســـــنـــــة 2007 الـــــذي يــــــحـــــدد كـــــيـــــفـــــيـــــات
تـوظـيـف األعـوان اHــتـعـاقـديـن وحـقـوقـهـم وواجـبـاتـهم
والــــعـــنـــاصــــر اHـــشــــكـــلـــة لــــرواتـــبـــهـم والـــقـــواعــــد اHـــتـــعــــلـــقـــة
بتسييرهم وكـذا النظام التأديبي اHـطبق عليهمq ال سيما

qادة 8 منهHا

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

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول
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يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 16-238 اHـؤرخ في 6 ذي احلــجـة عـام 1437
اHوافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 050-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــســكـن"q يــهـــدف هـــذا الـــقــرار إلى
حتـــديـــد مـــدونـــة إيــرادات ونـــفـــقـــات حــســـاب الـــتـــخــصـــيص
اخلــاص رقم 050-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للسكن".

اHادة اHادة 2 : : حتـدد مدونة اإليـرادات والنفـقات اHقـتطعة
من هذا احلساب كما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اHـوارد اHـرتـبـطـة بـالـتـسـيـيـر الـعـقـاري الـتي حتـدد

qعن طريق التنظيم
qعند احلاجة qمخصصات ميزانية الدولة -

qحصة الضريبة على األمالك -
- اإلعـــــانـــــات احملــــــتـــــمـــــلـــــة مـن صـــــنـــــدوق الــــــتـــــضـــــامن

qوالضمان للجماعات احمللية والواليات والبلديات
- األمــــوال بــــاHــــقــــابل الــــنـــــاجــــمــــة عن هــــبــــات الــــدول
األجــنــبــيـة والــهــيــئــات أو اHــؤســسـات الــدولــيــة اHــمــنــوحـة

qلقطاع السكن
- حـصــةاإلتـاوة مـن اسـتــخـراج الــرمل من األوديـة أو

qالكثبان الرملية
 qالهبات والوصايا -

qرتبطة بتسيير احلسابHوارد األخرى اHكل ا -
- الــرصـــيــد الــنــاجت عـن إقــفــال حــســاب الـــتــخــصــيص
اخلــاص رقم 110-302 الــدي عـــنــوانـه " صــنـــدوق اHــســـاعــدة

للحصول على اHلكية في إطار إجراء البيع باإليجار".
في باب النفقات :في باب النفقات :

أوال - الـــنـــفـــقـــات اHــرتـــبـــطـــة بــســـيـــاســـة دعم الـــدولــةأوال - الـــنـــفـــقـــات اHــرتـــبـــطـــة بــســـيـــاســـة دعم الـــدولــة
للسكن اHوجهة للحصول على : للسكن اHوجهة للحصول على : 

1 - اإلعــــانـــات اHــــوجــــهـــة لــــلـــســــكـن الـــتــــرقـــوي اHــــدعم
q(السكن االجتماعي التساهمي - سابقا)

qوجهة للسكن الريفيH2 - اإلعانات ا
3 - اإلعـــانـــات اHـــوجـــهـــة لــــلـــبـــنـــاء في إطـــار الـــعـــرض

qالعقاري في واليات اجلنوب
4 - اإلعانـات اHوجهـة إلعادة تـأهيل السـكنات الـهشة

q°والبناء القد
 qوجهة لتعويض الشاليهاتH5 - اإلعانات ا

6 - كـل اإلعــــــــــانـــــــــات األخـــــــــرى اHـــــــــقـــــــــررة مـن طـــــــــرف
السلطات العمومية.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 28 مارس سنة 2017.

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 26 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438
اHـوافق اHـوافق 23 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2017 يـحـدد مــدونـة إيـراداتq يـحـدد مــدونـة إيـرادات
ونـفقـات حساب الـتـخـصيص اخلــاص رقم  ونـفقـات حساب الـتـخـصيص اخلــاص رقم  302-050

الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
ــــــــــــــــــــــ

 qاليةHإنّ وزير ا
 qدينةHووزير السكن والعمران وا

- �قتضى األمر رقم 15-01 اHؤرخ في 7 شوال عام
1436 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2015 واHـــتـــضـــمن قـــانـــون

qادة 82 منهHال سيما ا q2015 الية التكميلي لسنةHا
- 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 الـتنـفيذي رقم 94-308 اHؤرخ
في 28 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1415 اHــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1994 الذي يـحدد قواعـد تدخـل الصنـدوق الوطـني للـسكن

 qالي لألسرHفي مجال الدعم ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايـر 1995 الـذي

qاليةHيحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

qتممHعدل واHا qدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-238 اHؤرخ
في 6 ذي احلــجـة عـام 1437 اHـوافق 8 سـبــتـمـبـر سـنـة 2016
الذي يـحـدد كـيفـيـات تـسيـيـر حـسـاب التـخـصـيص  اخلاص
q"رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-238 اHؤرخ
في 6 ذي احلــجـة عـام 1437 اHـوافق 8 سـبــتـمـبـر سـنـة 2016
الذي يـحـدد كـيفـيـات تـسيـيـر حـسـاب التـخـصـيص  اخلاص
q"رقم 050-302 الـذي عـنوانه "الـصـنـدوق الوطـني لـلـسكن

qادة 3 منهHال سيما ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
26 شـــعـــبـــان عــام 1438 اHــوافق 23 مـــايـــو ســـنــة 2017 الــذي

يحدد مدونة إيـرادات ونفقات حسـاب التخصيص اخلاص
q" رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن

 يقرران ما يأتي : يقرران ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 16-238 اHـؤرخ في 6 ذي احلــجـة عـام 1437
اHوافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 050-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــســكـن"q يــهـــدف هـــذا الـــقــرار إلى
حتــديــد كــيـــفــيــات مــتــابــعــة وتــقــيــيـم حــســاب الــتــخــصــيص
اخلــاص رقم 050-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للسكن".
اHــــادة اHــــادة 2 : : في إطــــار تــــنــــفــــيــــذ ســــيــــاســــة دعـم الــــدولـــة
للسكنq توكل الـوزارة اHكلفة بالسكن للصندوق الوطني
لـلـسـكن اHـوارد اHـالـيـة اHـتـعـلـقـة بـتـمـويل األعـمـال اHـؤهـلـة
لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنــدوقq قـصــد حتـســX تـســيـيــرهـا
عــلى أسـاس اتـفـاقـيــة تـتـضـمن دفـتــر شـروط وذلك طــبـقــا
ألحــكـــام اHــــادة 4 مـن اHـــرســــوم الــتــنـــفــيـــذي رقم 308-94
اHـؤرخ في 28 ربـيع الــثــاني عـام 1415 اHـوافق 4 أكــتــوبـر

سنة 1994 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : تـضـمن اHـصــالح اHـعـنـيـة الــتـابـعـة لـلـوزارة
اHـكـلفـة بـالـسكن مـراقـبة ومـتـابـعة أهـلـيـة طالـبي احلـصول
عــلى مـخــتــلف مـســاعـدات الــدولـة اHــمــوّلـة عن طــريق هـذا

الصندوقq طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHــادة اHــادة 4 : : في إطــار مـــتــابـــعــة هـــذا الــصـــنــدوقq يـــلــزم
الصندوق الوطني للسكن بأن يرسل إلى الوزارة اHكلفة
qـاليـة في دعـامـة ورقـيـة وإلكـتـرونـيـة في شـكل جداولHبـا
عن طـــريـق الـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن بــــصـــفـــتـــهـــا اآلمـــر
بالـصرفq كـشـفا شـهريـا وحـصيـلة سـنـوية لـلتـنـفيـذ اHادي
واHـــالـي لألعـــمـــال اHـــبـــلّـــغـــةq مـــوزعــX حـــسـب مـــدونـــة هــذا

احلساب وعبر كل الوالياتq تبX فيها ما يأتي :
- االعــتــمــادات اHــوضــوعـــة حتت تــصــرف الــصــنــدوق

الوطني للسكن.
qااللتزامات والنفقات -

- رصيد االعتمادات لدى الصندوق الوطني للسكن.
ومن جـهـة أخـرى q يـجب إرســال الـكـشـوف الـشـهـريـة
لـلتـنـفـيذ إلى وزارة اHـالـيـة في اليـوم الـعـاشر من الـشـهر

اHوالي كأقصى أجل.

ثـانـيـا - اإلعـانــات اHـوجـهـة لــتـهـيـئـة الــقـطع األرضـيـةثـانـيـا - اإلعـانــات اHـوجـهـة لــتـهـيـئـة الــقـطع األرضـيـة
واHـســاكنq اخملــصـصــة لـلــحــصـول عــلى مــلـكــيــتـهــا في اطـارواHـســاكنq اخملــصـصــة لـلــحــصـول عــلى مــلـكــيــتـهــا في اطـار

امتصاص السكن الهش.امتصاص السكن الهش.

ثــالــثــا - مـــســاعــدات الــدولــة بــعــنــوان احلــصــول عــلىثــالــثــا - مـــســاعــدات الــدولــة بــعــنــوان احلــصــول عــلى
السـكن في إطـار البـيع باإليـجارq اHـوجـهة لـلمـساهـمة فيالسـكن في إطـار البـيع باإليـجارq اHـوجـهة لـلمـساهـمة في
تــمـــويل اHــســاعـــدة اHــبــاشـــرة وكــذا الــتـــكــالــيـف اإلضــافــيــةتــمـــويل اHــســاعـــدة اHــبــاشـــرة وكــذا الــتـــكــالــيـف اإلضــافــيــة
لــــلـــبـــنــــاءq بـــعـــنــــوان بـــرنـــامـج الـــبـــيـع بـــاإليـــجــــار والـــطـــرقلــــلـــبـــنــــاءq بـــعـــنــــوان بـــرنـــامـج الـــبـــيـع بـــاإليـــجــــار والـــطـــرق

والشبكات اخملتلفة من الصنف الثالث.والشبكات اخملتلفة من الصنف الثالث.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية 

حـرر بــاجلـزائـر في 26 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 23
مايو سنة 2017.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 26 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438
اHوافق اHوافق  23 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2017 يحـدد كـيفـيات مـتابـعة يحـدد كـيفـيات مـتابـعة
وتـقـيــيم حـســـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم وتـقـيــيم حـســـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 302-050

الذي عنوانه"الصندوق الوطني للسكن".الذي عنوانه"الصندوق الوطني للسكن".
ــــــــــــــــــــــــــ

 qاليةHإنّ وزير ا
 qدينةHووزير السكن والعمران وا

- �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 91-145 اHؤرخ
في 27 شــــــوال عـــــام 1411 اHــــــوافق 12 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1991
واHتـضمن الـقانون األسـاسي اخلاص بـالصنـدوق الوطني

qتممHعدل واHا qللسكن
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 308-94
اHـؤرخ في 28 ربـيع الــثــاني عـام 1415 اHـوافق 4 أكــتــوبـر
سـنـة 1994 الـذي يــحـدد قــواعـد تــدخل الـصــنـدوق الــوطـني

 qالي لألسرHللسكن في مجال الدعم ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايـر 1995 الـذي

qاليةHيحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

qتممHعدل واHا qدينةHوا
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وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزيرالسكن والعمران واHدينةوزيرالسكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

- الـــســيـــد عـــبــد الـــكــر° بـــدويq اHــديـــر الـــعــام Hـــكــتب
الــدراســـات والــبــحث والـــهــنــدســـة الــعــامـــةq عــضــواq خـــلــفــا

للسيد الطاهر بوشقور.
.................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 4 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 3 يـناير يـناير
ســــــنـــــة ســــــنـــــة q2017 يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقـــــاتq يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقـــــات
واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـةواالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـة
لـألسالك الـتـقـنـيــة اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلــفـة بـالـسـكنلـألسالك الـتـقـنـيــة اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلــفـة بـالـسـكن

والعمران.والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممHعدل 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�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHــوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

 qؤسسات العمومية ذات الطابع االداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول يــــولـــيـــو
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيـات وزير الـسـكن والعـمران

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

qوالعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3 جــــــمــــــادى الـــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1433 اHــــــوافق 25 أبــــــريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تــــنـــظـــيم اHــــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

- وبــعـد الـرأي اHــطـابق لـلــسـلـطــة اHـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة
qالعمومية واإلصالح اإلداري

فيـما يـخص اإليراداتq يـتعـX على مـصالح الوزارة
اHـــكــلـــفــة بـــالــســكـن إرفــاق عــنـــاصــر اإلعالم اHـــذكــورة أعاله

بكشف اإليرادات اHنجزة خارج ميزانية الدولة.

يـــحــدد شــكل اHــلـــفــات الــتي يــجـب إرســالــهــا ومالحق
اHـعـلـومـات اHـتـعـلـقـة بـهــاq عـنـد احلـاجـةq �ـوجب اتـفـاق يـتم
إعـداده بــاالشــتـراك بــX وزيـر اHــالـيــة - اHــديـريــة الـعــامـة
لــلــمــيـــزانــيــة - والــوزارة اHــكـــلــفــة بــالــســـكن - الــصــنــدوق

الوطني للسكن.

اHــــادة اHــــادة 5 : : تــــمـــــنح اخملــــصـــــصـــــات اHــــســـــجــــلـــــة في هــــذا
الصندوق في شـكل أقساط وفق تبيـان مبررات وحصائل
اسـتـعــمـال االعـتـمـادات اHــمـنـوحـة - ســابـقـا واHـذكـورة في

اHادة 4 أعالهq طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

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

حــرر بـاجلـزائــر في 26 شــعـبــان عـــام 1438 اHــوافق
23 مايو سنة 2017.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 21 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1438 اHــــــوافق  اHــــــوافق 21
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة q2016 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في q يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 31 مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة
2010 الـذي يـحـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنة الـذي يـحـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنة

الــقــطـــاعــيــة الــدائـــمــة لــلـــبــحث الــعـــلــمي والـــتــطــويــرالــقــطـــاعــيــة الــدائـــمــة لــلـــبــحث الــعـــلــمي والـــتــطــويــر
التكنولوجي في وزارة السكن والعمران واHدينة.التكنولوجي في وزارة السكن والعمران واHدينة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مـــؤرخ في 21 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة q2016 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في
15 ربـيع الــثــاني عـام 1431 اHـوافق 31 مــارس ســنـة 2010

الـذي يـحـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـية
الــدائــمــة لـلــبــحث الــعــلـمي والــتــطــويـر الــتــكــنـولــوجي في

وزارة السكن والعمران واHدينةq اHعدلq كما يأتي :
................................................................... "

ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

1 - �ــثـــلــو اHــؤســـســات والــهـــيــئــات اخملـــتــارة حــسب - �ــثـــلــو اHــؤســـســات والــهـــيــئــات اخملـــتــارة حــسب
ميدان اختصاصها :ميدان اختصاصها :

- الـسيـد أحـمـد أقاسمq مـديـر جـهوي لـهـيـئة اHـراقـبة
الــتـقــنـيــة لـلـبــنـاءq اHــديـريــة اجلـهــويـة وسطq عــضـواq خــلـفـا

qللسيد بومدين أوقاسي
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2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات -
q(3 عاملHا

3 - اخـتـبار اخـتـياري في الـقـانون اإلداري أواHـالـية
q(2 عاملHدة ساعتان (2) - اHا ) العامة

4 - اختـبـار في الـتـحـريـر اإلداري (اHدة 3 سـاعات �
اHعامل 2) .

*رتــبـة رئــيس اHـهــنــدسـX في الــســكن و الـعــمـران :رتــبـة رئــيس اHـهــنــدسـX في الــســكن و الـعــمـران :

(امتحان مهني)
1 - اخـتبار في الـثقافة الـعامة ( اHـدة ساعتان (2) �

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار في الـــــتــــخـــــصص ( اHــــدة 3 ســــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتبار اخـتياري في الـقانون اإلداري أو اHـالية

q (2 عاملHدة  ساعتان (2) - اHا ) العامة
4 - اخـتبـار في التـحريـر اإلداري (اHدة 3 سـاعات � 

اHعامل 2).
*   رتــبـة مــهـنـدس مــعـمـاري :رتــبـة مــهـنـدس مــعـمـاري : (مــسـابـقــة عـلى أسـاس

االختبارات)
1 - اختبار في الـثقافة الـعامة (اHدة  سـاعتان (2) �

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات -

q(3عاملHا
3 - اختبـار اختـياري  في اللـغة األجـنبيـة (فرنـسية

أو إجنليزية) ( اHدة  ساعتان (2) - اHعامل 2).
*رتــبـة مــهـنــدس مـعــمـاري رئــيـسي : رتــبـة مــهـنــدس مـعــمـاري رئــيـسي : (مـسـابــقـة عـلى

أساس االختبارات)
1 - اخـتـبار في الـثـقـافة الـعـامـة (اHدة سـاعـتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخــــتـــبــــار في الــــتــــخـــصـص ( اHـــدة (4) ســـاعـــات�

q(3 عاملHا
3 - اختبـار اختـياري في اللـغة األجـنبيـة ( فرنـسية

أو إجنليزية) ( اHدة ساعتان (2) - اHعامل 2).
*رتبة مهندس معماري رئيسي : رتبة مهندس معماري رئيسي : (امتحان مهني)

1- اخـتـبـار في الـثـقـافـة الـعـامـة (اHـدة سـاعـتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات �

q(3 عاملHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 12-194 اHــؤرخ في 3 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة
qـــذكـــور أعالهHــوافق 25 أبـــريل ســـنـــة 2012 واHعــام 1433 ا
يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد إطــار تــنــظــيم اHــســابــقـات
واالمـــتـــحـــانــات اHـــهـــنــيـــة لاللـــتـــحــاق بـــالـــرتب اHـــنــتـــمـــيــة
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

والعمران.
اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تـــــــتــــــضـــــــمـن اHـــــــســـــــابــــــقـــــــات عـــــــلـى أســــــاس

االختبارات و االمتحانات اHهنيةq االختبارات اآلتية :
* رتــــبـــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــســـكـن و الـــعــــمـــران : رتــــبـــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــســـكـن و الـــعــــمـــران :

(مسابقة على أساس االختبارات)
1 - اختـبـار في الـثقـافـة العـامـة (اHدة سـاعـتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــتــــبـــار في الـــتـــخـــصص (الــــمـــدة 3    ســـاعــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتبـار اختـياري  في الـلغـة األجنـبيـة (فرنـسية

أوإجنليزية) (اHدة ساعتان (2) - اHعامل 2).
 *رتــــبـــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــســـكـن و الـــعــــمـــران :رتــــبـــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــســـكـن و الـــعــــمـــران :

(امتحان مهني)
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) - 

q(2 عاملHا
2 - اخــــــتـــــبـــــارفي الـــــتـــــخــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتبار اخـتياري في الـقانون اإلداري أو اHـالية

q (2 عاملHدة  ساعتان (2) - اHا) العامة
4 - اختـبـار في الـتـحـريـر اإلداري (اHدة 3 سـاعات �

اHعامل 2).
*رتــبــة مــهـــنــدس رئــيــسي فـي الــســكن و الــعــمــران :رتــبــة مــهـــنــدس رئــيــسي فـي الــســكن و الــعــمــران :

(مسابقة على أساس االختبارات)
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة ( اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 4 ســـــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اختبـار اختـياري  في اللـغة األجـنبيـة (فرنـسية

أو إجنليزية) (اHدة ساعتان (2) - اHعامل 2).
*رتــبــة مــهـــنــدس رئــيــسي فـي الــســكن و الــعــمــران :رتــبــة مــهـــنــدس رئــيــسي فـي الــســكن و الــعــمــران :

(امتحان مهني)
1 - اختـبار في الـثقافـة العـامة ( اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
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*رتـبة تـقني في الـسـكن و العـمران :رتـبة تـقني في الـسـكن و العـمران : (مسـابقـة على

أساس االختبارات)
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار في الـــــتــــخـــــصص ( اHــــدة 3 ســــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتـبــار حـول اHـصـطــلـحـات الـعــلـمـيـة والــتـقـنـيـة

(اHدة ساعتان (2) - اHعامل 1).
*رتـــبـــة تـــقــنـي في الـــســـكن و الـــعـــمــران : رتـــبـــة تـــقــنـي في الـــســـكن و الـــعـــمــران : (امـــتـــحــان

مهني)
 1 - اخـتبار في الـثقـافة العـامة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار في الـــــتــــخـــــصص ( اHــــدة 3 ســــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتـبار اخـتـياري في الـقـانون اإلداري أواHـالـية

q(2 عاملHدة ساعتان (2) - اHا) العامة
 4 - اخـتبـار في التـحريـر اإلداري (اHدة سـاعتان (2) -

اHعامل 2).
*رتبة تـقني سام في السـكن و العمران :رتبة تـقني سام في السـكن و العمران : ( مسـابقة

على أساس االختبارات )
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخــــــتــــبـــــار في الـــــتــــخـــــصص (اHــــدة 3 ســــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اختبار اختـياري  في اللغة األجنـبية ( فرنسية

أو إجنليزية) (اHدة ساعتان (2) - اHعامل 2).
*رتبة تـقني سام في السـكن و العمران :رتبة تـقني سام في السـكن و العمران : ( امـتحان

مهني) 
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اختـبـار في الـتـحـريـر اإلداري (اHدة سـاعـتان (2) -

اHعامل 2).
*رتـــبــــة مــــســـاعــــد تــــقــــني في الــــســــكن و الــــعــــمـــران :رتـــبــــة مــــســـاعــــد تــــقــــني في الــــســــكن و الــــعــــمـــران :

(امتحان مهني)
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 معامل

3 - اخـتبار اخـتياري في الـقانون اإلداري أو اHـالية
q(2 عاملHدة ساعتان (2) - اHا) العامة

 4 - اخـتبـار في التـحريـر اإلداري (اHدة 3 سـاعات -

اHعامل 2).
*رتــبــة رئـيس اHــهــنــدسـX اHــعــمــاريـX : رتــبــة رئـيس اHــهــنــدسـX اHــعــمــاريـX : ( امــتــحـان

مهني)
1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الــــتـــخــــصـص (اHـــدة 4 ســــاعــــات �

q(3 عاملHا
3 - اخـتبار اخـتياري في الـقانون اإلداري أو اHـالية

q(2 عاملHدة ساعتان (2) - اHا) العامة
4 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري ( اHـدة  3 سـاعـات �

اHعامل 2).
*رتبة مفتش التعمير : رتبة مفتش التعمير : ( امتحان مهني )

1 - اختـبار في الـثـقافـة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -

q(2 عاملHا
2 - اخـــــتـــــبـــــار في الــــــتـــــشـــــريع الــــــوطـــــني واHـــــقـــــارن
والـمـخـالــفـات فـي مـجـال الـتـعـمـيـر (اHدة 3  ساعات -

q(3 عاملHا
3 - اخـتبـار في التـحريـر اإلداري ( اHدة 3 سـاعات �

اHعامل 2).
*رتبة مفتش رئيسي للتعمير:رتبة مفتش رئيسي للتعمير: ( امتحان مهني )

1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -
q(2 عاملHا

2 - اخـــــتـــــبـــــار في الــــــتـــــشـــــريع الــــــوطـــــني واHـــــقـــــارن
واHــــخــــالـــفــــات في مـــجـــال الـــتــعـــمـــيـــر (اHــدة 3 ســـاعــات -

q(3 عاملHا
 3 - اخـتبـار في الـتحـريـر اإلداري ( اHدة 3 سـاعات �

اHعامل 2).
*رتبة رئيس مفتشي التعمير : رتبة رئيس مفتشي التعمير : ( امتحان مهني)

1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -
q(2 عاملHا

2 - اخـــــتـــــبـــــار في الــــــتـــــشـــــريع الــــــوطـــــني واHـــــقـــــارن
والـمــخـالــفـات فـي مــجـال الـتــعـمــيـر (اHدة 4 سـاعات -

q(3 عاملHا
3 - اخـتبـار في التـحريـر اإلداري ( اHدة 3 سـاعات �

اHعامل 2).
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 1 - 2 - مسار الدارسة أو التكوين (- مسار الدارسة أو التكوين (0 إلى إلى7 نقاط) : نقاط) :

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHـــعــــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوّج

بالشهادة أو اHؤهلq كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بالـنسـبـة للـمـترشح الـذي حتصل

q20/10,9920/10,50 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نقـطتان (2) بالـنسـبة لـلمـترشح الـذي حتصل على

q20/11,9920/11 و Xمعدل عام يتراوح ما ب
- ثالث (3) نـقـاط بــالـنـسـبــة لـلـمـتــرشح الـذي حتـصل

q20/12,9920/12 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع (4)  نـقـاط بـالـنـسـبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتـصل

q20/13,9920/13 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب
- خـمس (5) نـقـاط بـالـنـسبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتصل

q20/14,9920/14 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ست (6) نـقــاط بـالــنــسـبــة لـلــمـتــرشح الــذي حتـصل

q20/15,9920/15 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب
- سـبع (7) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــمـتـرشـح الـذي حتـصل

على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
*  يــسـتــفــيــد خــريــجـو اHــدارس الــكــبــرى (اHـدارس

qX(2) إضافيت Xالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
* يستفيـد األوائل في دفعاتهم خريجو اHؤسسات

العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).
فـــيـــمـــا يــخـص اHـــتــرشـــحـــX احلــاصـــلـــX عـــلى شـــهــادة

اHاجستيرq فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثالث (3) نـقـاط لــتـقـديــر "حـسن  جــدا" أو "مـشـرّف

q"جدا
- نــــقـــــطـــــتــــان ونـــــصف (2,5) لــــتـــــقـــــديــــر " حـــــسن " أو

 q" مشرف"
q" نقطتان (2) لتقدير " قريب  من  احلسن -

- نقطة ونصف (1,5) لتقدير" مقبول".

XـطـلـوبـHـؤهل اHــكـمل  لـلـشـهـادة أو اHالـتـكـوين  ا -XـطـلـوبـHـؤهل اHــكـمل  لـلـشـهـادة أو اH2- الـتـكـوين  ا

لـــلـــمـــشــاركـــة فـي اHـــســابـــقـــة فـي نــفـس الـــتـــخــصـص q عـــنــدلـــلـــمـــشــاركـــة فـي اHـــســابـــقـــة فـي نــفـس الـــتـــخــصـص q عـــنــد
: (( ((2) Xإلى نقطت ) X0 إلى نقطت ) االقتضاء) االقتضاء

يـتـم تـنـقـيط كل تــكـوين مـكـمل أعــلى من الـشـهـادة أو
اHـــؤهل اHــطـــلــوبq في نـــفس الــتـــخــصص لـه صــلــة بـــاHــهــام
اHـرتـبـطـة بـالـرتـبـة اHـراد االلـتـحـاق بـهـاq عـلى أسـاس 0,25
نـقطـة عن كل سداسي دراسي أو تـكـوين مكـملq في حدود

.(2) Xنقطت

2 - اخـــــتــــبـــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص (اHــــدة 3 ســـــاعــــات �
q(3 عاملHا

3 - اختبـار في التحـرير اإلداري (اHدة سـاعتان (2) -
اHعامل 2).

*رتبة عون تـقني متخصص في السكن و العمران:رتبة عون تـقني متخصص في السكن و العمران:

( امتحان مهني)

1 - اختـبار في الـثقـافة الـعامـة (اHدة سـاعتان (2) -
q(2 عاملHا

2 - اخـــــتــــبـــــار في الـــــتــــخـــــصص ( اHــــدة 3 ســــاعــــات �
q(3 عاملHا

3 - اختبـار في التحـرير اإلداري (اHدة سـاعتان (2) -
 اHعامل 2).

اHادة اHادة 3 : : كل عالمة تقل عن 20/5 في أحد االختبارات
الكتابية اHذكورة أعالهq تُعدّ إقصائية.

4 :  : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHادة اHادة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

 اHـادة  اHـادة 5 : :  تـشــمـل اHـســابــقــة عــلى أســاس الــشــهـادات
لاللـــتــــحـــاق بـــبــــعض رتب اHــــوظـــفـــX اHــــنـــتـــمــــX لألسالك
qــكــلــفــة بــالــســكن والــعــمــرانHالــتــقــنــيــة اخلــاصــة بـــاإلدارة ا
مــعــايـــيــر االنــتــقــاءq وكـــذا الــتــنــقــيـط اخملــصص لــكل واحــدة

منهاq حسب األولوية اآلتية :

1  - مــالءمــــــــــة مــــــــــؤهــالت تـــــــــكــــــــويـن اHـــــــــتـــــــــرشـح مع- مــالءمــــــــــة مــــــــــؤهــالت تـــــــــكــــــــويـن اHـــــــــتـــــــــرشـح مع
متطـلبات المتطـلبات الـسلك أوالرتبة للمشاركة في اHسابقة (سلك أوالرتبة للمشاركة في اHسابقة (0  إلىإلى

13 نقطة) : نقطة) : 

1 -  - 1 - تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات- تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات
الرتبة (الرتبة ( 0 إلىإلى 6 نقاط ) :نقاط ) :

ترتب تخصـصات اHترشحـX  حسب األولوية التي
حتددهـا السلـطة التي لـها صالحيـة التعـيX واHذكورة في
qــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي :

qالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط *

qالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط *

qالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط *

 q(2) التخصص (ت) 4 : نقطتان *

* التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة (1).  
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q(1) القدرة على التواصل: نقطة واحدة -
- القدرات و/أو اHؤهالت اخلاصة: نقطة واحدة (1).

اHـادة اHـادة 6 : :  يـؤدي غـيــاب اHـتـرشـح عن اHـقـابــلـة أو أحـد
االخـــتـــبــارات الـــكـــتـــابـــيـــة  إلى إقـــصـــائـه من اHـــســـابـــقــة أو

االمتحان اHهني.

اHــادة اHــادة 7 : : يــتم الــفـصـل  بـX اHــتــرشـحــX اHــتــسـاوين
فـي اHــــرتـــــبــــة بــــالـــــنــــســـــبــــة  لــــلـــــمــــســـــابــــقــــات عـــــلى أســــاس

االختباراتq وفقا للمعايير اآلتية :
q(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصناف األشخـاص اHعاقX الـذين لهم القدرة على
 qراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHأداء ا

q معدل االختبارات الكتابية -
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل .

XـــتـــرشـــحـــHا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHتـساوين رغم تـطبيق اHـعاييـر اHذكـورة أعالهq فإنه يتم

حسب األولويةq تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
qسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

qؤهلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنّا).

اHادةاHادة 8 : : يـتم الفصل بـX اHتـرشحX اHـتساوين في
اHرتبة بالنسبة لالمتحانات اHهنية وفقا للمعيار اآلتي:

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.
XـــتـــرشـــحـــHا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHــتـسـاويـن رغم تـطـبــيق اHـعـيــار اHـذكـور أعـالهq فـإنه يـتم

حسب األولوية تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
 qاألقدمية في الرتبة -

 qاألقدمية العامة -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنّا).

اHادة اHادة 9 : يـتم الفصل بـX اHتـرشحX اHـتساوين في
اHرتبـة بالنـسبة لـلمسابـقات علـى أساس الشـهادات وفقا

للمعايير اآلتية :  
q(ابن أو ابنة شهيد ) ذوو احلقوق -

- أصناف األشخـاص اHعاقX الـذين لهم القدرة على
qراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHأداء ا

q(األولوية لألكبر سنّا) ترشحHسن ا -
- الوضـعية الـعائلـية لـلمتـرشح (متزوج له أوالدq أو

متزوج بدون أوالدq أو متكفل بعائلةq أو أعزب). 

3  - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف- األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اHتـرشح في نـفس  الـتـخـصصq عـنـد االقـتضـاءq بـالـنـسـبةاHتـرشح في نـفس  الـتـخـصصq عـنـد االقـتضـاءq بـالـنـسـبة
Hــسـابــقــات االلــتـحــاق  بــالــرتب اHــصـنــفــة في الــصـنف Hــسـابــقــات االلــتـحــاق  بــالــرتب اHــصـنــفــة في الــصـنف 11

فما فوق (فما فوق (0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اHــنــشـورة في
مجـلـة مـتخـصـصـة وطنـيـة أو أجـنـبيـةq عـلى أسـاس نصف

(0,5) نقطة عن كل إصدارq في حدود نقطة واحدة (1).

4 - الــخـــبــرة الــمــهـــنــيــة الـــمــكــتــســـبــة مـن قــبـل - الــخـــبــرة الــمــهـــنــيــة الـــمــكــتــســـبــة مـن قــبـل
اHترشح (اHترشح (0 إلى إلى 6 نقاط) :  نقاط) : 

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اHترشحq  على اخلصوص في إطار:

 qعقود ما قبل التشغيل *

 qاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *

qهنيHاإلدماج ا *

* بصفة متعاقد. 

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةq فـي حــدود
ست (6) نـقـاط بــالـنــسـبـة لــلـخـبــرة اHـهــنـيـة اHــكـتــسـبـة في

 qنظمة للمسابقةHؤسسة أو اإلدارة العمومية اHا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةq فـي حــدود
أربع (4) نـقــاط بـالـنــسـبـة لــلـخـبــرة اHـهـنـيــة اHـكـتــسـبـة في

qمؤسسة أو إدارة عمومية أخرى

- نـصف (0,5) نـقــطــة عن كل ســنـة خــدمــةq في حـدود
ثالث (3) نــقـاط بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة اHـهــنـيـة اHـكــتـسـبـة في
اHـؤسـسـات واإلدارات الـعــمـومـيـة في مــنـصب شـغل أدنى

qراد شغلهHنصب اHمباشرة من ا

- نـصف (0,5)  نـقـطـة عن كـل سـنـة خـدمـةq في حـدود
(2) نـقـطـتـX بــالـنـسـبــة لـلـخـبـرة اHــهـنـيـة اHـكــتـسـبـة خـارج
قـطـاع الـوظـيفـة الـعـمـومـيـةq مـثبـتـة بـشـهـادة عـملq مـرفـقة
بـشـهـادة انـتـسـاب مـسـلّـمـة من هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي

اHعنية .

 5 - تاريخ احلصول على الشهادة (تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى إلى 5 نقاط) :  نقاط) : 

يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
إلـى تــاريخ فــتح اHــســابــقــةq ويـــتم تــنــقــيــطــهــا عــلى أســاس
نــــصف (0,5) نـــقــــطــــة عن كـل ســـنــــة q فـي حـــدود خــــمس (5)

نقاط.

6 - اHقابلة مع جلنة االنتقاء (- اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى 3 نقاط) :نقاط) :
- الــــقــــدرة عــــلى الــــتــــحـــلــــيـل و الـــتــــلــــخــــيص: نــــقــــطـــة

q(1)واحدة
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- وثـيـقـة تثـبت تـكويـنـا مـكمال أعـلى من الـشـهادة أو
اHــــؤهل اHــــطـــلــــوب لـــلــــمـــشــــاركـــة في اHــــســـابــــقـــة فـي نـــفس

qعند االقتضاء qالتخصص
- وثـيــقـة تـثـبـت األعـمـال أو الـدراســات اHـنـجـزة من

qعند االقتضاء qترشح  في التخصصHطرف ا
qXتزوجHا Xشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

qـــتــرشح هـــو األول في دفـــعــتهHشــهـــادة تــثـــبت أن ا -
qعند االقتضاء

- شهادة تثبت إعاقة اHترشحq عند االقتضاء.

اHــادة اHــادة 12 : : يـــتــضــمن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في
االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدمه اHترشح.

XـــوظــفــHيــتم اســـتــكـــمــال تـــكــوين مـــلــفـــات تــرشح  ا 
اHـستـوفـX الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحانات اHـهنيـة من طرف اإلدارة اHستـخدمةq ويجب

أن حتتوي على الوثائق اآلتية :
qأو الترسيم Xنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي أو أرمـــلـــة أو ابـن (ة) شـــهـــيــــدq عـــنـــد

االقتضاء.

اHادة اHادة 13 :  :  تمنح زيادات لـلمترشـحX أعضاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الـــــشــــهــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادة اHــــادة 14 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــX اHـــشــاركـــX في
اHـسابقات واالمتـحانات اHهنـية اHنصوص عـليها في هذا
الـقـرارq أن يـسـتـوفـوا مـسـبـقـا جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـية
األسـاسيـة اHطـلوبـة  لاللتـحاق بالـرتب اHنـتمـية لألسالك
الــتــقـنــيــة الــخــاصـة بـاإلدارة اHـكلـفـة بـالـسـكن والـعـمران
كـــمــا حــددتــهــا أحــكــام الـــمـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 241-09
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 15 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
3 يناير سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اHـــــادة اHـــــادة 10 : : يـــــجب أن حتـــــتــــــوي  مـــــلـــــفـــــات  الـــــتـــــرشح
Hسابقات  التوظيف على الوثائق اآلتية :

qطلب خطي -
qنسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

- نسـخـة واحدة (1) من اHـؤهل أو الشـهـادة اHطـلـوبة
الــتـي تــكـــون مــرفـــقـــة بــكـــشف الـــنــقـــاط اHــتـــعـــلق بــاHـــســار

qالدراسي أو التكويني
- اســــتــــمـــــارة  مــــعــــلــــومـــــات يــــتم مــــلـــــؤهــــا من طــــرف

اHترشح.

اHـادة اHـادة 11 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـX اHـقـبـولـX نـهـائـيا
في مـسـابـقـات التـوظـيف  قـبل الـتعـيـX في الـرتب اHراد
االلـتـحــاق بـهـاq تــتـمـيم مــلـفـاتـهـم بـجـمـيـع الـوثـائق األخـرى

اآلتية :
- نـــســــخـــة واحـــدة (1) من شـــهــــادة إثـــبـــات  وضــــعـــيـــة

 qترشح جتاه اخلدمة الوطنيةHا
- مـــــســــتـــــخــــرج واحــــد (1) من صـــــحــــيـــــفــــة الـــــســــوابق

qفعولHالقضائية سارية ا
- شهادة اإلقـامةq بـالنـسبة Hـسابـقات الـتوظيف في

qناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHا
qيالدHمستخرج شهادة ا -

- شـــــهـــــادتـــــان (2) طــــــبـــــيــــــتـــــان (الــــــطب الــــــعـــــام وطب
األمـــراض الـــصــــدريـــة مــــســـلّــــمـــتــــان من طـــبــــيب مــــخـــتص)

qطلوبHنصب اHترشح لشغل اHتثبتان أهلية ا
qصورتان (2) شمسيتان -

- شـهـادة تــثـبت صـفــة أرمـلـة أو ابن (ة) شـهــيـدq عـنـد
االقتضاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق اHــــــذكــــــورة أعـالهq يــــــجب أن
تتضمن ملفـات اHترشحX الناجحX في اHسابقات على

أساس الشهاداتq على اخلصوصq ما يأتي :
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHكتسبة من قبل اHترشح في التخصصq مرفقة بشهادة
qانـتـسـاب مـســلّـمـة من طـرف هــيـئـة الـضــمـان االجـتـمـاعي 
بــالــنــســبــة لــلــخــبــرة اHــكــتــســبــة في الــقــطــاع اخلــاصq عــنـد

qاالقتضاء
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج اHـهـني
أو االجـتــمـاعـي حلـامــلي الــشـهــاداتq بــصـفــة مـتــعــاقـدq عــنـد

qاالقتضاء
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qاالتصال والنشر والتعاون -

- خلية مكلفة باألمن الداخلي للمؤسسة.

5 : : تكـلف اHـديريـة الـعامـة اHـسـاعـدة بـتنـسيق اHادة اHادة 
مــــخــــتـــــلف الــــهــــيـــــاكل اHــــركــــزيـــــة لـــلـــــوكــــالــــة وفـــروعــــهـــا
وأقـــســــامـــهـــاq ومــــراقــــبـــتــــهـــا وتـــنـــشـــيـــطـــهـــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا

ومساعدتها ومرافقتها.

وتـــكـــلـف بـــاإلضــــافـــة إلى ذلـكq �ـــتــــابـــعــــة وتـــســــيـــيـــر
القضـايا القانـونية وتسويـة النزاعات الـتابعة لـلمؤسسة

وفروعها.  

اHـادة اHـادة 6 :  : تـكــلف مـديـريــة الـشـبـكــات وأنـظـمـة اإلعالم
اجلغرافي �ا يأتي :

- تــــشــــكــــيل وإدارة نــــظــــام اإلعـالم اجلــــغــــرافي وبــــنك
اHـــعــطــيــات لــقــطــاع الــتـــعــمــيــرq بــالــعالقـــة مع كل الــهــيــاكل
اHــعـنــيــةq وتـزويــد هــذه األخـيــرة بـاHــعــلـومــات اإلحــصـائــيـة

qهام الوكالةH واخلرائطية طبقا

-  وضع الــــشـــبـــكـــات اHـــعـــلـــومــــاتـــيـــة والـــتـــجـــهـــيـــزات
qرافقة وتسييرها واحلفاظ عليهاHا

- تــشــكــيل رصــيـد وثــائــقي مــتــعــلق �ــجـال نــشــاطــهـا
qوإنشاء بنك للمعطيات

- نـشـر نتـائج حتـاليـلـها وخـبـراتهـا ورؤيتـهـا على كل
qكتوبة أو السمعية البصريةHالدعائم ا

- استحداث ورشة مكلفة بـأعمال األنفوغرافيا.

يــكــلف هــذا الــهـيــكل أيــضــاq بــالـتــنــســيق مع مــســاعـد
اHديـر الـعام اHـعـنيq باالتـصـال والتـكويـن واإلعالم لفـائدة

اجلماعات احملليةq من خالل :

qتنظيم أيام دراسية ذات مواضيع معنية -

qإعداد وتوزيع مجالت دورية -

- مشاركة الوكالة في اHعارض الوطنية والدولية.

7 :  : تـتشـكل مـديريـة الـشبـكـات وأنظـمة اإلعالم اHادة اHادة 
اجلغرافي من ثالث (3) مديريات فرعية :

qديرية الفرعية لشبكات اإلعالم اآلليHا -

qديرية الفرعية ألنظمة اإلعالم اجلغرافيHا -

- اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــبــنك اHــعـــطــيــات والــتــوثــيق
واألرشيف.

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : تــــــكـــــلف مــــــديـــــريــــــة الـــــدراســـــات الــــــعـــــامـــــة
واالستشراف �ا يأتي :

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 2 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 30
ينـاير سنة ينـاير سنة q2017 يـحدد التـنظيــم الـداخلي للـوكالـةq يـحدد التـنظيــم الـداخلي للـوكالـة

الوطنية للتعميـر وفروعها.الوطنية للتعميـر وفروعها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا
- �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 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

qتممHعدل واHا qدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-344 اHؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009

qتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعميرHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اHـــادتـــX 4 و9 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 09-344 اHـؤرخ في 3 ذي الــقـعـدة
عام 1430 اHوافق 22 أكتـوبر سـنة 2009 واHتـضمن إنـشاء
الـوكالة الـوطنـية للـتعـميـرq يهدف هـذا القـرار إلى حتديد
الــــتـــنــــظـــيـم الـــهـــيـــكـــلي لـــلــوكــــالــة الــوطـــنــيـــة لــلـــتــعـــمــيــر

وفروعها.

2 :  : يـــتـــضـــمـن الـــتـــنـــظـــيم الــــهـــيـــكـــلي لـــلـــوكـــالـــة اHــادة اHــادة 
qديــر العام لـلوكالةHحتــت سلـطــة ا qالوطنـيــة للـتعمـيــر

ما يأتي : 
qهياكل مركزية -

- فروع.

اHادة اHادة 3 :  : تـتشكل الهـياكل اHركزيـة للوكالـة الوطنية
للتعمير من :

qساعدةHديرية العامة اHا -
qمديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم اجلغرافي -

 qمديرية الدراسات العامة واالستشراف -
- مـــــديـــــريــــة إدارة اHـــــشـــــاريع اHـــــتـــــعـــــلـــــقــــة بـــــبـــــرامج

qاإلجنازات احلضرية
- مديرية اإلدارة واHالية.

اHــادة اHــادة 4 :  : يُـــلــحـق بــاHـــديـــر الــعـــام مــبـــاشـــرة ثالثــة (3)
مساعدين مكلفX على التوالي �ا يأتي :

qالتدقيق ومراقبة التسيير -
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- مـــســاعــدة الــدولــة واجلــمــاعـــات احملــلــيــة والــهــيــئــات
اHـــعــنـــيـــة أو اHـــهـــتـــمـــة في إعـــداد وتـــنــفـــيـــذ و/أو مـــتـــابـــعــة
اHـــشــاريع  ذات الـــبــعـــد الــوطـــني أو اجلــهـــوي أو احملــلي في

qميدان التعمير والتدخل في األنسجة العمرانية
- تــقـد° اHــســاعــدة الــتـقــنــيــة لــلـجــمــاعــات في مــجـال

qامتصاص السكن الهش
- مــسـاعـدة الــسـلــطـات والـهــيـئـات اHــعـنــيـة في إطـار
صالحياتهـاq في ميدان الدراسات وإنـشاء وإجناز مناطق

qواقع السياحيةHالتوسع وا
- الــقــيــام حلــســاب الـدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــةq بــكل
مـهـمـة خــاصـة بـإدارة اHـشـروع بــالـنـيـابــة ذات صـلـة �ـجـال

نشاطها.

اHـادة اHـادة 11 :  : تـتــكـون مـديـريـة إدارة اHـشــاريع اHـتـعـلـقـة
بــــبـــرامـج اإلجنـــازات احلــــضـــريــــة من ثالث (3) مــــديــــريـــات

فرعية :
- اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـبــرامج الـتــدخل في األنــسـجـة

qالقد�ة
qديرية الفرعية للمناطق اخلاصةHا -

- اHديرية الفرعية للمساعدة في إدارة اHشروع.

اHادة اHادة 12 :  : تكلف مديرية اإلدارة واHالية �ا يأتي :
في مـــــجــــال إعـــــداد وتــــنــــفـــــيــــذ مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــوكــــالــــةفي مـــــجــــال إعـــــداد وتــــنــــفـــــيــــذ مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــوكــــالــــة

والتسيير اHالي واحملاسبي :والتسيير اHالي واحملاسبي :
qحتضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة -
qراقبةHحتديد وتنفيذ معايير وإجراءات ا -

- حتـــديــد اخملـــطط اHــتـــعــلق بـــالــعـــمــلــيـــات احملــاســـبــيــة
qــالـــيـــة والـــســـهـــر عـــلى تـــنـــفـــيـــذهـــا وتـــولي مـــراقـــبـــتـــهــاHوا

qركزية وفروعهاHصالح اHبالتنسيق مع ا
- مـــسك الـــســـجـالت والـــوثـــائق الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة حتت
مــســؤولــيــتــهــاq والــســهــر عــلى إعــداد احلــصــائل احملــاســبــيــة

واHالية وإرسالها.
في مجال اHوارد البشرية :في مجال اHوارد البشرية :

- إعــداد مـخـطـطــات الـتـوظــيف والـتـكــوين وعـرضـهـا
عـــلـى رأي اHـــديـــر الــــعـــام ومـــجــــلس اإلدارة والـــســــهـــر عـــلى

qتطبيقها وضمان مراقبتها
- إرساء أسـلـوب عمـلـياتـي من أجل تسـيـير وتـقـييم

qالكفاءات حتسبا لترقيتهم
- حتـريــر عــقـود الــعـمـل ومـتــابـعــة تــنـفــيــذهـا واتــخـاذ

qالقرار بشأن جتديدها أو فسخها
.Xتسيير العالقات مع الشركاء االجتماعي -

- اقـتـراح كل الـدراسـات والـتـحـالـيل االسـتـشـرافـيـة
الـتي تـهــدف إلى تـعــزيـز عـمـل الـدولـة واجلــمـاعـات احملــلـيـة

qفي مجال التعمير

- اقـتـراح على الـسـلـطـة الـوصيـة كل تـنـظـيم مـرتبط
qجال نشاطها�

إجنـــاز الــــدراســــات اHــــنـــهــــجــــيــــةq وإعـــداد ومــــتــــابــــعـــة
اخملــطــطــات اHــرتــبــطــة بــاHــنــاطق الــســكــنــيــة والــتــجــزئـات
qناطق احلضرية التي يجب إعادة هيكلتها أو جتديدهاHوا

qدراسة وإعداد مخططات التعمير -

- إعــداد كـل دراســة مــتــعــلــقــة بــتــطــويــر الــتــجــمــعـات
qناطق الريفيةHالسكنية وا

- إعــــــداد الـــــدراســـــات وأشـــــغـــــال تـــــهـــــيــــــئـــــة اHـــــنـــــاطق
الصـنـاعـيـة واHنـاطق ذات االسـتـعـمـال اخلاصq بـالـتـنـسيق

qعنيةHنظمات اHمع الهيئات وا

- إعــداد كـل دراســة من شــأنـــهــا تــخـــصــيص األراضي
الــــضــــروريــــة لــــلـــمــــشــــاريـع ذات الــــطـــابـع اخلــــاص لــــلــــدولـــة

qهتمةHنظمات اHواجلماعات احمللية وا

- إعـــداد اHــعــايـــيــر الــتــقـــنــيــة الـــضــروريــة لــتـــطــبــيق
qالتوجيهات واالختيار والبرامج في مجال التعمير

-  تـــــقـــــد°q في إطـــــار تـــــصـــــوري وحـــــسـب قـــــدراتـــــهــــا
ومــخــطط أعــبــائــهــاq خــدمــات وكــذا خــبــرات واســتــشـارات
متعلقة بنـشاطها لفائدة كل شخص يخضع للقانون العام

أو اخلاص.

اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : تــــــنــــــظم مــــــديــــــريـــــة الــــــدراســــــات الـــــعــــــامـــــة
واالستشراف في ثالث (3) مديريات فرعية :

qديرية الفرعية لالستشراف اإلقليميHا -

 qديرية الفرعية للتقييس العمرانيHا -

- اHديرية الفرعية للتنظيم.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــكـلف مــديــريـة إدارة اHــشـاريـع اHـتــعـلــقـة
ببرامج اإلجنازات احلضرية �ا يأتي :

- اHـــــســــاعـــــدة فـي إدارة اHـــــشـــــروع وإدارة اHـــــشــــروع
اHـنـتــدبـة لـعــمـلـيــات الـتـدخل في األنــسـجـة الــقـد�ـة (إعـادة
Xوإعادة الـهيكـلة والتـحس qوالتجـديد احلضـري qالتأهـيل

q(العمراني وامتصاص السكن الهش

- توفير مساعدتـها التقنية للـجماعات احمللية قصد
تـخصـيص األراضي اHوجـهة لـتنـفيـذ مشـاريع ذات أهمـية

qوطنية أو جهوية أو محلية
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22 أكتوبر سنة 2009 واHذكور أعـالهq يحدد عدد الوكاالت

اجلــهــويــة وتــســمــيــتــهــا ومــوقــعــهــا وكــذا مــدى اخــتــصــاصــهـا
اإلقـــلــــيــــمي عــــلى مــــســـتــــوى الــــواليـــاتq �ــــوجب قــــرار من

الوزير اHكلف بالعمران.  

Xــــادة 18 :  : تـــمــــنح صـــفــــة إطـــار مــــســـيّـــر لــــلـــشــــاغـــلـــHــــادة اHا
Hـنـاصب كل من مـديـر عام مـسـاعـد ومـدير مـركـزي ومـدير

جهوي.

اHـــــادة اHـــــادة 19 :  : يـــــتم الـــــتـــــعـــــيـــــX في مـــــنـــــاصـب إطــــارات
مسيـرةq �وجب قـرار الوزيـر اHكلف بـالعـمران بـاقتراح

من اHدير العام للوكالة.

اHـادة اHـادة 20 :  : يــبـقى الـتــعـيـX فـي مـنـاصب أخــرىq غـيـر
تـــلك اHـــذكـــورة في اHــادة 18 أعالهq من اخـــتــصـــاص اHـــديــر

العام للوكالة.

اHـادة اHـادة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــزائــــــرq في 2 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 30 يناير سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15
مارس سنة مارس سنة q2017 يعدل القرار اHؤرخ في q يعدل القرار اHؤرخ في 4 جمادى جمادى
األولى عـــــام األولى عـــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2016
واHـــتـــضــــمن تـــعـــيــــX أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــةواHـــتـــضــــمن تـــعـــيــــX أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــة
لــلــصــفــقــات الـــعــمــومــيــة لــوزارة الــســكن والــعــمــرانلــلــصــفــقــات الـــعــمــومــيــة لــوزارة الــســكن والــعــمــران

واHدينة.واHدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1438 اHـوافق 15 مــارس سـنـة q2017 يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ

في 4 جــمــادى األولى عــام 1437 اHــوافق 13 فـــبــرايــر ســنــة
2016 واHـــتـــضــــمن تـــعـــيــــX أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــة

qديـنةHلـلـصفـقات الـعمـومـية لـوزارة السـكن والـعمـران وا
كما يأتي :

" - ..................................... (بدون تغيير حتى)
- الــــســــيــــد ولــــيــــد بــــوخـــالــــفــــةq �ــــثـل وزارة اHــــالــــيـــة
(اHـديريـة العـامة لـلمـحاسـبة)q عـضوا دائـماq خـلفـا للـسيدة

أمال هاشمي.

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

في مجال تسيير الوسائل والدعم واإلمداد :في مجال تسيير الوسائل والدعم واإلمداد :

- إعداد مخـططـات التـموين بالـتنـسيق مع الـهياكل
qاألخرى

- السـهر عـلى الـتطـبيق الـصارم والـدقـيق للـتنـظيم
qاخلاص بالصفقات العمومية وكل تنظيم خاص

- السـهـر بالـتـنسـيق مع الـهـياكل األخـرى عـلى إعداد
qالصفقات

- إعــداد دفـــاتـــر األعــبـــاء واHـــنــاقـــصـــات والــصـــفـــقــات
qتعلقة بالصفقاتHالحق وكل اإلجراءات اHوا

- عــــرض الــــعـــقــــود والـــصــــفـــقــــات Hــــصـــادقــــة الـــلــــجـــان
اخملتصة.

 اHادة  اHادة 13 :  : تتشـكل مديرية اإلدارة واHالية من ثالث
(3) مديريات فرعية :

qديرية الفرعية للمالية واحملاسبةHا -

qديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوينHا -

- اHديرية الفرعية للوسائل العامة.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 4 مـن اHــــــرســـــوم
الـتـنـفـيذي رقم 09-344 اHـؤرخ في 3 ذي القـعـدة عام 1430
اHــــوافق 22 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2009 واHــــذكــــور أعـالهq �ــــكن
لــلـوكــالـة اســتــحـداث وكــاالت جـهــويــة لـلــتـعــمــيـر يــسـيــرهـا

مدراء جهويون.

اHادة اHادة 15 :  : �كن الوكـاالت اجلهوية اHذكورة في اHادة
14 أعالهq أن تــتـمــتعq فـي حـدود صـالحـيــاتــهــاq بــاالســتـقالل

اHــالي فــيــمــا يــخص إدارة اHــشــروع والــتــســيــيــر واHــوارد
البشرية واHادية.  

وتـتم �ـارسـة االســتـقالل اHـالي اHـذكــور في الـفـقـرة
أعالهq مـن خـالل الـــــــتـــــــفـــــــويض بـــــــالـــــــتـــــــوقـــــــيـع وتـــــــفـــــــويض
االعتـمادات اHوكـلة من طرف اHـدير العـام للوكـالة Hديري

الوكاالت اجلهوية.   

16 :  : يــــحـــدد عـــدد اHـــديـــريـــات اجلــــهـــويـــة حـــسب اHــادة اHــادة 
اHعايير اHذكورة أدناه :

- احملـــــيط اجلــــغــــرافـي اHــــرتــــكــــز عـــــلى أســــاس جتــــاور
qالواليات

-  قوام مخطط األعباء.  

اHـادة اHـادة 17 :  : طـــبــقــا لــلـمـادة 4 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقـم 09-344 الـمـؤرخ فـي 3 ذي القعـدة عام 1430 اHوافق



5 شوال عام  شوال عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3638
29 يونيو سنة  يونيو سنة 2017 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46 مـن األمـر رقم 03 - 11
اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ).........................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبر ديسمبر سنة  سنة 2016
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

891.620.320.413,26

133.501.798.458,64

425.639.542,45

11.641.805.763.829,15

319.862.103.323,83

0,00

0,00

0,00

1.737.164.503,96

432.638.167.622,26

432.638.167.622,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.382.182.130,25

61.111.937.881,97

13.492.228.190.191,83

4.566.889.222.081,83

264.289.023.231,23

1.635.286.653,89

178.032.674.131,26

864.168.962.538,46

826.815.077.676,02

0,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.500.000.000.000,00

4.406.606.514.327,39

13.492.228.190.191,83

بنك اجلزائربنك اجلزائر
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1.143.112.486,06

885.943.791.131,47

133.920.114.052,43

422.437.352,57

11.367.267.339.708,08

319.862.103.323,83

0,00

0,00

280.000.000.000,00

1.501.528.303,95

392.537.930.364,55

391.899.923.592,79

638.006.771,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.386.754.949,44

64.827.282.231,10

13.455.812.393.903,48

4.629.069.975.189,99

264.224.948.751,26

1.733.145.383,45

178.032.674.131,26

498.164.990.443,67

1.049.778.387.332,35

0,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.500.000.000.000,00

4.451.016.843.119,75

13.455.812.393.903,48

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يناير  يناير سنة سنة 2017
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



5 شوال عام  شوال عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3838
29 يونيو سنة  يونيو سنة 2017 م م

1.143.112.486,06

916.728.799.681,14

134.013.132.707,96

424.304.021,10

11.116.626.354.237,00

319.862.103.323,83

0,00

0,00

280.000.000.000,00

2.239.597.778,22

358.332.923.592,79

358.149.923.592,79

183.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.395.450.015,25

74.452.145.993,94

13.212.217.923.837,29

4.644.777.881.658,70

265.041.838.605,25

1.956.341.862,71

178.032.674.131,26

197.956.609.630,55

1.115.708.859.449,59

0,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.500.000.000.000,00

4.424.952.288.947,48

13.212.217.923.837,29

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 28 فبراير  فبراير سنة سنة 2017
اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



اDطبعة الرسمياDطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 5 شوال عام  شوال عام 1438 هـ هـ
29 يونيو سنة  يونيو سنة 2017 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46 مـن األمـر رقم 03 - 11
اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ).........................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مارس  مارس سنة سنة 2017

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

840.042.238.127,00

134.105.723.065,99

423.674.910,18

11.022.072.433.338,17

321.280.402.845,51

0,00

0,00

280.000.000.000,00

1.757.830.070,97

324.564.946.092,79

324.381.946.092,79

183.000.000,00

58.000.000.000,00

58.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.466.870.265,33

70.090.311.437,70

13.061.947.542.639,70

4.660.719.155.395,69

265.465.602.575,69

1.739.300.341,01

178.856.062.365,22

59.568.376.463,33

1.027.591.702.618,55

0,00

300.000.000.000,00

583.791.429.551,75

1.500.000.000.000,00

4.484.215.913.328,46

13.061.947.542.639,70


