
العدد العدد 26
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 7 رجب   رجب  عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 7 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  14-143 مؤرّخ في 20 جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافق 20 أبريـل سنة q2014 يـتضـمن حتـويل  اعـتـمـاد
إلى ميزانيــة تسييـر وزارة االتصال.............................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5 مايو سنة q2014 يتضمن تعيX أعضاء احلكومة.............
مـرسوم تـنفـيذي رقـم 14 - 139 مؤرخ في 20 جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافـق 20 أبريـل سنة q2014 يـوجب عـلى اIؤسـسات
ومـجــمـوعــات اIــؤسـسـات وتــجــمـعـات اIــؤسسـات الـتـي تـعـمل في إطـارإجنـاز الصـفـقات الـعـمـوميـة لـبعض قـطـاعات
..............................................................................XهنيIالنشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا
مرسـوم تـنفيـذي رقم 14 - 140 مؤرخ في 20 جمادى الـثانية عام 1435 اIوافـق 20 أبريل سنة q2014 يحدد الـقانون األساسي
.....................................................................................................Xهني والتمهIراكز التكوين اI النموذجي

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
....................................Xيتضمن إنهاء مهام والي q2014 وافق 5 مايو سنةIمرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رجب عام 1435 ا
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 5 رجب عـام 1435 اIـوافق 5  مــايـو ســنـة q2014 يــتـضـمـن إنـهـاء مــهـام سـفــيـر فـوق الــعـادة ومـفـوض
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بفارصوفيا (جمهورية بولندا).........................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 5 رجب عـام 1435 اIـوافق 5 مـايـو سـنة q2014 يـتـضـمن إنـهـاء مهـام اIـفـتش الـعـام لـوزارة الـشؤون
الدينية واألوقاف........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة q2014 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـديـوان
الوطني لالمتحانات واIسابقات....................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة q2014 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر التـربية في
والية تامنغست...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـتـعـلـيم
العالي والبحث العلمي................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 5 رجب عـام 1435 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة q2014 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام مـديـرة مـركــز الـبـحث الـعـلـمي
والتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي.................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دراسـات
.................................................................................................................XهنيIبوزارة التكوين والتعليم ا
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة q2014 يـتضـمّـنـان إنهـاء مـهـام بوزارة
التضامن الوطني واألسرة (سابقا).................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة q2014 يتـضمّن إنـهاء مـهام بـاللـجنـة الوطـنية
للتضامن....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 27  مــارس ســنــة q2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اIــركـز
الوطني لتكوين اIوظفX االختصاصيX في مؤسسات اIعوقX بقسنطينة.........................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــرة احلـمـايـة
االجتماعية والتضامن اIشترك والطفولة في والية اجلـزائر..............................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة q2014 يـتضـمّـنان إنـهاء مـهام مـديرين
للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة q2014 يـتــضـمّـن الـتّــعـيــX بـوزارة الــتـعــلـيم
العالي والبحث العلمي................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّـن الـتّـعـيـX بـوزارة الـتـضـامن
الوطني واألسرة وقضايا اIرأة....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن الـتـعـيـX بـالـلـجـنـة الـوطـنـية
للتضامن....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة q2014 يــتــضـمّن تــعــيـX مــديــرين لــلـنــشـاط
االجتماعي والتضامن في الواليات................................................................................................................
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وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

XـمــنـوحـIيـحــدّد كـيــفـيـات إيــواء ا q2013 ـوافق 9 سـبــتـمــبـر ســنـةIقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 3  ذي الــقـعــدة عـام 1434 ا
األجانب خالل العطل الصيفية.....................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 24 أبريل سنة q2014 يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة
لسنة 2014..................................................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 23 صـفــر عـــام 1435 اIـوافق 26 ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضــمّن إنــشـاء مــلـحــقـــة لـلــمــتـحف
اجلهـوي للمجـاهد لبسكـرة بواليـة ورقلـة......................................................................................................
قـــرار مؤرّخ في 10 رمـضـان عـــام 1433 اIـوافق 29 يـولـيـو  سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـشـاء الـلجـنـة الـقـطـاعـية لـلـصـفـقـات لوزارة
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ومدة الـعقد اخلاص باألعوان العاملX في نشـاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIـعاهد الوطنية اIتخصصة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقممــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم  14-143 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
q2014 ــــوافق 20 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435  ا
يــتــضـمـن حتـويل  اعـــتــمــاد إلى مــيــزانـيــــة تــسـيــيــريــتــضـمـن حتـويل  اعـــتــمــاد إلى مــيــزانـيــــة تــسـيــيــر

وزارة االتصال.وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-48 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال
q2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـــــتـــــمــــــــاد قـــــــدره مـــــائـــــة وعـــــشـــــرون مـــــلـــــيـــــــون ديـــــنــــــار
(120.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانـــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــــتــــــمـــــــاد قــــــــدره مــــائــــة وعــــشـــــرون مــــلــــيــــــون ديــــنــــــار
(120.000.000 دج) يــقـــيّــــد فــي مــيـزانـيـة تــسـيـيـر وزارة
االتـــــصــــال وفـي الــــبـــــاب رقم 44-09 "اإلدارة اIــــركـــــزيــــة -
مـسـاهـمـة بـعـنـوان تــأجـيـر جـهـاز لـبث بـرامج الـتـلـفـزة عن
طــريـق الــقــمــر اإلصــطــنــاعيq إشــتــراك وحــقــوق الــبث في

عربسات 3 أ  وأوتلسات  أ7 وأ".  

اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكــلف وزيـر اIــالـيـة ووزيــر االتـصـالq كل
فـيــمـا يـخــصّهq بـتــنـفـيــذ هــــذا اIـرســــوم الـذي يــنـشــر في
اجلريـدة الرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلزائـريّـة الـدّ�قـراطيّـة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في  مؤرخ في 5 رجب عام  رجب عام 1435
اIـوافق اIـوافق 5 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاءq يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء

احلكومة.احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الدفاع الوطني qإنّ رئيس اجلمهوريّـة

- بـنــاء عـلى الــدّسـتــورq ال سـيّــمـا اIــادّتـان 77-8 و79
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة
2014 واIـتـضــمن تـعـيـX الــسـيـد عـبــد اIـالك ساللq وزيـرا

qأول

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013
واIتـضـمن تـعيـX الـسـيـد أحمـد نـويq وزيـراq أميـنـا عـاما

qللحكومة
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- الطيب بلعيز...................
- الفريق أحمد قايد صالح....
- رمطان لعمامرة...............
- الطيب لوح.....................
- محمد جالب....................
- يوسف يوسفي................
- عبد السالم بوشوارب.......
- عبد الوهاب نوري............
- الطيب زيتوني................
- محمد عيسى...................
- عمارة بن يونس...............
- عمار غول.......................
- حسX نسيب...................
- عبد القادر قاضي.............
- عبد اجمليد تبون...............
- نورية بن غبريت.............
- محمد مباركي.................
- نور الدين بدوي...............
- محمد الغازي...................
- دليلة بوجمعة..................
- نادية لعبيدي...................
- مونية مسلم....................
- خليل ماحي.....................
- عبد اIالك بوضياف..........
- عبد القادر خمري.............
- محمد تهمـي....................
- حميد قرين.....................
- الزهراء دردوري..............
- نورية �ينة زرهوني.......
- سيد أحمد فروخي............
- عبد القادر مساهل............
- حاجي بابا عمي................
- عائشة طاغابو..................

qوزيرا للداخلية واجلماعات احمللية qوزيرا للدولة
qرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي qنائب وزير الدفاع الوطني

qوزيرا للشؤون اخلارجية
qحافظا لألختام qوزيرا للعدل

qوزيرا للمالية
qوزيرا للطاقة

qناجمIوزيرا للصناعة وا
qوزيرا للفالحة والتنمية الريفية

qوزيرا للمجاهدين
qوزيرا للشؤون الدينية واألوقاف

qوزيرا للتجارة
qوزيرا للنقل

qائيةIوزيرا للموارد ا
qوزيرا لألشغال العمومية

qدينةIوزيرا للسكن والعمران وا
qوزيرة للتربية الوطنية

qوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
qXهنيIوزيرا للتكوين والتعليم ا

qوزيرا للعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
qوزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة

qوزيرة للثقافة
qرأةIوزيرة للتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

qانIوزيرا للعالقات مع البر
qستشفياتIوزيرا للصحة والسكان وإصالح ا

qوزيرا للشباب
qوزيرا للرياضة
qوزيرا لالتصال

qوزيرة للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
qوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية

qوارد الصيديةIوزيرا للصيد البحري وا
qغاربية واإلفريقيةIمكلفا بالشؤون ا qوزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون اخلارجية

qيزانية واالستشرافIمكلفا با qاليةIوزيرا منتدبا لدى وزير ا
وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليديةq مكلفـة بالصناعة التقليدية.

اIاداIادّة ة 2 : تُلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اIـرسومq ال سـيما اIـرسوم الـرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ في 5 ذي الـقعدة
عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013 واIتضمن تعيX أعضاء احلكومة.

اIاداIادّة ة 3 :  : ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حرّر باجلزائر في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5 مايو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تعX السيدات والسادة :
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 14 -  - 139 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 20 جـــمـــادى جـــمـــادى
q2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يـوجـب عـلى اIـؤسـســات ومـجــمــوعـــات اIــؤســسـاتيـوجـب عـلى اIـؤسـســات ومـجــمــوعـــات اIــؤســسـات
وتـجـمـعـات اIـؤسسات الـتـي تـعمل في إطارإجنازوتـجـمـعـات اIـؤسسات الـتـي تـعمل في إطارإجناز
الصـفقات العـموميـة لبعض قـطاعات الـنشاطات أنالصـفقات العـموميـة لبعض قـطاعات الـنشاطات أن

 .XهنيIتكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا .XهنيIتكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا
ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول بالنيابة

-  بــنـاء عــلى الــتـقــريـر اIــشـتــرك بــX وزيـر الــسـكن
والــعــمـران واIــديــنــة ووزيـر األشــغــال الــعـمــومــيــة ووزيـر
اIوارد اIـائيـة ووزيـر الفالحـة والتـنـميـة الريـفيـة ووزير

qالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا  qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اIــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

qفي مجال الضمان االجتماعي XكلفIبالتزامات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اIــؤرّخ في 27
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتمّمIعدّل واIا qبالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اIــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اIؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واIــتــعـلق

qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اIــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اIــعـدّل

qتمّمIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIـؤرّخ في 11 جـمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 13 مـارس
ســنــة 2014 واIــتــضــمـن تــكــلــيـف وزيــر الــطــاقـــة واIــنــاجم

qهام الوزير األول بالنيابة�

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 93 - 289
اIـــــؤرّخ في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1414 اIـــــوافق 28
نــوفـمـبــر سـنـة 1993 الــذي يـوجب عــلى جـمـيع اIــؤسـسـات
الــتـي تــعــمل فـي إطــار إجنــاز الـــصــفــقـــات الــعــمـــومــيــة في
مـيـدان الـبــنـاء واألشـغـال الـعـمـومــيـة والـري أن تـكـون لـهـا
qتمّمIعدّل واIا qXهنيIشهادة التخصص والتصنيف ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 94 - 188
اIــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1415 اIــوافق 6  يــولـــيــو ســـنــة
1994 واIـتــضـمـن الـقـانــون األسـاسـي لـلـصــنـدوق الــوطـني

qتمّمIعدّل واIا qعن البطالة Xللتأم

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96 - 296
اIؤرّخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اIوافق 8 سبـتمـبر
ســـنــة 1996 واIـــتــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــدعم
تــشـــغـــيل الـــشـــبــاب وحتـــديـــد قـــانــونـــهـــا األســـاسيq اIـــعــدّل

qتمّمIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 282
اIـــــؤرّخ في 25 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1423 اIـــــوافق 3
ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2002 واIــــتــــضـــــمن تــــأســـــيس اIــــدونــــة

qنتجاتIاجلزائرية لألنشطة  وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : دون اIــسـاس بــاألحــكــام الــتــشــريــعــيـة
والتـنظـيمـيـة اIعـمول بـهاq يـهدف هـذا اIرسـوم إلى إلزام
اIؤسـسات ومجـموعات اIـؤسسات وجتـمعات اIـؤسسات
الــتـي تــعــمل فـي إطــار إجنــاز الـــصــفــقـــات الــعــمـــومــيــة في
مـــيـــدان الــبـــنـــاء واألشـــغــال الـــعـــمــومـــيـــة واIــوارد اIـــائـــيــة
واألشـغال الـغابيـة وأشغـال اIنـشآت الـكامـنة لـلمواصالت
الـــســلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةq أن تــكـــون لــهــا شـــهــادة الـــتــأهــيل
والــــتــــصــــنــــيـف اIــــهــــنــــيـــX إلبــــرام صـــــفــــقـــــات مع الـــــدولــــة
والـواليـات والـبـلـديات واإلدارات واIـؤسـسـات والـهـيـئات

العمومية.
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غــيــر أن الـــتــأهــيالت اIــطـــلــوبــة لألشـــغــال اIــرتــبــطــة
بــاحملـــافــظـــة عــلـى الــبـــنــايـــات الــتـــابــعـــة لـــلــتـــراث الــثـــقــافي
وتـرمـيمـها وإعـادة تأهـيـلهـاq تكـون موضـوع نص تـنظـيمي

يصدره الوزير اIكلف بالثقافة.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـحـدد الـتـأهـيل قـدرة اIـؤسـسـة ومـجـمـوعـة
اIــؤســـســات وجتــمع اIـــؤســســات عـــلى الــقـــيــام بــوســـائــلــهــا
اIـالئــمـة الــبــشــريــة واIــاديــة والــتـقــنــيــةq بــإجنــاز األشــغـال

حسب نوعها ودرجة تعقدها اIقررين.
ويــحـــدد الــتــصـــنــيف أهــمـــيــة اIــؤســـســة ومــجـــمــوعــة
اIـــؤســــســـات وجتـــمـع اIـــؤســـســــاتq وقـــدرتـــهــــا عـــلى إجنـــاز
األشــــغـــال ذات حــــجم مــــعـــX وذلك عــــلى أســــاس اIـــعــــايـــيـــر

احملددة في اIادة 8 أدناه.
qيــحــدد الــتـصــنــيف عــلى  ســلم من واحــد إلى تــســعـة

�نح طبقا ألحكام اIادتX 14 و20 أدناه.
3 :  : يـــســـلم الـــوزراء اIـــعـــنـــيـــون بـــعـــد أخـــذ رأي اIــاداIــادّة ة 
الـلجـنة الـوطنـيـة للـتأهـيل والتـصنـيف اIهـنيـX والوالي
XنشأتIبـعد أخذ رأي اللجنـة الوالئية اخملتـصة إقليمـيا ا
�وجب أحكام اIادة 12 أدناهq شهـادة التأهيل والتصنيف
اIـــهــــنــــيـــX بــــنــــاء عـــلـى طـــلـب اIــــؤســـســــات ومــــجـــمــــوعـــات
اIـؤسـســات وجتـمـعــات اIـؤســسـات الـتي تــثـبت ضــمـانـات
الــتــأطــيــر الــتــقـــني والــكــفــاءات اIــهــنــيــة ووســائل اإلجنــاز

اIالئمة والقدرات اIالية.  
يــحــق لــلـمــؤســســات الــصــغـرى كــمــا هي مــحـددة في
التـشـريع والـتنـظـيــم اIـعـمــول بـهـمـا أن يكـون لـهـا تأهــل

وترتب فـي الصنف األول.
 إذا كان نـشاط اIـؤسسـة أو مجـموعـة اIؤسـسات أو
جتـــمع اIــؤســـســـات يــشـــمل عـــدة قـــطــاعـــاتq فـــإن الــشـــهــادة
يسلـمها الـوزير الذي يدخل الـنشاط الـرئيسي للـمؤسسة
أو جملـــمــوعـــــة اIــؤســـســات أو لــتـــجــمـــع اIــؤســســـات ضــمن
صـالحــيـــاته والـــتي ال �ـــكـن أن تــمـــارس أكـــثـــر من نـــشــاط

رئيسي واحد.
غـيـر أنه �ـكن اIـؤسـسـة أو مـجـمـوعـة اIـؤسـسـات أو
جتـمع اIـؤسـسـات اIـرتبـة فـي الـصنـف الـسـابع  فـمـا فوق
طلب عـدة نشاطـات رئيـسية كـما هي محـددة في مدونات

نشاطات القطاعات اIعنية بهذا اIرسوم.
�ـــكن اIــؤســـســة أو مــجـــمــوعـــة اIــؤســســـات أو جتــمع
Xــؤســســات  احلـائــزة شــهــادة تــأهــيل وتــصــنــيف مــهــنــيـIا
سـاريـة الـصالحـيـة أن تـطـلب تـوسـيع تـأهـيـلـها اIـهـني إلى
نـشــاطـات أخــرى و/أو تــصـنــيـفــهـا اIــهـنـيq وذلك  بـتــدعـيم
طــلـبــهــا بـالــتــبـريــرات الــضـروريــة فــيـمــا يــخص الــوسـائل

البشرية واIادية والتقنية واIالية.

حتدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اIادة �وجب قرار
مــــشـــتــــرك بــــX الـــوزراء اIــــكــــلـــفــــX بــــالـــســــكن واألشــــغـــال
العمومية واIـوارد اIائية والغابـات واIواصالت السلكية

والالسلكيةq كل في إطار صالحياته.
XهـنـيIـادّة ة 4 :  : تـعـد شـهادة الـتـأهيـل والتـصـنيـف اIـاداIا
لــــلــــمــــؤســــســـاتq ومــــجــــمــــوعــــات اIــــؤســــســــات وجتــــمــــعـــات
اIـؤسسـات وثـيـقـة تـنـظـيـمـيـة يـجب تـقـد�ـهـا تـدعـيـما لـكل
عــرض يـتــعـلق بــأشـغــال الــبـنــاء أو األشـغــال الـعــمـومــيـة أو
اIــوارد اIـــائــيـــة أو األشــغـــال الــغـــابــيـــة وأشــغـــال اIــنـــشــآت

الكامنة للمواصالت السلكية والالسلكية.
وتـــــخـــــول الـــــشـــــهـــــادة اIـــــذكـــــورة أعـاله اIـــــؤســـــســــة أو
qـؤسـسـات الـتي حتـوزهاIـؤسـسـات أو جتـمع اIمـجـمـوعة ا

.XعIاختصاصا وطنيا في ميدان (ميادين) التدخل ا
غـــيــر أنه  يـــتــعـــX عـــلى اIــؤســـســات أو مـــجــمـــوعــات
اIؤسسـات أو جتمـعات اIـؤسسات األجـنبـية تـقد£ وثائق
مـطابـقـة  لشـهـادة الـتأهـيل والـتـصنـيف اIـهنـيـX تـسلـمـها
إيــاهـا الــســلـطــات الــرسـمــيــة لـلــبــلـد الــذي يــوجـد فــيه مــقـر
اIــؤســســة أو مــجـمــوعــة اIــؤســســات أو جتــمع اIــؤســسـات
واIصادق عليها من قبل السلطات القنصلية اجلزائرية.
اIــــاداIــــادّة ة 5 :  : حتــــتـــوي شــــهــــادة الـــتــــأهـــيـل والـــتــــصــــنـــيف
اIـهنـيـX للـمـؤسسـات ومـجمـوعـات اIؤسـسـات وجتمـعات
اIـؤسسـات عـلى اIـعـلومـات اآلتـيـةq التـي تسـمح بـتـعريف

اIؤسسة اIعنية : 
qؤسسة أو عنوانهاIاسم ا  -

qؤسسة وطبيعتها القانونيةIنوع ا -
qـؤسسة ومقرها الرئيسي وفروعهاIمكان إقامة ا -

qعند االقتضاء
- اسم اIـــــســـــيــــــر اIـــــســـــؤول أو أســـــمـــــاء اIــــــســـــيـــــرين

qXسؤولIا
qرقم التعريف اجلبائي -

qرقم االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي -
- رقم الــــتــــســــجــــيل فـي اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــســــجل

qالتجاري
qعترف بهما للمؤسسةIالتأهيالت والتصنيف ا -

- مدة صالحية الشهادة.
XـهـنـيIيلـحق ¥ـوذج شـهـادة الـتـأهيـل والتـصـنـيف ا

بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 6 :  : تــذكـر الـتـأهـيـالت اIـعـتـرف بـهــا لـلـمـؤسـسـة
وجملــمــوعـة اIــؤســسـات ولــتــجـمع اIــؤســسـات فـي الـشــهـادة
الـتي حتمل رقما أو عـدة أرقام تابـعة Iدونات الـنشاطات

.XعنيIالوزراء ا Xاحملددة  �وجب قرار مشترك ب
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اIـــــاداIـــــادّة ة 7 :  : حتـــــدد مـــــدة صـالحـــــيـــــة شـــــهــــــادة الـــــتـــــأهـــــيل
والــتــصــنــيف اIــهــنــيـX بــخــمس (5) ســنــواتq ابــتــداء من

تاريخ تسليمها.
اIاداIادّة ة 8 :  : يتم التصنيف على أساس اIعايير اآلتية:
- العـدد اإلجـمـالي لـلـعـمـال احملسـوب لـلـسـنـة األخـيرة
واIــصــرح به لــدى صــنــدوق الــضــمــان االجـتــمــاعـي  والـذي
يـجب أن يظـهر فـيه عـدد عمـال التـأطيـر التـقني واإلداري

qتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكمIالي اIوا
- عدد اIمتهـنX اIتخرجX من مـؤسسات التكوين

qالذين § توظيفهم XهنيIوالتعليم ا
- اخملططات اIنـجزة في التكوين وحتسX اIستوى

qصرح بهIعارف لفائدة عدد العمال اIوجتديد ا
- قـائمـة وسائل الـتدخل اIـادية اIـثمـنة. و بـالنـسبة
لــلــمــؤسـســات اIــتــخــصــصـةq فــإن الــنــقــطــة اIـتــعــلــقــة بــهـذا

qعيار تكون متوازنةIا
- رأس اIـــال اIـــتــــوازنq حـــسب الـــقــــانـــون األســـاسي
لألشـخاص اIعـنويـX طبقـا للـقانون الـتجـاري. وبالنـسبة

qعيار محسناIيكون هذا ا Xلألشخاص الطبيعي
qرقـم األعــــمـــــال لــــلـــــســــنـــــوات الــــثالث (3) األخــــيــــرة -

qبيعIاخلاص باإلنتاج ا
- الوثائق اإلدارية الـتي يسلّمها صاحب أو أصحاب
اIـشـاريعq يـثـبت فـيـهـا طـبـيـعـة وأهـمـيـة األشـغـال اIـنـجزة
وتـكالـيفـهـا ونوعـيتـها الـتقـنيـة وكذا احـترام آجـال اإلجناز

qاحملددة في العقد
- الشهادات وعمليات التأهيل.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  : يـــــتم تـــــصــــنـــــيف اIـــــؤســــســـــة ومــــجـــــمــــوعــــة
اIــؤسـســات اIـنــشـأة حــديـثـا والــتي لم تــمـر عــلى إنـشــائـهـا

سنة جبائية على أساس اIعايير الثالثة (3) اآلتية :
- الـعـدد اإلجـمـالي لـلـعـمـال اIـصـرح به لـدى صـنـدوق

qالضمان االجتماعي
- قـائمة وسائل التـدخل اIادية اIثـمنة التي تـملكها

qكل مؤسسة أو التي �كن تسخيرها
- رأس اIال.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : بــالـنـسـبـة لـتـجـمــعـات اIـؤسـسـات اIـنـشـأة
حديـثـاq فـإنه يتم تـصـنـيفـهـا حـسب مـعامل حتـسـX وتـسلم

.Xلها شهادة تأهيل وتصنيف مهني
اIــــاداIــــادّة ة 11 :  : يــــتـم تـــصــــنــــيـف اIـــؤســــســــة ومــــجــــمــــوعـــة
اIـؤسسات وجتـمع اIؤسسـات حسب الصـنف اIعX الذي

تنتمي إليه.
حتـدد كــيــفــيــات تــصــنـيـف اIـؤســســات ومــجــمــوعـات
اIـؤسسات وجتـمعات اIـؤسسات في صنـف معX �وجب

.XعنيIالوزراء ا Xقرار مشترك ب

12 :  : تــنــشــأ الــهـــيــئــتــان اآلتــيــتــان لــلــنــشــاطــات اIـاداIـادّة ة 
اIذكورة في اIادة األولى أعاله  :

- جلنة وطـنية لـلتـأهيل والتـصنـيف اIهنـيX تدعى
q"في صلب النص "اللجنة الوطنية

XهـنـيIجلـنـة في كل واليـة للـتـأهـيل والتـصـنـيف ا -
تدعى في صلب النص "اللجنة الوالئية".

اIاداIادّة ة 13 : : تتولى اللجـنة الوطنية واللجان الوالئية
اIهام اآلتية :

1 - جتـمع وتــراقب اIـعـلـومـات اخلــاصـة بـالـنـشـاطـات
وعــــدد الـــعــــمـــال والــــوســــائل اIـــالــــيـــة واIــــؤهالت اIــــهـــنــــيـــة
لـــلـــمـــؤســـســـات أو مـــجـــمـــوعـــات اIـــؤســـســـات أو جتـــمـــعـــات
اIـؤسـسات اخلـاصـة بالـبـناء واألشـغـال العـمـوميـة واIوارد
اIــائـــيــة واألشــغــال الـــغــابــيــة وأشـــغــال اIــنــشـــآت الــكــامــنــة
للمواصالت السلـكية والالسلكية وكذا الـنشاطات اIلحقة

بها.
2 - تبدي رأيها في :

- تــــأهــــيل اIــــؤســــســــات ومــــجــــمــــوعــــات اIــــؤســــســـات
وجتـــمـــعـــات اIـــؤســــســـات في مــــخـــتـــلف أصــــنـــاف أنـــشـــطـــة
الـقـطـاعq كـمـا حتـددهـا اIـدونـات الـتي يـتم ضـبـطـهاq حـسب

.XعنيIبقرار من الوزراء ا qاحلالة
- تصـنيف اIـؤسسـات أو مجـموعـات اIؤسـسات أو

جتمعات اIؤسسات في إطار األحكام احملددة أعاله.
الفصل األولالفصل األول

اللجنة الوطنيةاللجنة الوطنية
اIـاداIـادّة ة 14 :  : تـوضع الـلـجــنـة الـوطـنـيــة لـلـمـؤسـسـات أو
مــجــمـوعــات اIــؤسـســات أو جتــمـعــات اIــؤسـســات اخلــاصـة
بــــقــــطــــاعــــات األنــــشــــطــــة اIــــذكــــورة فـي اIــــادة األولى أعاله
واIرتـبة مـن الصـنف اخلـامس إلى الصـنف الـتاسع حتت
الـسـلــطـة اIـشـتـركــة لـلـوزراء اIـكــلـفـX بـالــسـكن واألشـغـال

العمومية واIوارد اIائيةq وتتشكل كما يأتي :
qكلف بالسكنIثل الوزير ا© -

- ©ــــثل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
qاحمللية

qكلف باألشغال العموميةIثل الوزير ا© -
qائيةIوارد اIكلف باIثل الوزير ا© -

qاليةIكلف باIثل الوزير ا© -
qكلف بالغاباتIثل الوزير ا© -

- ©ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف بــــاIــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
qوالالسلكية

qؤسسات العمومية الوطنيةIثل عن ا© -
- ©ثل عن اIؤسسات اخلاصة الوطنية.
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�كن الـلجنـة أن تلتـمس في إطار أشغـالها مـساهمة
أي شخص مختص في اجملال.

حتــدّد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء  الــلـجــنـة الـوطــنـيـة
�ــوجب قـرار مـشــتـرك بـX الـوزراء اIــعـنـيــqX بـنـاء عـلى

اقتراح من السلطة التي  ينتمون إليها.
qــــادّة ة 15 : : يــــتــــولـى رئــــاســــة الـــــلــــجـــــنــــة الــــوطـــــنــــيــــةIــــاداIا
XـكـلـفـIـثـلـو الــوزراء ا© q(1) ـدة ســنـة واحـدةI بــالـتــنـاوب

بالسكن واألشغال العمومية واIوارد اIائية.
وفي حـالــة غــيـاب الــرئــيس يــخـلــفه عــضـو مـن ضـمن

.XعنيIا Xالوزاري Xثلي القطاع©
qـلـفاتIـكـلـفـة بـدراسـة اIـصـالح اIـادّة ة 16 :  : تـتـولى اIـاداIا

على مستوى كل دائرة وزاريةq أمانة اللجنة الوطنية.
اIاداIادّة ة 17 :  : تدوم عهدة أعـضاء اللجنة الوطنية خمس

(5) سنوات.
q(2) ـادّة ة 18 :  : جتـتمع الـلـجـنـة الوطـنـيـة كل شـهرينIـاداIا

عند احلاجةq بناء على استدعاء من رئيسها.
تــرسل االسـتـدعــاءات إلى األعـضــاء قـبل ثـمــانـيـة (8)
أيام على األقل من تـاريخ الدورة برسالـة فردية مع بيان

جدول أعمال االجتماع.
اIـاداIـادّة ة 19 :  : ال تـصح مـداوالت الـلـجنـة الـوطـنـية إال إذا
حضـر اجـتمـاعـها ثـلـثا (3/2) أعـضائـهـا على األقل �ن فـيهم
الرئيس أو خلفه. وإذا لم يـكتمل النصابq جتتمع اللجنة
الـــوطـــنـــيـــة خالل األيـــام الـــثـــمـــانـــيـــة (8) اIـــوالـــيـــةq وتـــصح

مداوالتها حينئد مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـتـخذ مـداوالت اللـجـنة الـوطـنيـة بأغـلـبيـة األصوات

وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه.
وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.
تـــســـجل هـــذه احملـــاضـــر في ســـجل خـــاص يـــفـــتح لـــهــذا

الغرض.
الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجان الوالئيةاللجان الوالئية

اIـاداIـادّة ة 20 : :  تـوضع الــلـجـنـة الـوالئـيــة لـلـمـؤسـسـات أو
مــجــمـوعــات اIــؤسـســات أو جتــمـعــات اIــؤسـســات اخلــاصـة
بـالـبـنـاء واألشـغــال الـعـمـومـيـة واIــوارد اIـائـيـة والـغـابـات
واIـنــشــآت الــكــامــنـة لــلــمــواصالت الــســلـكــيــة والالســلــكــيـة
اخملـتـصــة بـالـرتب من الـصـنـف األول إلى الـصـنف الـرابع
حتت سلطة والي الوالية التي يوجد بها مقرهاq وتتشكل

من :
qرئيسا qالوالي أو ©ثله -

qكلف بالسكنIمدير الوالية ا -

qكلف باألشغال العموميةIمدير الوالية ا -
qائيةIوارد اIكلف باIمدير الوالية ا -

- مــــديـــر الــــواليـــة اIــــكــــلف بــــاIـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة
qوالالسلكية

qمحافظ الغابات في الوالية -
qكلف بالتنظيمIمدير الوالية ا -

qكلف بالتخطيطIمدير الوالية ا -
qكلف بالضرائبIمدير الوالية ا -

qثل محلي للمؤسسات  العمومية الوطنية© -
- ©ثل محلي للمؤسسات اخلاصة الوطنية.

�كن اللـجنـة الوالئـية أن تلـتمس في إطـار أشغـالها
مساهمة أي شخص مختص في اجملال.

اIــــاداIــــادّة ة 21 : :  تــــدوم فــــتـــرة انــــتـــداب أعــــضــــاء الـــلــــجـــان
الــــوالئـــيـــة لـــلــــتـــأهـــيـل والـــتـــصـــنــــيف اIـــهــــنـــيـــX  ثالث (3)

سنوات.
اIـاداIـادّة ة 22 : :  جتـتـمـع الـلـجـنـة الـوالئــيـة كل شـهـر q عـنـد

احلاجةq بناء على استدعاء من رئيسها.
تــرسل االسـتـدعــاءات إلى األعـضــاء قـبل ثـمــانـيـة (8)
qبرسـالة فـردية qأيام عـلى األقل من تاريخ انـعـقاد الـدورة

مع بيان جدول أعمال االجتماع.
اIـاداIـادّة ة 23 : :  ال تصح مـداوالت الـلـجنـة الـوالئـية إال إذا
حضـر اجـتمـاعـها ثـلـثا (3/2) أعـضائـهـا على األقل �ن فـيهم
الـرئـيس. وإذا لم يـكــتـمل الـنـصـاب جتــتـمع الـلـجـنـة  خالل
األيـام الــثــمـانــيـة (8) اIــوالــيـةq وتــصح مــداوالتــهـا حــيــنــئـد

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تتـخـذ مـداوالت الـلجـنـة الـوالئـيـة بأغـلـبـيـة األصوات

وتدون في محاضر يوقعها الرئيس.
وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.
تسـجل احملاضـر في سجل خـاص �سـكه لهـذا الغرض

مسؤول األمانة.
24 : :  تـتولى مـصـالح مديـريـات الواليـة اIـكلـفة اIاداIادّة ة 

بدراسة اIلفات أمانة اللجنة.   
الفصل الثالثالفصل الثالث
اإلجراءاتاإلجراءات

25 : :  تـرسل اIـلفـات الـتي تعـرض عـلى اللـجـنة اIاداIادّة ة 
الــوطـــنــيــة أو الـــلــجـــنــة الـــوالئــيــة فـي نــســـخــة أصــلـــيــة إلى

اIصالح اخملتصة بالوزارة اIعنية.
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(60) Xـلــفــات ســتـIال �ــكن أن يــتــعــدى أجل دراســة ا
يـــــومــــــاq ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ إيـــــداع طــــــلـــــبــــــات الـــــتــــــأهـــــيل

.XهنيIوالتصنيف ا
اIـاداIـادّة ة 26 : :  حتـدد قـائـمـة الـوثـائق الـتي يـتـكـون مـنـهـا
مــلف الــتــأهــيل والــتــصـنــيـف اIــهـنــيــX �ــوجب قــرار من
الوزراء اIعنيqX بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
تــقع مــســؤولــيـة الــوثــائق اIــقــدمــةq بـعــنــوان الــفــقـرة
أعـالهq عــــلى عــــاتق صــــاحـب الــــطــــلب ويــــتــــحـــــمل الــــنــــتــــائج
Xـــــتـــــرتــــــبـــــة عـــــلـى أي اســـــتـــــعــــــمـــــال في إطــــــار الـــــقـــــوانـــــIا

والتنظيمات اIعمول بها.
اIــــاداIــــادّة ة 27 : :  يــــقــــدم طــــلب جتـــــديــــد شــــهــــادة الــــتــــأهــــيل
والتـصنـيف اIـهنـيـX خالل السـتة (6) أشهـر التي تـسبق

تاريخ انتهاء صالحياتها.
�ـكن أن يـرفق اIــلف بـطــلب تـوسـيع الــتـأهـيل و/أو
التصنيف مدعوما بكل اIبررات الضرورية فيما يخص

الوسائل البشرية واIادية والتقنية واIالية.
اIاداIادّة ة 28 : :  �كن كل مؤسسة أو مجموعة اIؤسسات
أو جتمع اIـؤسسـات  التي تـرى أنهـا حتصل عـلى التـأهيل
والـتـصـنـيف اIـهـنـيـX اIـطـلـوبـqX الـلـذين تـعـتـبرهـمـا من
حقهاq أن تقدم طعنا لدى رئيس اللجنة الوطنيةq قصد:

- تـقد£ عـنـاصر مـعلـومات جـديـدة أو مبـررات تدعم
qطلبها

- احلصول على دراسة إضافية.
غــيــر أنـهq يــجب أن يـــصل طــلـب الــطــعـن إلى رئــيس
الــلـــجــنــة الـــوطــنـــيــة  في أجل شـــهــر واحــد q(1) ابـــتــداء من

تاريخ تبليغ اIقرر.
الفصل الرابعالفصل الرابع
العقوباتالعقوبات

29 : :  دون اIــــســـاس بـــالـــعـــقــــوبـــات اIـــنـــصـــوص اIــاداIــادّة ة 
عليـها في التـشريع والتـنظيم اIـعمول بـهماq تـتعرض كل

مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو جتمع مؤسسات :
- كانت محل إقـصاء طـبقـا ألحكام تـنظـيم الصـفقات

qالعمومية
- قــدمـت وثــائق مــزورة عــنــد إيــداع مـــلف الــتــأهــيل

qو/أو عند تعهدها
- خــالـــفت تــشــريع الـــعــمل ال ســيــمـــا عــدم الــتــصــريح

qبعمالها لدى صناديق الضمان االجتماعي
إلى عـــــقــــوبـــــات تــــتـــــراوح من اإلنـــــذار إلى الـــــســــحب
.XهنيIؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف اIا
يــــجـب أن يــــشــــتـــــمل دفــــتـــــر الــــشــــروط الـــــذي يــــحــــدد
qالشـروط الـتي يـتم �ـوجبـهـا إبـرام الصـفـقـات وتنـفـيـذها
عـلى بند يوضح الـعقوبات الـتي تتعرض لـها اIؤسسة أو 

مـــجــمـــوعــة اIـــؤســســـات أو جتــمـع اIــؤســـســات اخملـــلــة
بالتزاماتها كما هو منصوص عليه في هذه اIادة.

تــقـدر الــلــجـنــة الــوطـنــيــة أو الــلـجــنــة الـوالئــيــة مـدى
خطورة اخلطأ وتصدر العقوبة اIناسبة.

حتــدد حــاالت اإلنــذار والــســحـب اIــؤقت أو الــنــهــائي
لـــشــــهـــادة الـــتــــأهـــيل  �ــــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــX وزراء
الـداخلـيـة واجلمـاعـات احملـليـة والـسكن والـعـمران واIـديـنة
واألشغال العمـومية واIوارد اIائـية أو بقرار من الوزير
اIــكـــلف بـــالــغــابـــات أو �ــوجـب قــرار من الـــوزيــر اIـــكــلف

باIواصالت السلكية والالسلكية.
اIــــــاداIــــــادّة ة 30 : :  ال يـــــــعــــــفـي ســــــحـب شـــــــهــــــادة الـــــــتــــــأهـــــــيل
والتـصنـيف اIهـنـيX اIـؤسسـة أو مجـموعـات اIؤسـسات
أو جتـمع اIـؤسسـات من االلـتـزامـات الـتي اكـتتـبـتـهـا قبل

اتخاذ العقوبة.
اIـاداIـادّة ة 31 : :  �ـكن الـطعن فـي العـقـوبات اIـتـخـذة على
الـتـوالي لـدى رئـيس الـلـجـنـة الـوطـنـيـة أو الـوزيـر اIعـني
بحسب القرار الـذي تكون قد اتخذته الـلجنة الوالئية أو

اللجنة الوطنية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام  مختلفةأحكام  مختلفة

32 : :  حتدد شـروط تـطبـيق هـذا اIرسـوم q عـند اIاداIادّة ة 
احلاجةq �وجب قرارات.

اIــاداIــادّة ة 33 : :  تــبـــقى شــهـــادات الــتـــأهــيل والـــتــصـــنــيف
qــرســومIــعــمــول بــهـــا عــنــد تــاريـخ نــشــر هــذا اIا XــهــنــيـــIا

صاحلة إلى غاية انقضاء أجلها. 
غــــيــــر أنه يــــجـب عــــلى مــــؤســــســــات إجنــــاز األشــــغــــال
الـغابـيـة وأشـغـال اIنـشـآت الـكامـنـة لـلـمواصـالت السـلـكـية
والالسـلـكـيـةq اIـطـابـقـة مع أحـكـام هـذا اIـرسـومq خالل أجل
اثــــني عــــشــــر (12) شــــهــــراq ابــــتــــداء من تــــاريـخ نــــشــــر هـــذا

اIرسوم في اجلريدة الرسمية.
اIـاداIـادّة ة 34 : :  تــلـغى  أحـكــام اIـرســوم الـتـنــفـيـــذي رقــم
93 - 289 اIـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1414 اIـوافق

28 نوفمبر سنة q1993 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

تـبقى الـنـصوص الـتـطـبيـقـية لـلـمرسـوم اIـذكور في
qدة اثـني عـشر (12) شـهراI فـعـولIسـاريـة ا qالـفـقرة أعاله
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
35 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 20 أبريل سنة 2014.
يوسف يوسفييوسف يوسفي
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7 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1226
7 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

جـــمــادى مـــرســــوم تـــنـــفـــيــــذي رقم مـــرســــوم تـــنـــفـــيــــذي رقم 14 -  - 140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 جـــمــادى 
q2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يحـدد القانـون األساسـي النمـوذجي Iـراكز التـكوينيحـدد القانـون األساسـي النمـوذجي Iـراكز التـكوين

.Xهني والتمهIا.Xهني والتمهIا
ــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول بالنيابة

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
qXهنيIا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qXبالتمه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qعدلIا qباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اIــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اIـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اIـهنـيqX ال سـيما

qادة 14 منهIا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIــــــؤرخ في 11  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1435 اIــــــوافق  13 
مـــارس ســـنـــة  2014 واIـــتـــضـــمن تـــكـــلـــيف وزيـــر الـــطـــاقـــة

qناجم �هام الوزير األول بالنيابةIوا
- و�قتـضى  اIرسوم  التـنفيذي رقم 91-64 اIؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اIوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اIـهــني والـتــمـهــqX اIـعـدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اIـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اIـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واIتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Iـراكـز التـكوين

qتممIعدل واIا qXهني والتمهIا

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

qؤسـسات الـعمـوميةIاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا
qزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-345 اIؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوج دورات

qهني األوليIالتكوين ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول

الهدف واIهامالهدف واIهام

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اIــادة 14 (الـــفـــقــرة
األولى) من الــقــانـون رقم 08-07 اIـؤرخ في 16 صــفـر عـام
1429 اIوافق 23 فبراير سنة 2008 واIذكور أعالهq يهدف

هــذا اIـــرســوم إلى حتــديــد الــقــانــون األســاسي الــنــمــوذجي
.Xهني والتمهIراكز التكوين اI

اIــادةاIــادة 2 :  : مـــركــز الــتـــكــوين اIـــهــنـي والــتــمـــهــX الــذي
يــدعى في صــلب الــنص "اIــركــز" مــؤســسـة عــمــومــيـة ذات
طــابع إداريq يــتـمــتع بـالــشـخــصــيـة اIــعـنــويـة واالســتـقالل

اIالي.

يوضع اIركز حتت وصـاية الوزير اIكـلف بالتكوين
.XهنيIوالتعليم ا

3 :  : يــنــشــأ اIــركــز �ــوجب مــرســومq بــنــاء عــلى اIـادة اIـادة 
.XهنيIكلف بالتكوين والتعليم اIاقتراح من الوزير ا

يحدد مرسوم اإلنشاء مقر اIركز.

اIادة اIادة 4 :  : يتولى اIركز على اخلصوصq اIهام اآلتية:

-  ضـــــمــــان تــــكــــوين مــــهـــــني أولي فـي جــــمــــيع أ¥ــــاط
qالتكوين وفي مستويات التأهيل من األول إلى الرابع

- ضــــــمــــــــان الـــــــتــــــكــــــويـــن اIــــــهـــــــنــي اIـــــــتــــــواصـل في
qـــذكـــورة في الـــفـــقـــرة الـــســـابـــقـــةIمـــســـتـــويـــات الـــتـــأهـــيل ا



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 7 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
7 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

- ضـــمــــان الــــتـــكــــويـن لـــلــــفــــئــــات اخلـــاصــــة عن طــــريق
qوضوعةIاألجهزة اخلاصة ا

- تــنــظــيم اإلعالم واالتــصــال حـول عــروض الــتــكـوين
qXمتهنIوا XتربصIوتوجيه ا

- تـنظـيم نـشاطـات التـكوين فـي إطار اتـفاقـيات مع
Xاالقـتــصـاديـ XـتــعـامــلـIمــخـتـلـف الـهـيــئـات واإلدارات وا

qXواالجتماعي
- تــنــظــيم اIــســابـقــات واالمــتــحــانــات واالخــتــبـارات

qهنيIقررة في برامج التكوين اIا
qهنيIفي الوسط ا XمتهنIالقيام بتنصيب ا -

- الــــقــــيــــام بـــتــــنــــصــــيب اIــــتــــربـــصــــX فـي الـــتــــربص
qهنيIالتطبيقي في الوسط ا

- اتخـاذ كل مبـادرة للمـساهـمة فـي اإلدمــاج اIهنــي
لـــلــحــائــزيـن عــلى شــهـــادات الـــتــكــويـن اIــهــنـي والــشــبــاب

qكون في إطار أجهزة اإلدماجIا
- اIـشـاركـة مـع مـؤسـســات الـهـنـدســة الـبـيــداغـوجـيـة

qهنيةIفي تقييم وتكييف برامج التكوين والكتب ا
- تـطـويـر الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة والـريـاضـيـة لـفـائدة

qXمتهنIوا XتربصIا
- اIــشـاركــة في الـتــظـاهــرات ذات الـصــبـغــة اIـهــنـيـة

والثقافية والرياضية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي
اIادة اIادة 5 :  : يسـير اIـركز مديـر ويديـره مجـلس توجيه

ويزود �جلس تقني وبيداغوجي.
اIـادة اIـادة 6 :  :  يـحــدد الـتـنــظـيـم الـداخــلي لـلــمـركــز بـقـرار
XـهنيIكلف بالـتكوين والـتعليم اIالوزيـر ا Xمشتـرك ب
والــوزيــر اIـكــلف بــاIــالـيــة والــســلـطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
7 : :  يحـدد الـوزير اIـكـلف بـالتـكـوين والتـعـليم اIادة اIادة 
اIـهـنـيـX الـنـظـام الـداخلـي اإلطـار Iـراكز الـتـكـوين اIـهـني

.Xوالتمه
غـيـر أنهq �ـكن مــجـلس الـتـوجـيـه أن يـقـتـرح أحـكـامـا
تـــكـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــنــظـــام الـــداخـــلـي اإلطـــارq من أجل الـــتـــكـــفل

باخلصوصيات اIتعلقة �حيط اIركز.
وفي هـذه احلالـةq تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الـداخـلي اإلطار Iـوافـقـة اIـديـر الوالئي اIـكـلف بـالـتـكوين

اIهني.

اIــــادة اIــــادة 8 : : تــــنـــظـم الـــدراســــات في مـــراكــــز الـــتــــكـــوين
اIـهـنـي والـتـمـهـX حـسب الــنـظـام الـداخـلي أو اخلـارجي أو

نصف الداخلي.
الفرع األولالفرع األول

مجلس التوجيهمجلس التوجيه
اIــادة اIــادة 9 :  : يـــرأس مـــجـــلس الـــتـــوجــيـه اIـــديــر الـــوالئي
اIكـلف بـالـتـكـوين اIـهـني أو ©ـثـلهq ويـتـكـون من األعـضاء

اآلتي ذكرهم :
qكلف بالتربية أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -

- اIــديــر الــوالئـي اIــكــلـف بــالــشــبـــاب والــريــاضــة أو
qثله©

qكلف بالتشغيل أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -
- اIــديــر الــوالئي اIــكــلف بــالــنــشــاط االجـتــمــاعي أو

qثله©
qكلف بالثقافة أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -
qكلف بالبيئة أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -

- اIـــديـــر الــــوالئي اIـــكــــلف بـــاIــــصـــالح الــــفالحـــيـــة أو
qثله©

- ©ــثـل عن رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبـــلــدي Iــكــان
qركزIإنشاء ا

- ©ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اIــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
qوالصناعات التقليدية

- ©ـثالن (2) إلـى أربــعـة (4) ©ــثـلــX عن الــقـطــاعـات
qستخدمةIاالقتصادية ا

qركزIثل منتخب عن أساتذة ا© -
- ©ثل منتخب عن مستخدمي اإلدارة.

يــحــضــر مــديــر اIــركــز وعــون احملــاســبــة اجــتــمــاعــات
 qمجلس التوجيه بصوت استشاري

ويتولى مدير اIركز أمانة اجمللس.
�ـــكن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســتـــعـــX بــكـل شــخص

�كنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله.
اIـادة Iـادة  10 :  : يـعـX أعـضـاء مجـلـس التـوجـيه Iـدة ثالث
(3) ســنـــوات قــابــلــة لـــلــتــجـــديــد �ــقـــرر من اIــديـــر اIــكــلف
بــالـتــكـوين اIــهـنـي لـواليــة مـكــان تـواجــد اIـركــز بـنــاء عـلى

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

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
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اIادة اIادة  11 : : يـتداول مـجلس التـوجيهq عـلى اخلصوص
فيما يأتي :

qركز وسيرهIتعلقة بتنظيم اIسائل اIا -

qاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -

qركز وكيفيات تنفيذهIبرنامج نشاطات ا -

qيزانية واحلساب اإلداري للمركزIمشروع ا -

qركز أو تهيئتهIمشاريع توسيع ا -

qركز وجتهيزاتهIبرامج صيانة مباني ا -

qاالتفاقات والعقود واالتفاقيات -

qقبول الهبات والوصايا -

- الـتــقــريــر الـســنــوي لـلــنــشــاط الـذي يــعــده ويــقـدمه
qركزIمدير ا

- كل مسألة أخرى مرتبطة �هام اIركز.

اIادة اIادة  12 : : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتX (2) في الـسـنــة. و�ـكـنـه أن يـجـتــمع في دورة غـيـر
عـاديةq بـنـاء عـلى طـلب من رئيـسه أو من مـديـر اIـركز أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يــــــعـــــد رئـــــيـس مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه جــــــدول أعـــــمـــــال
االجتماعات بناء على اقتراح من مدير اIركز.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقـل من تــــاريخ االجــــتــــمـــاع. و�ــــكـن تـــقــــلــــيص هــــذه اIـــدة
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال تـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام.

اIــــادة اIــــادة 13 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور أغلبـيـة أعضائـه. وإذا لم يكتـمل النصـابq يعقد

اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما اIوالية.

وفـي هــذه احلـــالـــةq تـــصح اIـــداوالت مـــهـــمـــا يــكـن عــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
qاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIــــادةاIــــادة 14 : : تـــــدون مــــداوالت مـــــجــــلس الـــــتــــوجـــــيه في
مــــحــــاضــــر يـــوقــــعــــهــــا رئــــيس اجملــــلـــس وكـــاتـــب اجلــــلــــســــة.
وتـــســـجـل هـــذه احملـــاضــــر في دفـــتـــر خـــاص مـــرقم ومـــؤشــر

عليهq يوقعه الرئيس وكاتب اجللسة.

تـــرسل مـــحـــاضــر اIـــداوالت إلـى الــســـلـــطـــة الـــوصـــيــة
لـلمـوافـقة عـليـها خـالل الثـمانـية (8) أيام الـتي تـلي تاريخ

االجتماع.

ال تـصــبح مــداوالت مــجـلس الــتــوجــيه نـافــذة إال بــعـد
اIوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديراIدير

15 : : يــعـــX مـــديـــر اIــركـــز بـــقـــرار من الـــوزيــر اIــادة اIــادة 
اIكلف بالتكـوين والتعليم اIهنيX. وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

يسـاعـد مـدير اIـركـز رؤسـاء مصـالح. ويـعـX رؤساء
اIـصــالح بـقــرار من الـوزيــر اIـكــلف بـالــتـكـويـن والـتـعــلـيم
اIـهـنيـqX بنـاء عـلى اقتـراح من مـدير اIـركز بـعـد موافـقة
اIديـر الـوالئي اIـكـلف بـالـتكـوين اIـهـني. وتـنـهى مـهـامهم

حسب األشكال نفسها.

اIــادة اIــادة 16 : : يـــكـــلف مـــديـــر اIــركـــز بـــضـــمــان تـــســـيـــيــر
اIركز.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

qركز وينفذهIيعد برنامج نشاط ا -

- هـو اآلمـــر بصـــرف اIيزانـيــة ويـقــوم بـااللتــزام
بـــالـــنـــفــــــقـــات واألمـــر بـــصـــرفـــهـــــا في حـــدود االعـــتـــمــــادات

qيزانيةIقــررة في اIا

- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات
qعمول بهIوالعقود في إطار التنظيم ا

- �ثل اIركز أمـام العدالة وفي جمـيع أعمال احلياة
qدنيةIا

- يـعـX في اIـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
qفيها Xللتعي

qXستخدمIارس السلطة السلّمية على كل ا� -

- يـــحـــضـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم
qبتنفيذ توصياته

qيحضر اجتماعات اجمللس التقني والبيداغوجي -

qيسهر على تطبيق النظام الداخلي -

- يــعــد الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــنــشــاط ويــعــرضه عــلى
مجلس التـوجيهq ويرسل نسخـة منه إلى الوزير الوصي

واIديرية اIكلفة بالتكوين اIهني بالوالية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس التقني والبيداغوجياجمللس التقني والبيداغوجي

اIــادةاIــادة 17 : : يــتــشــكل اجملــلـس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي
الذي يرأسه مدير اIركز من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qثل سلك التفتيش© -
- رؤســـاء اIــصـــالح اIـــكــلـــفـــون بــالـــبـــيــداغـــوجـــيــة في

qركزIا
- ثالثة (3) ©ـثلX عن األسـاتذة ينـتخبـهم نظراؤهم

qدة ثالث (3) سنواتI
qركزIمستشار التوجيه با -

- اIـمـثل اIـنـتـخب عـن اIـتـربـصـX واIـمـتـهـنـI Xـدة
سنة واحدة (1)  قابلة للتجديد.

�ـكن اجمللس التـقني والبيـداغوجي أن يسـتعX بأي
شـــــخـص يــــراه كـفءا في اIـــــســـــائــل اIــــدرجــــــة فـي جـــــدول

أعماله.
اIـــــــــادةاIـــــــــادة 18 : : يـــــــــعـــــــــX أعــــــــضـــــــــاء اجملـــــــــلـس الــــــــتـــــــــقـــــــــني
والبيداغوجي �ـقرر من اIدير الوالئي اIـكلف بالتكوين

اIهني Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءq يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
اIادة اIادة 19 : : يـجتمع اجملـلس التـقني والبـيداغوجي في
دورة عاديـة مرتX (2) في الـسنـةq و�ـكنه أن يـجـتمع في
دورة غيـر عاديـةq بنـاء على طـلب من رئيسـه أو من ثلثي

(3/2) أعضائه.
يــعــد رئــيـس اجملــلس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي جــدول

أعمال االجتماعات.
تـسـجل مـحـاضـر االجـتـمـاعـات في دفـتـر خـاص مـرقم

ومؤشر عليه يوقعه رئيس اجمللس.
اIــادةاIــادة 20 :  : يـــكـــلف اجملـــلس الـــتـــقـــني والـــبـــيـــداغـــوجي

بإبداء رأيه على اخلصوصq فيما يأتي :
qركزIتنظيم التكوين با -

qركزIمحتوى برامج التكوين با -
qطبقةIمناهج التكوين ا -

qوتوجيههم XمتهنIوا XتربصIتقييم ا -
qتنظيم االمتحانات والتربصات التطبيقية -
- كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسييرها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اIـادة اIـادة 21 : : يـعـد مـديـر اIـركـز اIـيـزانـيـة التـي تـعرض
على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.

اIادة اIادة  22 : : تشتمل ميزانية اIركز على ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qإعانات الدولة -
- اIــــســـاعــــدات الــــتي تــــقـــدمــــهــــا اجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيـــة

qؤسسات والهيئات العموميةIوا
qركزIرتبطة بنشاط اIاإليرادات ا -

- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اIركز.

23 : : �ــــسك مـــحـــاســـبـــة اIــــركـــز حـــسب قـــواعـــد اIــادة اIــادة 
احملــاســبــة الـعــمــومــيــةq عـون مــحــاسب يــعــيـنه أو يــعــتــمـده

الوزير اIكلف باIالية.
اIـادة اIـادة 24 :   :  يـتـولى الــرقـابـة اIــالـيـة لـلــمـركـز مـراقب

مالي يعينه الوزير اIكلف باIالية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية
اIادة اIادة 25 : : تبـقى اIـلحـقات اIـنشـأة تـطبـيقـا للـمادة 3
من اIـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 92-27 اIــؤرخ في 15 رجب
عــام 1412 اIــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة q1992 اIــعـــدل واIــتــمم
واIـــذكـــور أعالهq في وضـــعــيـــة نـــشـــاط إلى غـــايــة حـــلـــهــا أو

.Xهني والتمهIحتويلها إلى مراكز للتكوين ا
26 : : يـــلــــغى اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 27-92 اIــادة اIــادة 
اIــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412 اIــــوافق 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة

q1992 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIـفـعـول إلى غـاية صـدور الـنـصـوص الـتـطـبـيـقـيـة اجلـديدة

لهذا اIرسوم.
27 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 20 أبريل سنة 2014.
يوسف يوسفييوسف يوسفي
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي ماسي مــــؤرخ في ؤرخ في 5 رجب ع رجب عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 5

.Xيتضمن إنهاء مهام والي q.Xيتضمن إنهاء مهام والي q2014 مايو سنة مايو سنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسي مـــــؤرخ في 5 رجب عـــــام
1435 اIــــوافق 5 مـــايـــو ســـنـــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــســـيـــدة

Xفي الـواليـت Xوالـسيـد اآلتي اسـماهـمـا بـصفـتـهمـا والـي
اآلتيتqX لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى:

qتموشنت Xفي والية ع qنورية �ينة زرهوني -
- عبد القادر قاضيq في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي ماسي مــــؤرخ في ؤرخ في 5 رجب ع رجب عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 5
مـايايـو سو سـنـة ة q2014 يq يـتـضـمن إنمن إنــــهـاء ماء مـهـام سام سـفـيـر فر فـوقوق
الالــــــــــــعــــــــــــادة ومادة ومــــــــــــفــــــــــوض لوض لــــــــــــلــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــوريوريــــــــــــة اجلة اجلــــــــــــزائزائــــــــــــريريــــــــــة
الالــــد�د�ــــقـراطراطــــيــــة الة الــــشـعــــبــــيــــة بة بـفــــارصارصــــوفوفــــيـا (جا (جــــمــــهــــوريوريـة

بولندا).بولندا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــــؤرخ فـــي 5 رجـــب
عــــام 1435 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2014 تـنهـى مـهـام الـسـيد
عبـد الـقـادر خمـريq بـصـفتـه سفـيـرا فـوق العـادة ومـفـوضا
للـجمهورية اجلـزائرية الد�قراطـية الشعبيـة بفارصوفيا

(جمهورية بولندا)q لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي ماسي مــــؤرخ في ؤرخ في 5 رجب ع رجب عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 5
مايمايـو سنة و سنة q2014 يتq يتـضمن إنضمن إنـهاء مهاء مـهام اIهام اIـفتفتـش العامش العام

لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــــؤرخ فـــي 5 رجـــب
عــــام 1435 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2014 تـنهـى مـهـام الـسـيد
مــحــمــد عــيــسىq بــصــفــته مــفــتــشــا عــامــا لــوزارة الــشـؤون

الدينية واألوقافq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير الديوان الوطني لالمتحانات واIسابقات.مدير الديوان الوطني لالمتحانات واIسابقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيـــد عــلي صــاحليq بـــصــفــته مــديــرا لـــلــديــوان الــوطــني

لالمتحانات واIسابقاتq إلحالته على التّقـاعد.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير التربية في والية تامنغست.مدير التربية في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيــد عـبــد الـقـــادر نــصـيبq بـصــفـتـه مـديــرا لــلـتــربــيـة

فـي والية تامنغستq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
السّـيـدة والـسّـيد اآلتي اسـمـاهـمـا بـوزارة التـعـلـيم الـعالي

والبحث العلمي :
qبـصـفــته مـفـتـشـا عـامـا qمـحـمـد الــصـالح حـشـايـشي -

qبسبب الوفـاة q2013 ابتداء من 10 يونيو سنة
- نسيـمة لكـاصq بصـفتهـا رئيـسة دراسات بـاIكتب
الــــوزاري لألمــن الــــداخــــلي في اIــــؤســـســــةq لــــتـــكــــلـــيــــفـــهـــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي ماسي مــــؤرخ في ؤرخ في 5 رجب ع رجب عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 5
مايمايـو سو سـنة نة q2014 يتq يتـضمن إنضمن إنـهاء مهاء مـهام مهام مـديرة مديرة مـركزركز
الالــــــــــبــــــــــحـث الث الــــــــــعــــــــــلــــــــــمي والمي والــــــــــــتــــــــــقــــــــــني فني فـي عي عــــــــــلم اإلنلم اإلنــــــــــســــــــــانان

االجتماعي والثقافي.االجتماعي والثقافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــــؤرخ فـــي 5 رجـــب
عـــام 1435 اIوافق 5 مايـو سنة 2014 تنهـى مهام الـسيدة
نورية بن غـبريتq بـصفتـها مديـرة Iركـز البحث الـعلمي
والـتقني في علم اإلنسـان االجتماعي والـثقافيq لتكـليفها

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
رئـــــيس دراســـــات بـــــوزارة الــــــتـــــكـــــوين والــــــتـــــعـــــلـــــيمرئـــــيس دراســـــات بـــــوزارة الــــــتـــــكـــــوين والــــــتـــــعـــــلـــــيم

.XهنيIا.XهنيIا
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيـد مـراد لـعالليq بـصـفته رئـيـسـا لـلـدراسـات بـاIـكتب
الـوزاري لـألمن الـداخــلي في اIــؤسـســة بــوزارة الـتــكـوين

والتعليم اIهنيqX لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27  مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة q2014 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان
إنـــهـــاء مـــهـــام بـــوزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــنـي واألســرةإنـــهـــاء مـــهـــام بـــوزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــنـي واألســرة

(سابقا).(سابقا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــدات والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الــتــضــامن

الوطني واألسرة (سابقا)q لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qبصفته مفتشا qالهاشمي نوري -

- عـــبـــاس بـــلـــجـــوديq بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدراســات
والتـلخـيص مـسؤوال عن اIـكتـب الوزاري لألمـن الـداخلي

qؤسسـةIفي ا
- مــلــيــكــــة مـــوســــاويq بــصــفــتــهـــا مــديــــرة حلــمــايــــة

qرأة وتـرقيتهـاIا
- بن عـــلـي جـــاب الــلـهq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــدراســات

qاالستشرافية والتخطيط
-مـــلــيـــكــــــة بـن عـــــودةq بــصـــفـــتــهـــا مـــديــــرة حلـــمـــايـــة

qاألسـرة وترقيتهـا
- بــــشــــيــــرة كــــحـــلــــــةq بــــصــــفــــتــــهــــا مــــديــــــرة حلــــمــــايـــة

qXسنـIاألشخــاص ا
- عبـد العزيز حلـلوq بصـفته مديرا لـبرامج التـنمية

qساعدة االجتماعيةIالتضامنية واإلدماج وا
Xبـصــفــته مـديــرا لــلـمــســتـخــدمـ qســيـد عــلي بــدوي -

qوالتكـويـن
- فـتيـحة بن عبـد الرحـمانq بـصفـتهـا مديـرة احلركة

qاجلمعوية والعمل اإلنساني
- عــبــد اIـــالك حــراقq بــصـــفــته نــائـب مــديــر لألمالك

qوالوسائل العامة
- حلــــلــــو أبــــركــــانq بــــصــــفــــته نــــائب مــــديــــر Iــــراقــــبــــة

qالتسيير
- حــبـــيــبـــة بــنت مـــحــمـــدq بــصـــفــتــهـــا نـــائــبـــة مــديـــر
إلعــانـــة ومــرافــقــة الـــطــفــولــة واIــراهــقـــة ودعــمــهــا وبــرامج

qالتضامن جتـاه الشبـاب
- نــــعـــــيــــمــــــة مــــــرابطq بــــصـــــفــــتــــهـــــا نــــائــــبــــــة مــــديــــــر

qللميزانـية واحملاسبة
- يـــوسف رحــــميq بـــصــــفـــتـه نـــائب مــــديـــر Iـــتــــابـــعـــة

qوحتليل برامج التنمية االجتماعية
- مـحمـد شـرماطq بـصـفته رئـيس دراسـات باIـكتب

qؤسسةIالوزاري لألمن الداخلي في ا
- بــاهـــيــة أويــحيq بـــصــفــتـــهــا نــائـــبــة مــديـــر لــبــرامج
احلـمـايــة االجـتـمـاعــيــة لألشـخـاص احملــرومـX غـيـر اIـؤمن

qلهم اجتماعيا
- ســـجــيـــة إرشـــانq بـــصـــفــتـــهـــا نـــائـــبــة مـــديـــر إلعـــانــة

qنزل ودعمهمIفي ا XسنIومرافقة األشخاص ا

- سـمـاعــيل حـشــيـشـةq بــصـفـته نــائب مـديــر لـبـرامج
qاالستثمار

- دوجـــة جــــديq بـــصــــفـــتـــهــــا نـــائـــبــــة مـــديـــر لـالتـــصـــال
qوالنظام اإلعالمي للتسيير

- نــصـيــرة بــوخــاريq بــصـفــتــهــا نــائـبــة مــديــر إلعــانـة
qاألسرة ومرافقتها ودعمها

- سـليـمة أوبـوسـعدq بـصفـتهـا نـائبـة مديـر لـتنـشيط
qالتنمية االجتماعية

- جنـوى شاكرq بـصفـتهـا نائـبة مديـر لتـرقيـة أجهزة
qاإلدماج االجتماعي

- نـــاديــة زايـتq بــصـــفــتـــهــا نـــائــبـــة مــديـــر لــلـــطــفـــولــة
qالصغيرة والطفولة احملرومة من العائلة

- صــــافــــــيـــة حـــــــاشيq بـــصــــفـــتـــهــــــا نـــائـــبــــــة مـــديـــــر
لـــلـــتـــكـــفـــل بــاألشـــخـــــاص اIـــســـنـــX في اIـــؤســـســـــات وفي

عائالت االستقبال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــد مــعــمــــر عــطــاطــفــــةq بــصــفـتـــه مــديــــرا لــتــطـــويــر
بــرامـج الــتـــنــمـــيــة االجـــتــمـــاعــيـــة ومــتـــابــعـــتــهـــا وحتــلـــيــلـــهــا
q(سابقا) وتنشيطها بوزارة التضـامن الـوطني واألسـرة

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

باللجنة الوطنية للتضامن.باللجنة الوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيـــدة والــسّـــيــد اآلتي اســـمــاهــمـــا بــالـــلــجــنـــة الــوطـــنــيــة

للتضامنq إلحالتهما على التّقـاعد :
qبصفتها أمينة دائمة qفاطمة موزالي -

- عـــمـــور بـن عـــبـــد الـــقـــادرq بـــصـــفـــتـه أمـــيـــنـــا دائـــمـــا
مسـاعـدا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
XــــــوظــــــفــــــIــــــركــــــز الــــــوطــــــنـي لــــــتــــــكــــــويـن اIمــــــديـــــــر اXــــــوظــــــفــــــIــــــركــــــز الــــــوطــــــنـي لــــــتــــــكــــــويـن اIمــــــديـــــــر ا
االختصاصيX في مؤسسات اIعوقX بقسنطينة.االختصاصيX في مؤسسات اIعوقX بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـــيــد كــر£ شــعـالنq بــصــفــته مـــديــرا لــلــمـــركــز الــوطــني
XـعوقIفي مؤسـسات ا Xاالختـصاصـي XوظـفIلتكـوين ا

بقسنطينةq بناء على طلبه.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مــديـرة احلــمــايـة االجــتــمـاعــيـة والــتــضـامـن اIـشــتـركمــديـرة احلــمــايـة االجــتــمـاعــيـة والــتــضـامـن اIـشــتـرك

والطفولة في والية اجلـزائر.والطفولة في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّــــيـــدة راضــــيـــة لــــدرعq بـــصــــفـــتــــهـــا مــــديـــرة لــــلـــحــــمـــايـــة
االجــتــمــاعـيــة والــتــضــامن اIــشـتــرك والــطــفــولــة في واليـة

اجلزائرq لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 27  مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة q2014 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّــــنـــانــــنـــان

إنهاء مـهام مـديرين لـلنشـاط االجتـماعي والـتضامنإنهاء مـهام مـديرين لـلنشـاط االجتـماعي والـتضامن
في الواليات.في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــدات والــسّــادة اآلتــيــة أســمـاؤهـم بــصـفــتــهم مــديــرين
لـلـنـشـاط االجتـمـاعي والـتـضـامن في الـوالياتq لـتـكـلـيـفهم

بوظائف أخـرى :
qفي والية باتنة qزين الدين كنزي -
qفي والية تلمسان qبومدين بليفة -

qفي والية تيزي وزو qعبد الكر£ كرنو -
qةIفي والية قا qمليكة مقاوسي -

qفي والية برج بوعريريج qعبد الرحمان تيغة -
qفي والية تندوف qجميلة بريك -

qفي والية تيبازة qعائشة بوعون -
- رابح حمودةq في والية عX الدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــدين اآلتي اســمـاهــمـا بــصـفــتـهــمـا مــديـرين لــلـنــشـاط
qXاآلتـــــيـــــتــــ Xاالجـــــتـــــمــــاعـي والــــتـــــضـــــامـن فـي الــــــواليــــتـــــ

إلحالتهمـا على التّقـاعـد :
qفي والية األغواط qعيسى دكاني -

- محمد بخوشq في والية سوق أهراس.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XــعــيــXيــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ qيــتــضـــم q2014 ــوافق 27  مــارس ســنــة  مــارس ســنــةIــوافق اIا

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الــسّــيـــدة والــسّــيــدان اآلتـــيــة أســمـــاؤهم بــوزارة الــتـــعــلـــيم

العـالي والبحث العلمي :
qمديرة دراسات qنسيمة لكاص -

qمكلّفا بالدراسات والتلخيص qبومدين بليفة -
- مراد لعالليq مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XـعــيـXيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ qيــتـضــم q2014 27  مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 
بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الـــسّــيـــدات واألوانس والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــوزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة :
- مــلـيـكـة مـقــاوسيq مـديـرة عـامــة حلـمـايـة األشـخـاص

qوترقيتهم XعوقIا
- خـــديــجــة لـــعــجــالq مــديـــرة عــامــة لألســـرة وقــضــايــا

qرأة والتالحم االجتماعيIا
qمفتشا عاما qحسن غازلي -

qمفتشة qعائشة بوعون -
qمفتشة qراضية لدرع -
qمفتشا qحللو أبركان -

qمفتشا qعباس بلجودي -
qمديرا للمالية والوسائل qعز الدين خان -

- بــشــيــرة كــحــلــــةq مــديــرة تــصــور أنــشــطــة الــتــكــفل
اIـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرها

qوارد البيداغوجيةIوا
- أمـــــيـــرة لــــطــــفــــيـــــة بـــطــــاهــــرq مــــديـــرة لــــلــــتـــنــــظـــيم

qوالتعـاون والتوثيق
- جـــمـــيـــلـــــة بــــريكq مـــديــــرة لــلـــحــــركـــــة اجلـــمـــعـــويــة

qوالعمــل اإلنسـاني
qوالتكوين Xمديرة للمستخدم qمليكة بن عودة -
qمديرة حماية األسرة وترقيتها qصافية حاشي -
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- حــبـــيـــبـــة بـــنت مـــحـــمـــدq مـــديــرة حـــمـــايـــة وتـــرقـــيــة
qراهقة وبرامج التضامن جتاه الشبابIالطفولة وا

qرأةIمديرة لقضايا ا qمليكة موساوي -
- عــــبــــد الــــعـــــزيـــــز حلــــلــــوq مـــديـــــرا لــــبــــرامـج اإلدمـــاج

qوالتنمـية االجتماعـية
- بن عـلي جاب الـلهq مـديـرا لـلدراسـات والـتـخـطيط

qوأنظمـة اإلعالم
qمكلّفة بالدراسات والتلخيص qحاجة قادوس -

qمديرا للدراسات qسالم سايت -
qمكلّفا بالدراسات والتلخيص qالهاشمي نوري -
qمكلّفة بالدراسات والتلخيص qمليكة قادري -

- أمــيــر عـبــد الــقــادر بـالــطــاهـرq مــكــلّــفـا بــالــدراسـات
والـتلـخـيص مـسـؤوال عن اIـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي

qؤسسـةIفي ا
- عــــبــــد اIـــــالك حــــراقq نـــــائب مــــديــــر لـــــلــــنــــشــــاطــــات

qاالجتماعية واالقتصادية جتـاه األسرة
- جنـــــوى شـــــاكــــــرq نـــــائـــــبــــة مـــــديــــــر إلعـــــانـــــة األســــرة

qومـرافقتهـا ودعمهـا
- نصـيرة بـوخاريq نـائبـة مديـر للـطفـولة الـصغـيرة

qوالطفولة احملرومة من العائلة
- نـاديـة زايتq نائـبـة مديـر Iـتابـعـة أنشـطة الـتـكفـل
اIــؤسـســاتي لـلـطــفـولــة واIـراهـقــة واIـوارد الــبـيـداغــوجـيـة

qوتقييمها
- ســجـــيــة إرشــانq نـــائــبـــة مــديــر لـــبــرامج الـــتــكــوين

qومتابعته ومراقبته
qنائبة مدير لالتصال وأنظمة اإلعالم qدوجة جدي -
- عــائــشــة الالنq نــائــبــة مــديــر لـلــبــرامـج ونــشــاطـات

qرأةIقضايا ا Xحتس
- سـليمة أبوسعـدq نائبة مديـر للتنميـة االجتماعية

qوترقية أجهزة اإلدماج االجتماعي
qنائبة مدير للدراسات qفايزة ياكر -

- اســـمـــاعـــيـل حـــشـــيـــشـــةq نـــائـب مـــديـــر لـــلـــتـــخـــطـــيط
qواإلحصائيات

- عبـد احلكيـم حسqX نـائب مدير لـبرامج الـتضامن
qوالشباب في وضع صعب XراهقIجتاه ا

qنائب مدير للتعاون qعبد الكر£ كرنو -
- نـــعــيـــمـــة مــرابـطq نــائـــبـــة مــديـــر إلعـــانــة ومـــرافـــقــة

qنزل ودعمهمIفي ا XسنIاألشخاص ا

- مـــحـــمــد شـــرمــاطq نـــائب مـــديــر Iـــتــابـــعـــة وتــقـــيــيم
XـــــســــنــــIــــؤســـــســــاتـي لألشـــــخــــاص اIأنـــــشــــطـــــة الــــتـــــكــــفـل ا
واألشـــــــخـــــــاص احملـــــــــرومـــــــX في وضـــع صـــــــعب و/ أو دون

qروابط عائلـية
- يوسف رحميq رئـيس دراسات باIكتب الوزاري

qؤسسـةIلألمن الداخلي في ا
- باهـية أويـحيq نـائبـة مديـر لألنـشطـة االجتـماعـية

qوالثقافية والتسلية جتاه األسرة
- عــــــبـــــد الــــــعــــــــزيــــــــز بن رحــــــمــــــــةq نـــــــائـب مــــــديـــــــر

qللميزانــية واحملـاسبـة
- ســـــــعــــــــيـــــــد خـــــــلـــــــفــــــــــونq نـــــــــائـب مـــــــديـــــــــر لـألمالك

والـوسائـل العامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن الــتــعــيــXيــتــضـــمّن الــتــعــيــ qيــتــضـــم q2014 ــوافق 27  مــارس ســنــة   مــارس ســنــةIــوافق اIا

باللجنة الوطنية للتضامن.باللجنة الوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الــسّــيـــدة والــسّـــيــد اآلتي اســـمــاهــمـــا بــالـــلــجــنـــة الــوطـــنــيــة

للتضـامـن :
qأمينا دائما qسيد علي بدوي -

- فتيحة بن عبد الرحمانq أمينة دائمة مساعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2014 ــــوافق 27  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
مــــديــــرين لــــلــــنــــشـــاط االجــــتــــمــــاعي والــــتــــضــــامن فيمــــديــــرين لــــلــــنــــشـــاط االجــــتــــمــــاعي والــــتــــضــــامن في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم مــديــرين لــلــنــشــاط االجــتــمــاعي

والتضامن في الواليات اآلتية :
qفي والية باتنة qخالد زاحم -

qفي والية قسنطينة qعبد الرحمان تيغة -
qفي والية برج بوعريريج qرابح حمودة -

qفي والية إيليزي qمحمد علي أويدن -
qفي والية تيبازة qعاشور مهني -

- زين الدين كنزيq في والية عX الدفلى.
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عن وزير الشؤون اخلارجيةعن وزير الشؤون اخلارجية
األمX العاماألمX العام

نور الدين عوامنور الدين عوام

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 3  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1434
اIــوافق اIــوافق 9 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة q2013 يــحــدq يــحــدّد كـــيــفــيــاتد كـــيــفــيــات

إيواء اIمنوحX األجانب خالل العطل الصيفية.إيواء اIمنوحX األجانب خالل العطل الصيفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الشؤون اخلارجية

qاليةIووزير ا
- �ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم رقم 86-61 اIـــــؤرّخ في 14
رجب عـام 1406 اIـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدّد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واIــتــدربــX األجـــانب ودراســتــهم

qادّة 24 منهIال سيّما ا qتمّمIعدل واIا qوالتكفل بهم
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02-403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 24 من اIـرسوم
رقـم 86-61 اIـــــــــؤرّخ في 14 رجـب عــــــــام 1406 اIـــــــــوافق 25
مـــارس ســـنـــة 1986 الــــذي يـــحـــدّد شـــروط قـــبــــول الـــطـــلـــبـــة
واIــتـــدربـــX األجـــانب ودراســـتـــهم والـــتـــكـــفل بـــهمq اIـــعــدّل
واIـــتــمّمq يــهـــدف هــذا الــقــرار إلـى حتــديــد كــيـــفــيــات إيــواء

اIمنوحX األجانب خالل العطل الصيفية.
اIـاداIـادّة ة 2 : : خالل فـتــرة الــعــطل الـصــيــفـيــةq يــتـكــفل كل
قــطـــاع وزاري مــعـــنيq بــتــجـمــــيع اIــمــنـــوحــX األجـــانب

على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات عند االقتضاء.
3 :  : عالوة عــلى اإليــواءq يــسـتــفــيــد اIــمــنــوحـون اIـاداIـادّة ة 

األجانب خالل العطل الصيفية من اإلطعام.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
اIــاداIــادّة ة 4 : : تـــدرج االعــتـــمـــادات الـــضــروريـــة لـــلـــتــكـــفل
بـاIـصـاريف الــنـاجـمـة عن تـطـبـيق هـذا الـقـرارq في حـدود
qاألجــــانب أثــنـــــاء الــعــطــل الــصــيــفــيــة XــمــنــوحــــIعــــدد ا
ضـمـن مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر Iـؤسـسـة أو مـؤسـسـات اإليـواء

التابعة للدوائر الوزارية اIعنية.
اIـاداIـادّة ة 5 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 9

سبتمبر سنة 2013.
عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2014 يـتــضــمن فــتح مــســابــقــة وطــنــيـةq يـتــضــمن فــتح مــســابــقــة وطــنــيـة

لتوظيف طلبة قضاة لسنة لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2014. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل
- �ـقــتـضى الــقـانــون الـعــضـوي رقم 04 - 11 اIـؤرّخ
في 21 رجب عــام 1425 اIــوافق 6 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2004

qتضمّن القانون األساسي للقضاءIوا
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 04 - 332
اIؤرخ في 10 رمـضان عام 1425 اIوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحــــــدّد صـالحـــــــيـــــات وزيــــر الــــــعـــــدلq حـــــافظ

qاألختام
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 303
اIـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1426 اIـــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة
2005 واIتـضـمّن تـنظـيم اIـدرسـة الـعلـيـا لـلقـضـاء وحتـديد

كيـفـيـات سـيرهـا وشـروط االلـتـحـاق بهـا ونـظـام الـدراسة
qادة 26 منهIال سيما ا qفيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 26 من اIـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05 - 303  اIــؤرخ في 15 رجب عــام 1426
اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2005 واIــذكـــور أعالهq تــفــتح عــلى
مستوى اIدرسة العـليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف

أربعمائة وسبعX ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة 2014.

اIـادة اIـادة 2 :  :  حتـدد فـتـرة الـتــسـجـيل في اIــسـابـقـة من 4
إلى 29 مايو سنة 2014.

يـشــرع في اخـتــبـارات الـقــبـول يـوم 24 يـونـيــو سـنـة
.2014

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 24 أبريل سنة 2014.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
ار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 23 صـــفـــر عــــام  صـــفـــر عــــام 1435 قــــرقــــر
اIــوافق اIــوافق 26 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2013 يــتــضـمq يــتــضـمّـن إنــشـاءـن إنــشـاء
مـلــحــقـــة لــلــمـتــحف اجلــهـــوي لــلــمــجــاهــد لــبــســكــرةمـلــحــقـــة لــلــمـتــحف اجلــهـــوي لــلــمــجــاهــد لــبــســكــرة

بواليـة ورقلـة.بواليـة ورقلـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير اجملاهدين

qاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اIؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اIــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

qتمّمIعدّل واIا qالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-170 اIؤرّخ
في 7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1429 اIـوافق 11 يــونـيــو ســنـة
2008 واIـــتــــضــــمّن إنــــشـــاء مــــتــــاحف جــــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهـــد

qادّة 4 منـهIال سيمّا ا qوتنظيمها وسيرها

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ار مـــــؤرار مـــــؤرّخ في خ في 10 رمـــــضــــــان عـــــــام  رمـــــضــــــان عـــــــام 1433 اIـــــوافق  اIـــــوافق 29 قــــــــرقــــــــر
يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو  ســـنـــة ســـنـــة q 2012 يـــتــــضـــم q يـــتــــضـــمّن إنــــشـــاء الـــلــــجـــنـــةن إنــــشـــاء الـــلــــجـــنـــة

القطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.القطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير اجملاهدين
- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اIـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2010 وا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمIـعدّل واIا qتـضمّن تنظــيم الصفـقـات العمـومـيةIوا

qادّة 142 مكرّر منـهIال سيّما ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقــا ألحكــام اIادّة 142 مــكرّر من
اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقـم 10-236 اIـؤرّخ في 28 شـوّال عام
1431 اIوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 و اIذكــور أعالهq تنشأ

جلنة قطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلـزائر في 10 رمضان عام 1433 اIوافـق 29

يوليو سنة 2012.
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

 وزير اIالية وزير اIالية
كر£ جوديكر£ جودي

 وزير اجملاهدين وزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 22 ذي احلجّة عام 1429 اIوافق 20 ديسمبر سنة 2008
الـــذي يــــحـــدّد الـــتــــنـــظــــيم الـــداخــــلي لــــلـــمـــتــــاحف اجلــــهـــويـــة

qللمجـاهد
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــتّــنـفـــيــذيّ رقـم 08-170 اIــؤرّخ في 7 جــمـــادى الــثــانـــيـة
qـذكــور أعالهIـوافق 11 يـونـيـو سـنـة 2008 و اIعــام 1429 ا
يــهـدف هـذا الـقــرار إلى إنـشـاء مــلـحـقــة لـلـمـتــحف اجلـهـوي

للمجاهد لبسكرة بوالية ورقلة.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 صــفــر عــام 1435 اIــوافـق 26

ديسمبر سنة 2013.
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ار مــــــؤرار مــــــؤرّخ في خ في 10 رمــــــضــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــان عــــــــام 1433 اIــــــوافق  اIــــــوافق 29 قــــــــرقــــــــر
يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو  ســـنـــة ســـنـــة q 2012 يـــحــــد q يـــحــــدّد تـــشــــكـــيـــلــــة الـــلــــجـــنـــةد تـــشــــكـــيـــلــــة الـــلــــجـــنـــة

القطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.القطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1433
اIــوافق 29 يــولـــيــو ســـنــة q2012 حتـــدّد تــشـــكــيـــلــة الـــلــجـــنــة
الــقــطـــاعـــيــة لـــلــصــفــقــــات لـــوزارة اجملــــاهـــدينq تــطـــبــيــقــــا
ألحـكـــام اIــادّتـX 152 مــكــرّر و153 من اIــرســـوم الــرّئــاسيّ
رقم 10-236 اIــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اIــــــوافق 7
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2010 واIــــتـــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الـــصــــفــــقــــات

العمومـيةq اIعدّل واIتممq كما يأتي :

السّيدات والسّادة :

qرئيسا qثل وزير اجملاهدين© qربيقة العيد -

qــــثــــلـــــــة وزيــــــر اجملــــــاهــــديـن© qخـــــــداش دلــــيــــلــــــة -
qنـائبـة للـرئيس

qـــثـل وزيـــر اجملـــاهـــدين© qأبي إســــمـــاعـــيل مــــحـــمـــد -
qعضوا

qثـل وزيـر اجملاهـدين© qعـصـام مـحـمـد عـبـد احلـكيـم -
qمستخلفـا

qــثل وزيـر اجملــاهـدين© qســامي عـثــمـاني مــرابـوط -
qعضوا

qمستخلفة qثلة وزير اجملاهدين© qفالق ميمية -

- بـوعـطة عـبـد احلـكـيمq ©ـثل وزيـر اIالـيـة (اIـديـرية
qعضوا q(العامة للمحاسبة

- بـــنــخـــاوة ســـارةq ©ــثـــلـــة وزيــر اIـــالـــيــة (اIـــديـــريــة
qمستخلفة q(العامة للمحاسبة

- شــامي مـــحــمــد حـــرب رؤوفq ©ــثل وزيـــر اIــالــيــة
qعضوا q(ديرية العامة للميزانيةIا)

- درابـــلــيــة لــيـــنــدةq ©ــثــلـــة وزيــر اIــالــيـــة (اIــديــريــة
qمستخلفة q(العامة للميزانية

qعضوا qثل وزير التجارة© qسردون محمد -

qمستخلفا qثل وزير التجارة© qتيممنت ناصر -

يــتــولى الــســيــد حـمــودة وحــيــد مــتـصــرف بــاIــديــريـة
الفرعـية للـهياكل األساسـية والتجـهيزات األمانـة الدائمة

للجنة القطاعية للصفقات لوزارة اجملاهدين.

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 18  صفر عام   صفر عام 1435  اIوافق   اIوافق 22  ديسمبر  ديسمبر
سـنـة سـنـة q 2013 يتـضـم q يتـضـمّن تعـيـX أعضـاء مـجلس إدارةن تعـيـX أعضـاء مـجلس إدارة

اIتحف اجلهوي للمجاهد لتلمسان.اIتحف اجلهوي للمجاهد لتلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 18 صــفـر عـام 1435 اIـوافق
qيــعـيّن الــسّـادة اآلتـيــة أسـمـاؤهم q2013 22 ديــسـمـبــر سـنـة

تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادّة 9 مـــن اIـرســــوم الـتّــنـفــيــذيّ رقـم
08-170 اIـؤرّخ في 7 جـمــادى الثــانـــيـة عام 1429 اIـوافق

11 يـونـيـــــو سـنـــــة 2008 واIـتـضــمّن إنـشـــــاء مـتـاحــــف

جهـويــــة للمـجاهــــد وتـنظيمـهــــا وسيـرهـــــاq أعضــــــاء
فــــي مــــجـــلـــــس إدارة اIــــتـــحـــف اجلـــهــــــوي لــــلـــمــــجــــاهـــــد

لتلمسان:

qرئيسا qثل وزير اجملاهدين© qجمعي بومعراف -

qثل وزير الدفاع الوطني© qقرقاح سليم -

- بوعشة بن عـمرq ©ثل وزير الداخلية واجلماعات
qاحمللـية

qاليةIثل وزير ا© qبونفلة الشريف -

- بن جـامــعي أحـمـدq ©ــثل وزيـر الــشـؤون الـديــنـيـة
qواألوقـاف

- يعـلى مصـطـفىq ©ثل وزيـرة التـهـيئـة العـمرانـية
qوالبيئـة

qثل وزير التربية الوطنية© qمسقم جنادي -

qثل وزيرة الثقافة© qحكيم ميلود -

qثل وزير االتصال© qملياني محمد -

- بــوحــلـة عــبــد اجملـيــدq ©ــثل وزيـر الــتــعـلــيم الــعـالي
qوالبحث العلمي

qثل وزير الشباب والرياضة© qخربوش محمد -

- بـن عــــــلي عــــــمــــــرq ©ــــــثل اIــــــنــــــظــــــمـــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة
qللمجاهدين

- بن عـــلي غــا®q ©ـــثل اIـــنـــظــمـــة الــوطـــنـــيــة ألبـــنــاء
qالشهداء

- حــاجي يــوسفq ©ــثـل اIــنــظــمــة الــوطــنــيــة ألبــنــاء
الشهداء.
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضـمن تصنيف " ضريح سيديq يتضـمن تصنيف " ضريح سيدي

محمد بوقبرين ".محمد بوقبرين ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اIــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام 1432
اIــــوافق 11 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2011 و اIــــتـــضــــمن فــــتح دعـــوى

qتصنيف ضريح سيدي محمد بوقبرين
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُصـنف اIـمـتـلك الـثـقافـي اIسـمى " ضـريح سـيـدي مـحـمد
بوقـبـرين " الواقع بـبلـديـة محـمد بـلـوزدادq والية اجلـزائر

ضمن قائمة اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " ضريح سيدي محمد بوقبرين " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخـدام اIــعـلـم الـتــاريـخي و اســتـغـالله مع مـتــطـلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

االرتــــفــــاقـــات : االرتــــفــــاقـــات : عــــبـــور شــــبــــكـــات الــــتــــزويـــد بــــاIــــيـــاه
الصـاحلة لـلشـرب وشبكـة تطـهيـر اIيـاه والكـهربـاء والغاز

خلدمة عقار مجاور.

االلتزامات :االلتزامات : يأوي اIعلم مسكن إمام اIسجد.

اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريةq قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اIوافق 28 أبريل سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة q2013 يــــتـــضــــمن تــــصـــنــــيف " األروقـــةq يــــتـــضــــمن تــــصـــنــــيف " األروقـــة

القد�ة بوهران ".القد�ة بوهران ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــــتــــضى الــــقــــرار اIــؤرخ في 25  ذي احلـــجــــة
عام 1431 اIوافق أول ديـسمبر سنة 2010 واIتـضمن فتح

qدعوى تصنيف األروقة القد�ة بوهران
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُـــصـــنف اIـــمـــتــلـك الــثـــقـــافي اIـــســـمى " األروقـــة الـــقـــد�ــة
بـــوهــران " الـــواقع بـــبـــلـــديــة وهـــرانq واليـــة وهــران ضـــمن

قائمة اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " األروقة القد�ة بوهران " ما يأتي :



7 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2426
7 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخـدام اIــعـلـم الـتــاريـخي و اســتـغـالله مع مـتــطـلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

االرتــــفــــاقـــات : االرتــــفــــاقـــات : عــــبـــور شــــبــــكـــات الــــتــــزويـــد بــــاIــــيـــاه
الـصـاحلة لـلـشـرب وشبـكـة تطـهـيـر اIيـاه والـكـهربـاء خلـدمة

عقار مجاور.
االلـــتـــزامـــات :االلـــتـــزامـــات : جـــزء من الـــعــــقـــار الـــواقـع في طـــريق

.Xجتاري Xاألوراس يستغله أحد اخلواص كمحل
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريةq قـرار الـتصـنيف إلى والي واليـة وهران بـغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2013 يــتـــضــمن تـــصــنـــيف " بــرج بــابq يــتـــضــمن تـــصــنـــيف " بــرج بــاب

احلديد ".احلديد ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 05-79 اIؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و �ـقـتـضى الـقـرار اIؤرخ في 10 شـوال عام 1432
اIــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 واIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى

qتصنيف برج باب احلديد
- و بعد االطالع على الـرأي اIطابق للجـنة الوطنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُــصــنف اIــمــتـلـك الـثــقــافي اIــســمى " بــرج بــاب احلــديـد "
الـــواقع بــبــلــديــة تـــلــمــســانq واليــة تــلــمـــســان ضــمن قــائــمــة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " برج باب احلديد " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخـدام اIــعـلـم الـتــاريـخي و اســتـغـالله مع مـتــطـلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه و الكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضمن تصنيف " مسجد سيديq يتضمن تصنيف " مسجد سيدي

البنا ".البنا ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011 و اIــتـــضــمن فــتح دعــوى

qتصنيف مسجد سيدي البنا
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيIيـونـيــو سـنـة 1998 و ا
يُـصنف اIـمتلـك الثقـافي اIسـمى " مسـجد سـيدي الـبنا "
الـــواقع بــبــلــديــة تـــلــمــســانq واليــة تــلــمـــســان ضــمن قــائــمــة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " مسجد سيدي البنا " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخـدام اIــعـلـم الـتــاريـخي و اســتـغـالله مع مـتــطـلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه و الكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضمن تصنيف " مسجد سيديq يتضمن تصنيف " مسجد سيدي

زكري ".زكري ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 واIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى

qتصنيف مسجد سيدي زكري
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُـصنف اIمتـلك الثقافي اIـسمى " مسجـد سيدي زكري "
الـــواقع بــبــلــديــة تـــلــمــســانq واليــة تــلــمـــســان ضــمن قــائــمــة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " مسجد سيدي زكري " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اIــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه و الكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضمن تصنيف " مسجد سيديq يتضمن تصنيف " مسجد سيدي

أبو عبد اللأبو عبد اللّه الشريف التلمساني ".ه الشريف التلمساني ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 و اIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى
تـــــصــــنـــــيف مـــــســــجـــــد ســـــيــــدي أبـــــو عــــبـــــد الــــلّـه الــــشـــــريف

qالتلمساني
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُصنف اIمتلـك الثقافي اIسمى " مسجد سيدي أبو عبد
اللّه الشريف التـلمساني " الواقع ببلـدية تلمسانq والية

تلمسان ضمن قائمة اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 
اIـــــســـــمـى " مــــســـــجـــــد ســـــيـــــدي أبــــو عـــــبـــــد الـــــلّه الـــــشـــــريف

التلمساني " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اIــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.

اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضمن تصنيف " مسجد سيديq يتضمن تصنيف " مسجد سيدي

زايد ".زايد ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011 و اIــتـــضــمن فــتح دعــوى

qتصنيف مسجد سيدي زايد
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُـصـنف اIمـتـلك الـثقـافي اIـسمى " مـسـجد سـيـدي زايد "
الـــواقع بــبــلــديــة تـــلــمــســانq واليــة تــلــمـــســان ضــمن قــائــمــة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " مسجد سيدي زايد " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اIــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
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- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :
- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو

في حدوده.
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضمن تصنيف " مسجد سيديq يتضمن تصنيف " مسجد سيدي

اليدون ".اليدون ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011 و اIــتـــضــمن فــتح دعــوى

qتصنيف مسجد سيدي اليدون
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيIيـونـيــو سـنـة 1998 و ا
يـُــصـــنـف الـــمـمــتــلـك الــثـقــافــي اIــســمى " مــســجــد ســيـدي

الـيـدون " الـواقع بــبـلـديـة تـلــمـسـانq واليـة تــلـمـسـان ضـمن
قائمة اIمتلكات الثقافية.

2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 
اIسمى " مسجد سيدي اليدون " ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخـدام اIــعـلـم الـتــاريـخي و اســتـغـالله مع مـتــطـلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبريل سنة أبريل سنة q2013 يتضـمن تصنيف " ضريح سيديq يتضـمن تصنيف " ضريح سيدي

ساعد ".ساعد ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 واIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى

qتصنيف ضريح سيدي ساعد
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- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـُــصــــنف الـــمـــمــتــلك الـــثــقــافــي اIــســمى " ضـــريح ســيــدي
ســاعــد " الــواقع بــبــلــديــة تــلـمــســانq واليــة تــلــمــسـان ضــمن

قائمة اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " ضريح سيدي ساعد " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اIــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2013 يـــتــــضـــمن تــــصـــنـــيـف " مـــســـجـــدq يـــتــــضـــمن تــــصـــنـــيـف " مـــســـجـــد

الشرفة ".الشرفة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 05-79 اIؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 واIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى

qتصنيف مسجد الشرفة
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIاIّـادة األولى ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقـم 98-04 اIــــــــؤرخ في20 صـــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــــوافق 15
qــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيIوا q1998 يـونـيــو سـنـة
يـُـصــنف الــمـمـتـلك الـثقـافـي اIـسـمى " مـسـجـد الـشـرفة "
الـــواقع بــبــلــديــة تـــلــمــســانq واليــة تــلــمـــســان ضــمن قــائــمــة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى " مسجد الشرفة " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اIــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اIمتلك الثقافي.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
في حدوده.

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
-  عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب

وشبكة صرف اIياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قــــرار الــــتـــصــــنــــيف إلـى والي واليــــة تـــلــــمــــســـان

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبـريل سنة أبـريل سنة q2013 يــتضــمن تصـنيف اIـوقع األثريq يــتضــمن تصـنيف اIـوقع األثري

" العزم "." العزم ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اIــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام 1432
اIــــوافق 11 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 و اIـــتـــضـــمـن فـــتح دعـــوى

q" وقع األثري " العزمIتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qيونـيو سـنة 1998 والـمـتـعــلـق بحماية التراث الثقافي
يـُـصـنف الــمـمـتـــلك الـثقـافــــي اIـسمــى اIـوقــع األثــري
" الـعزم " الواقع ببـلدية تـنسq والية الشلف ضـمن قائمة

اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى اIوقع األثري " العزم " ما يأتي :
- شـروط الـتـصـنــيف و االرتـفـاقـات و االلـتـزامـات :- شـروط الـتـصـنــيف و االرتـفـاقـات و االلـتـزامـات :
طـبــــقـــا لــلـــمــادة 30 مـن الـــقـــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ
فـي 20 صــــفــــر عــــام 1419 اIــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1998
واIـــــذكـــــور أعـالهq حتـــــدد ارتـــــفـــــاقـــــات اســـــتـــــعـــــمـــــال األرض
وااللـــتــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتق مـــســـتـــعــمـــلي اIـــوقع
األثـري واIــنـطـقــة احملـمـيــة الـتــابـعـة له فـي مـخـطط حــمـايـة
واسـتــصالح اIــوقع األثـري واIــنـطــقــة احملـمــيـة الــتـابــعـة له
بـحــيث حــددت كـيـــفـيـــات اعـداده فـي اIـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 03-323 اIـــــؤرخ في 9 شـــــعــــبـــــان عــــام 1424 اIـــــوافق 5
أكـــتــوبــر ســنــة 2003 واIــتـــضــمن كــيــفـــيــات إعــداد مــخــطط
حـــمــايــة اIـــواقع األثــريــة واIـــنــاطق احملــمـــيــة الــتــابـــعــة لــهــا

واستصالحها.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريةq قرار التـصنيف إلى والي والية الـشلف بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اIوافق 28 أبريل سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 28
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يتـضــمن تـصـنـيف اIـوقع األثريq يتـضــمن تـصـنـيف اIـوقع األثري

" عX احلنش "." عX احلنش ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 19 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرخ في 10 شـوال عـام 1432
اIــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 واIــتـــضـــمن فـــتح دعــوى

q" احلنش Xوقع األثري " عIتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

q2013 يناير سنة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اIــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
qيونـيو سـنة 1998 والـمـتـعــلـق بحماية التراث الثقافي
Xوقـع األثري " عIسـمى اIيـُصـنـف الـمـمـتلـك الثقـافي ا
احلــنش " الـواقع بـبـلــديـة الـقـلـطـة الــزرقـاءq واليـة سـطـيف

ضمن قائمة اIمتلكات الثقافية.
2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اIــمــتـلـك الــثـقــافي اIـادة اIـادة 

اIسمى اIوقع األثري " عX احلنش " ما يأتي :
- شـروط الـتـصـنــيف و االرتـفـاقـات و االلـتـزامـات :- شـروط الـتـصـنــيف و االرتـفـاقـات و االلـتـزامـات :
طـبــــقـــا لــلـــمــادة 30 مـن الـــقـــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ
فـي 20 صــــفــــر عــــام 1419 اIــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1998
واIـــــذكـــــور أعـالهq حتـــــدد ارتـــــفـــــاقـــــات اســـــتـــــعـــــمـــــال األرض
وااللـــتــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتق مـــســـتـــعــمـــلي اIـــوقع
األثــري و مــنــطــقــته احملــمــيــة و تُــبــيّن في مــخــطـط حــمــايـة
واســـتــــصالح اIـــوقـع األثـــري و مـــنـــــطــــقــــتــه الــــمــــحـــــمـــيـــة
الــــتـــابــــعـــة لــــهــــا الـــتـي حـــددت كـــــيـــــفـــــيــــــات انــــشـــــائـه في
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الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 03-323 اIؤرخ في 9 شعبان
عام 1424 اIوافق 5 أكتوبر سنة 2003 واIتضمن كيفيات
إعــداد مــخــطط حــمـايــة اIــواقع األثــريــة واIــنــاطق احملــمــيـة

التابعة لها و استصالحها.
اIـادة اIـادة 3 :: يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريــــةq قـــــرار الــــتــــصـــــنــــيـف إلى والـي واليــــة ســـــطــــيف

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اIـادة اIـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائرية الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اIوافق 28 أبريل سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

JهنيKوزارة التكوين والتعليم اJهنيKوزارة التكوين والتعليم ا
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIوافق اIوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يحـدد تعداد مناصبq يحـدد تعداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمـات بـعـنـوان اIعـاهـد الـوطـنـية اIـتـخـصـصة فياخلدمـات بـعـنـوان اIعـاهـد الـوطـنـية اIـتـخـصـصة في
الــتـكــوين اIــهـني ومــعـاهــد الـتــعــلـيم اIــهـني ومــراكـزالــتـكــوين اIــهـني ومــعـاهــد الـتــعــلـيم اIــهـني ومــراكـز
التـكـوين اIهـني والتـمـهX ومـراكز الـتـكوين اIـهنيالتـكـوين اIهـني والتـمـهX ومـراكز الـتـكوين اIـهني
والـتـمـهـX اIـتـخصـصـة لألشـخـاص اIـعـوقـX جـسـدياوالـتـمـهـX اIـتـخصـصـة لألشـخـاص اIـعـوقـX جـسـديا

.XهنيIلوزارة التكوين والتعليم ا Xالتابع.XهنيIلوزارة التكوين والتعليم ا Xالتابع
ــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qاليةIووزير ا

qXهنيIووزير التكوين و التعلم ا
- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07 -308 اIـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 13 -312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013  وا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اIـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اIـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واIتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Iـراكـز التـكوين

qتممIعدل واIا qXهني والتمهIا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95 -54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

عن الوزيرq  األمX العام للحكومةعن الوزيرq  األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزير التكوين والتعليم وزير التكوين والتعليم
XهنيIاXهنيIا

 نور الدين بدوي نور الدين بدوي

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 03 - 87 اIؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة2003 
qXهنيIالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 05-68 اIـؤرخ
في 20 ذي احلــجــة عـام 1425 اIـوافق 30 يــنـايــر ســنـة 2005
الـــذي يـــحـــدد الـــقــــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجـي لـــلـــمـــراكـــز
اIــتـخــصـصــة في الــتـكــوين اIــهـنـي والـتــمـهــX لألشــخـاص

qجسديا XعوقIا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 08-293 اIؤرخ
في 20 رمـضان عام 1429 اIوافق 20 سـبـتمـبر سـنة 2008
الـذي يـحدد الـقـانون األسـاسي الـنمـوذجي Iـعاهـد الـتعـليم

qهنيIا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12 -125
اIـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اIـوافق 19 مـارس
ســـنــة  2012 الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون األســاسي الـــنـــمــوذجي

qهنيIتخصصة في التكوين اIللمعاهد الوطنية ا
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي 13-313 اIـؤرخ في
5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبــر ســنـة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الـــرئـــاسي رقم 07-308 اIــؤرخ في17 رمـــضـــان عـــام 1428
اIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واIذكـور أعالهq يحدد هذا
القـرار تـعـداد مـناصب الـشـغل اIـطـابـقة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصـــيــانــة أو اخلــدمــات وتــصــنــيـــفــهــا وكــذا مــدة الــعــقــد
اخلـــاص بــاألعــوان الـــعــامــلـــX بــعــنــوان اIـــعــاهــد الـــوطــنــيــة
اIتـخـصصـة في الـتـكوين اIـهـني ومـعاهـد الـتعـلـيم اIـهني

.Xهني والتمهIومراكز التكوين ا
اIــــادة اIــــادة 2 : يــــتم تــــوزيـع تــــعــــدادات مــــنــــاصب الــــشــــغل
اخلـــاصـــة بـــاألعــــوان اIـــتـــعـــاقـــديـن عـــلى مـــســــتـــوى اIـــعـــاهـــد
الوطنية اIتخصصة في التكوين اIهني ومعاهد التعليم
اIـهني ومراكز التـكوين اIهني والـتمهqX وفـقا للجداول

اIلحقة بأصل هذا القرار.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائــر في 13 مــحـرم عـام 1435 اIـوافق 17

نوفمبر سنة 2013.
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