
2017 ةــالل سنـخ ورةــالمنشقائمة النصوص التشريعية والتنظيمية 
(العدد اإلجمالي للنصوص حسب كل قطاع)

260  : قطـاع السيـادة  -أ 
صوصعدد الن

  28  1صفحة   ةــوريـالجمھ ةـاسـرئ
  427 صفحة  وريــدستـس الـالمجل

  02  6 صفحة  لحقوق االنسان المجلس الوطني
  01  7 صفحة  األمة سـمجل

  03  7 صفحة  الھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
  702 صفحة  المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

  801 صفحة  محاسبةمجلس ال
804 صفحة  االسالمي األعلىس ـالمجل
  801 صفحة  األعلى للغة العربيةس ـالمجل

  910 صفحة  مصالـح الـوزيـر األول
  1034 صفحة  يـاع الوطنـالدفوزارة 
  1345 صفحة  ةـؤون الخارجيـالشوزارة 
  22 17 صفحة  دلــالعوزارة 
  76 19 صفحة  و التھيئة العمرانية والجماعات المحليـة ةـالداخليوزارة 

  04 27 صفحة  وزارة العالقات مع البرلمان



 
350 : قطـاع الماليـة واالقتصـاد-ب    

  

 عدد النصوص  
  231 28صفحة   وزارة المـاليـــة
  12 51 صفحة  بنـك الجـزائــر

  34  52 صفحة  ة ـاقـوزارة الط
  49  56 صفحة  مـاجـالمن الصناعة ووزارة 

  24  61 صفحة  ارةـوزارة التجـ
 

 
 117:  المنشـآت القاعديـةقطـاع  –ج 

  
 

 عدد النصوص  
  30  64 صفحة  والمدينة انرـن والعمـالسكوزارة 
  25  67 صفحة   ةــائيـوارد المـالموزارة 
  18  69 صفحة  البيئة والطاقات المتجددة وزارة
  100  71 صفحةةـوالتنمية الريفي  الصيد البحريو   ةـالحـالفوزارة 
 

  
65   : الخدمــاتقطـاع  –د 

  
  

 عدد النصوص   
  21  82 صفحة  رقمنةالوتكنولوجيات المواصالت السلكية والالسلكية والووزارة البريد 

  31  84 صفحة  السياحة والصناعة التقليديةوزارة 
  13  87 صفحة  لــقـالنو  ةـالعموميال ـاألشغوزارة 

  
  
  



85 : الثقـافــةوالتربيـة  قطـاع -ھـ 

عدد النصوص
  8909صفحة   ـة الـوطنيــةالتربيوزارة 
  31 90 صفحة  التعليـم العالـي والبحـث العلمـيوزارة 

  14 93 صفحة  ةــافـوزارة الثق
  9406صفحة   وزارة االتصــــال

  12 94 صفحة  نــيـيـم المھنـالتكويـن والتعليوزارة 
  13 97 صفحة  وزارة  الشؤون الدينية واألوقاف

113 : الشـؤون االجتمـاعيــة قطـاع  –و

عدد النصوص
  9948صفحة   يـوالضمان االجتماعوالتشغيل  لـالعموزارة 
  10213 صفحة  نـديــالمجـاھ وزارة
  10311 صفحة  ةـاضـلريا و اب ـبـالشوزارة 
  10517 صفحة  الصحـة والسكان وإصالح المستشفيـاتوزارة 
  10724 صفحة  واألسـرة وقضايا المرأة نـيالتضامن الوطوزارة 
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 2017 خـالل سنــة قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
 

 

 : قطـاع السيـادة  -أ 
 

  الجمھـوريــة رئـاسـة  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 

 1الجريدة الرسمية عدد  -  المستقلة لمراقبة االنتخابات. تعيين القضاة أعضاء الھيئة العليا -  .2017يناير  04في  مؤرخ 05- 17مرسوم رئاسي رقم  -1
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  .10الصفحة 
المجتمع المدني أعضاء الھيئة العليا  يتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن -  .2017يناير  04في  ؤرخم 06- 17مرسوم رئاسي رقم  -2

  .المستقلة لمراقبة االنتخابات
 1الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  04مؤرخة في 
  . 13الصفحة 

 1الجريدة الرسمية عدد  -  .المستقلة لمراقبة االنتخابات التشكيلة اإلسمية للھيئة العليايتعلق بنشر  -  .2017يناير  04في  مؤرخ 07- 17مرسوم رئاسي رقم  -3
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  . 17الصفحة 
 3ية عدد الجريدة الرسم -  .وزير التجارة بالنيابة يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمھام -  .2017يناير  18في  مؤرخ 25- 17مرسوم رئاسي رقم  -4

، 2017يناير  18مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مارس  28في  مؤرخ 127-17مرسوم رئاسي رقم  -5
2017.  

 20الجريدة الرسمية عدد  -  منح وسام بدرجة "أثير " من مصف االستحقاق الوطني، بعد الوفاة.يتضمن  -
، 2017مارس  29مؤرخة في 

  .20الصفحة 
مارس  28في  مؤرخ 128-17مرسوم رئاسي رقم  -6

2017.  
 20الجريدة الرسمية عدد  -  منح وسام بدرجة "عشير" من مصف االستحقاق الوطني، بعد الوفاة.يتضمن  -

، 2017مارس  29مؤرخة في 
  .20الصفحة 

مارس  28في  مؤرخ 129-17مرسوم رئاسي رقم  -7
2017.  

 20مية عدد الجريدة الرس -  منح وسام بدرجة "عشير" من مصف االستحقاق الوطني.يتضمن  -
، 2017مارس  29مؤرخة في 

  .21الصفحة 
يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مھام الوزراء المترشحين  - .2017أبريل  06في  مؤرخ 132- 17مرسوم رئاسي رقم  -8

  .لالنتخابات التشريعية
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .6الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
 25الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان مھامھا - .2017أبريل  18في  مؤرخ 144- 17م رئاسي رقم مرسو -9

، 2017أبريل  19مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 32الجريدة الرسمية عدد  -  .وطني، بعد الوفاةيتضمن منح وسام بدرجة "عھيد" من مصف االستحقاق ال -  .2017مايو  24في  مؤرخ 173- 17مرسوم رئاسي رقم  -10
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .5الصفحة 
 32الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن منح وسام بدرجة "عھيد" من مصف االستحقاق الوطني -  .2017مايو  24في  مؤرخ 174- 17مرسوم رئاسي رقم  -11

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 32الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف االستحقاق الوطني، بعد الوفاة -  .2017مايو  24في  مؤرخ 175- 17م مرسوم رئاسي رق -12
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .6الصفحة 
 32الجريدة الرسمية عدد  -  .نييتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف االستحقاق الوط -  .2017مايو  24في  مؤرخ 176- 17مرسوم رئاسي رقم  -13

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .6الصفحة 

 32الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف االستحقاق الوطني، بعد الوفاة -  .2017مايو  24في  مؤرخ 177- 17مرسوم رئاسي رقم  -14
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .7الصفحة 
 31الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنھاء مھام الوزير األول -  .2017مايو  24في  مؤرخ 178- 17مرسوم رئاسي رقم  -15

، 2017مايو  28مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين الوزير األول -  .2017مايو  24في  مؤرخ 179- 17مرسوم رئاسي رقم  -16
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .5الصفحة 
 31الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء الحكومة -  .2017مايو  25في  مؤرخ 180- 17مرسوم رئاسي رقم  -17

، 2017مايو  28مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 31سمية عدد الجريدة الر -  .يتضمن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية -  .2017مايو  28في  مؤرخ 181- 17مرسوم رئاسي رقم  -18
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
يوليو  03في  مؤرخ 206-17مرسوم رئاسي رقم  -19

2017.  
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد االستقالل والشباب -

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .6الصفحة 

يوليو  03في  مؤرخ 207-17مرسوم رئاسي رقم  -20
2017.  

يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد االستقالل والشباب  -
  .لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شھادات في التعليم أو التكوين

 41الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يوليو  12 في مؤرخ 209-17مرسوم رئاسي رقم  -21

2017.  
والمتضمن  2017مايو سنة  25المؤرخ في  180- 17يتمم المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تعيين أعضاء الحكومة
 41الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .9الصفحة 

غشت  15في  مؤرخ 241-17مرسوم رئاسي رقم  -22
2017.  

 48الرسمية عدد  الجريدة -  .يتضمن إنھاء مھام الوزير األول -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .4الصفحة 
غشت  15في  مؤرخ 242-17مرسوم رئاسي رقم  -23

2017.  
 48الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين الوزير األول -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .4الصفحة 

غشت  17في  مؤرخ 243-17مرسوم رئاسي رقم  -24
2017.  

 48الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء الحكومة -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .4الصفحة 
غشت  26في  مؤرخ 247-17مرسوم رئاسي رقم  -25

2017.  
والمتضمن تعيين  2017يناير سنة  4المؤرخ في  05-17يعدل المرسوم الرئاسي رقم  -

  .القضاة أعضاء الھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
 51عدد الجريدة الرسمية  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .13الصفحة 

غشت  26في  مؤرخ 248-17مرسوم رئاسي رقم  -26
2017.  

والمتضمن تعيين  2017يناير سنة  4المؤرخ في  06-17يعدل المرسوم الرئاسي رقم  -
الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الھيئة العليا المستقلة 

  .باتلمراقبة االنتخا

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .13الصفحة 
غشت  26في  مؤرخ 249-17مرسوم رئاسي رقم  -27

2017.  
والمتعلق بنشر  2017يناير سنة  4المؤرخ في  07- 17يعدل المرسوم الرئاسي رقم  -

  .التشكيلة اإلسمية للھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
 51لرسمية عدد الجريدة ا -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .14الصفحة 

ديسمبر  14في  مؤرخ 358-17مرسوم رئاسي رقم  -28
2017.  

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن منح وسام بدرجة "عھيد" من مصف االستحقاق الوطني، بعد الوفاة -
، 2017ديسمبر  17مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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  الدستوريالمجلس   الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

مارس  16مؤرخ في  17ر.ق.ع /م.د/ /01رقم  رأي -1
2017.  

المؤرخ  11-05مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم بة يتعلق بمراق -
  والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور.                   2005يوليو سنة  17في

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  29مؤرخة في 

  .3الصفحة 
 49الجريدة الرسمية عدد  -  .قبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس األمة، للدستوريتعلق بمرا -  .2017يوليو  25مؤرخ في  17ر.ن.د/ /02رأي رقم  -2

، 2017غشت  22مؤرخة في 
  .3الصفحة 

 21الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي ألجھزة المجلس الدستوري وھياكله -  .2017فبراير  28في  مؤرخمقرر  -3
، 2017أبريل  02مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 21الجريدة الرسمية عدد  -  يحدد تنظيم ھياكل المجلس الدستوري في مكاتب. -  .2017مارس  02في  مؤرخمقرر  -4

، 2017أبريل  02مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة -  .2017غشت  16في  مؤرخمقرر  -5
 ،2017 غشت 30مؤرخة في 

  .18الصفحة 
طعن المودعة من طرف التجمع الوطني الديمقراطي التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/01قرار رقم  -6

  البليدة. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .4الصفحة 

طعن المودعة من طرف التحالف الوطني الجمھوري التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/02قرار رقم  -7
  المدية.بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017 يونيو 07مؤرخة في 

  .5الصفحة 
طعن المودعة من طرف التجمع الوطني الديمقراطي التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/03قرار رقم  -8

  وھران. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يو يون 07مؤرخة في 
  .6الصفحة 

طعن المودعة من طرف تكتل الفتح التي تطعن في صحة التصويت لالنتخابات عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/04قرار رقم  -9
  إليزي. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .8فحة الص
طعن المودعة من طرف حركة مجتمع السلم التي تطعن في صحة التصويت عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/05قرار رقم  -10

  البليدة. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .10الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
طعن المودعة من طرف حزب العمال التي تطعن في صحة التصويت لالنتخابات عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/06قرار رقم  -11

  المدية. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .12الصفحة 

التي تطعن في صحة التصويت جزائر الامل طعن المودعة من طرف تجمع عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/07ار رقم قر -12
  . المديةبالدائرة االنتخابية  2017مايو  4لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .14الصفحة 
النھضة والعدالة والبناء التي تطعن في االتحاد من اجل طعن المودعة من طرف عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/08قم قرار ر -13

بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4صحة التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
  البليدة. 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .16صفحة ال
طعن المودعة من طرف حركة االصالح الوطني التي تطعن في صحة التصويت عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/09قرار رقم  -14

  المدية.بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .17حة الصف

طعن المودعة من طرف حزب العمال التي تطعن في صحة التصويت لالنتخابات عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/10قرار رقم  -15
  سطيف. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .19الصفحة 
طعن المودعة من طرف التجمع الوطني الجمھوري التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/11رار رقم ق -16

  وھران. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .21الصفحة 

طعن المودعة من طرف تجمع امل الجزائر التي تطعن في صحة التصويت عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/12قرار رقم  -17
  البليدة. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .22الصفحة 
طعن المودعة من طرف الجبھة الوطنية الجزائرية التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/13ر رقم قرا -18

  البليدة. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .24الصفحة 

طعن المودعة من طرف التجمع الوطني الديمقراطي التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/14قرار رقم  -19
  المدية. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .25الصفحة 
طعن المودعة من طرف القائمة الحرة (ب) االصيل التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/15قرار رقم  -20

  البليدة.بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .26ة الصفح
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
طعن المودعة من طرف التجمع الوطني الجمھوري التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/16قرار رقم  -21

  البليدة.بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .27فحة الص

طعن المودعة من طرف حزب جبھة التحرير الوطني التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/17قرار رقم  -22
  المدية. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .29الصفحة 
طعن المودعة من طرف حركة مجتمع السلم التي تطعن في صحة التصويت عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/18قرار رقم  -23

  المدية.بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .30ة الصفح

طعن المودعة من طرف حزب جبھة الوطنية الجزائرية التي تطعن في صحة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/19قرار رقم  -24
  المدية. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 

 34الجريدة الرسمية عدد  -
 ،2017يونيو  07مؤرخة في 

  .32الصفحة 
التي تطعن في صحة  القوى االشتراكيةطعن المودعة من طرف حزب جبھة عريضة  -  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ ق.م.د/20قرار رقم  -25

 المسيلة. بالدائرة االنتخابية  2017مايو  4التصويت لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017 يونيو 07مؤرخة في 
  .33الصفحة 

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق باستخالف نواب في المجلس الشعبي الوطني -  .2017يونيو  08مؤرخ في  17/ ق.م.د/21قرار رقم  -26
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 4خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم نتائج النھائية النتال اإلعالن عن-  .2017مايو  18مؤرخ في  17/ إ.م.د/01إعالن رقم  -27

  .2017مايو سنة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .35الصفحة 

  
  
  

  المجلس الوطني لحقوق االنسان  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

ديسمبر  20مؤرخ في  360-17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان األمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكيفية  -
  .المتعلقة بھاتصنيفھا ودفع المرتبات 

 74الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  25مؤرخة في 

  .3الصفحة 
 59الجريدة الرسمية عدد  -  .النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان -  .2017مايو  23نظام مؤرخ في  -2

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .28الصفحة 
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  مجلس األمــــة  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 49عدد الجريدة الرسمية  -  .النظام الداخلي لمجلس األمة -  .2017يونيو  20في  مؤرخنظام  -1
، 2017غشت  22مؤرخة في 

  .14الصفحة 
  
  
 

  بعنوان الھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  اجعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مر  الرقم 

مارس  22في  مؤرخ 119- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 19الجريدة الرسمية عدد  -  مدونة نفقات الھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات.يحدد  -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 13الجريدة الرسمية عدد  -  لھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات.اتسيير المحدد لكيفيات لنظام الداخلي ا -  .2017يناير  22في  مؤرخالداخلي النظام ال -2

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .3الصفحة 

 63الجريدة الرسمية عدد  -  .كاتبيحدد تنظيم األمانة اإلدارية الدائمة للھيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، في م -  .2017سبتمبر  26في  مؤرخمقرر  -3
، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 

  .31الصفحة 
  
  

  المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـ  الرقم 

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم األمانة اإلدارية والتقنية للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي -  .2017ديسمبر  07في  مؤرخ 355-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .12الصفحة 
يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء المختصتين بأسالك مستخدمي  -  .2017يناير  30 في مؤرخمقرر  -2

  .المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي
 25الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  19مؤرخة في 
  .24الصفحة 
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  مجلس المحاسبة  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

والمتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن  2016مايو سنة  19يعدل المقرر المؤرخ في  -  .2017أبريل  04في  مؤرخمقرر  -1
  .مختصة بأسالك موظفي مجلس المحاسبةال

 44الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  23مؤرخة في 

  .28الصفحة 
  
  
  
  
  

  المجلس اإلسالمي األعلى  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  لطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــها  الرقم 

أبريل  18في  مؤرخ 141- 17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

 25الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تنظيم المجلس اإلسالمي األعلى وسيره -
، 2017أبريل  19مؤرخة في 

  .3الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .تضمن تفويض اإلمضاء إلى األمين العام للمجلس اإلسالمي األعلىي -  .2017أبريل  19في  مؤرخقرار  -2

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .78الصفحة 

يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس اإلسالمي  -  .2017أبريل  19في  مؤرخقرار  -3
  .األعلى

 34عدد الجريدة الرسمية  -
، 2017يونيو  07مؤرخة في 

  .79الصفحة 
 المجلس   موظفي بأسالك المختصة األعضاء المتساوية اللجنة شكيلةت تجديد يتضمن   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                2017   سنة   يناير   25   في مؤرخ مقّرر -4

                                                                                                                                                                              األعلى.   اإلسالمي
 11جريدة الرسمية عدد ال -

، 2017فبراير  19مؤرخة في 
  .47الصفحة 

  
  

  األعلى للغة العربيةالمجلس   الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

الذي يحدد تعداد  2009مارس سنة  8يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017مايو  07في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -1
مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 

  .األعلى للغة العربيةالصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس 

 55الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 

  .11الصفحة 
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  الـوزارة األولــى  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  للنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة   الرقم 

مايو  29في  مؤرخ 182-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 32الجريدة الرسمية عدد  -  .يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائھم -
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يونيو  28في  مؤرخ 205- 17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .اء مفتشية عامة لدى الوزير األول وتحديد مھامھا وتنظيمھايتضمن إنش -

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .13الصفحة 

غشت  22في  مؤرخ 244-17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

 2017يونيو سنة  28المؤرخ في  205-17يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  -
  .ية العامة لدى الوزير األول وتحديد مھامھا وتنظيمھاوالمتضمن إنشاء المفتش

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .11الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 319- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 66الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تشكيلة المجلس األعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .8الصفحة 

نوفمبر  02في  مؤرخ 320- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

يحدد العطلة اإلضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب  -
  .الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .10 الصفحة
نوفمبر  02في  مؤرخ 321- 17مرسوم تنفيذي رقم  -6

2017.  
 66الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إھمال المنصب -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .11الصفحة 

نوفمبر  02في  مؤرخ 322- 17مرسوم تنفيذي رقم  -7
2017.  

 66الجريدة الرسمية عدد  -  .سسات واإلدارات العموميةيحدد األحكام المطبقة على المتربص في المؤ -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .12الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 323- 17مرسوم تنفيذي رقم  -8

2017.  
يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا  -

  .بمنحھا تشكيلة وسير وصالحيات اللجنة الخاصة المكلفة
 66الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .16الصفحة 

ديسمبر  04في  مؤرخ 347-17مرسوم تنفيذي رقم  -9
2017.  

 71الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد خصائص البطاقة المھنية للموظف وشروط استعمالھا -
ديسمبر  06مؤرخة في 

  .3، الصفحة 2017
الذي يحدد قائمة  2007أبريل سنة  2يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في  -  .2017ناير ي 16في  مؤرخقرار  -10

  .األعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
 30الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  17مؤرخة في 
  .25الصفحة 
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  وزارة الدفاع الوطني  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  02في  مؤرخ 01- 17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .وتنظيمھا حليتضمن مھام المصلحة الوطنية لحرس السوا -
  .5، الصفحة 2017يناير  04في 

  سنة فبراير   5   في مؤرخ   59 - 17   رقم   رئاسي مرسوم -2
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 والمتضمن   2009   سنة أبريل   27   في المؤرخ   134 - 09   رقم   الرئاسي المرسوم يعدل   -
 طابع ذات عمومية مؤسسة إلى بعد عن والـكشف الخـرائط لرسم   الوطني المعھد تحويل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الشعبي.   الوطني للجيش   االقتصادي للقطاع تابعة   وتجاري   صناعي

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017فبراير  07في 

3.  
  سنة   فبراير   9   في مؤرخ   67 - 17   رقم   رئاسي مرسوم -3

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  2010   سنة مارس   18   في المؤرخ   97 - 10   رقم   الرئاسي المرسوم ويتمم يعدل  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        األمة. لشبل   األساسي القانون والمتضمن 

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017فبراير  12في 

9.  
  سنة   فبراير   9   في مؤرخ   68 - 17   رقم   رئاسي مرسوم -4

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 والمتضمن2008    سنة أكتوبر   26    في المؤرخ   341 - 08   رقم   الرئاسي المرسوم يتمم  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الثانية. العسكرية بالناحية األمة ألشبال مدرسة إحداث
مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2017فبراير  12في 
10.  

  سنة   فبراير   9   في مؤرخ   69 - 17   رقم   رئاسي مرسوم -5
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 والمتضمن   2012   سنة مارس   21      في المؤرخ   135 - 12   رقم   الرئاسي المرسوم يتمم  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لى.األو العسكرية بالناحية األمة ألشبال مدرسة إحداث

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017فبراير  12في 
10.  

  سنة   فبراير   9   في مؤرخ   70 - 17   رقم   رئاسي مرسوم -6
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 والمتضمن   2012   سنة مارس   21      في المؤرخ   137 - 12   رقم   الرئاسي المرسوم يتمم  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الخامسة. العسكرية بالناحية األمة ألشبال مدرسة إحداث

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
الصفحة ، 2017فبراير  12في 
11.  

مارس  14في  مؤرخ 109-17مرسوم رئاسي رقم  -7
2017.  

يحدد كيفيات تنفيذ األحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية واالستبقاء  -
  وإعادة االستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.                   

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017 مارس 15مؤرخة في 

  .3الصفحة 
أبريل  19في  مؤرخ 145- 17مرسوم رئاسي رقم  -8

2017.  
 26الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث معھد الدراسات العليا في األمن الوطني ومھامه وتنظيمه وسيره -

، 2017أبريل  23مؤرخة في 
  .13الصفحة 

يونيو  15في  مؤرخ 199-17مرسوم رئاسي رقم  -9
2017.  

تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة  يعدل -
  .للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
سبتمبر  26في  مؤرخ 259- 17مرسوم رئاسي رقم  -10

2017.  
والمتضمن  2016نوفمبر سنة  22المؤرخ في  295-16يتمم المرسوم الرئاسي رقم  -

  .إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
 56الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .4الصفحة 

  سنة ديسمبر   19      في مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -11
 2016 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              . العسكرية المحاكم لدى مساعدين قضاة تعيين يتضمن   -
، الصفحة 2017فبراير  07في 

7.  
الدرك بصفة ضباط للشرطة  يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12

  .ضائيةالق
مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2017يناير  25في 
11.  

تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة  -  .2017فبراير  06في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13
   بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.

 14الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  01في  مؤرخة

  .18الصفحة 
 19الجريدة الرسمية عدد  -  تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائي -  .2017مارس  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -14

، 2017مارس  26مؤرخة في 
  .10الصفحة 

مارس  13قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في  - 16
  قراران) 02(           .2017

يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتھما رئيسي محكمتين  -
  .عسكريتين دائمتين

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  14الصفحة 
 25الجريدة الرسمية عدد  -  .ق وتنظيمھايتضمن مھام المفرزة العسكرية للتنسي -  .2017أبريل  10في  مؤرخقرار وزاري مشترك  - 17

، 2017أبريل  19مؤرخة في 
  .19الصفحة 

يتضمن إنھاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية  -  .2017أبريل  17في  مؤرخقرار وزاري مشترك  - 18
  .الخامسة

 29الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  15مؤرخة في 

  .14صفحة ال
 29الجريدة الرسمية عدد  - .يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية األولى -  .2017أبريل  17في  مؤرخقرار وزاري مشترك  - 19

، 2017مايو  15مؤرخة في 
  .14الصفحة 

ھاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية يتضمن إن -  .2017مايو  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  - 20
  .الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .27الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
ل الدرك بصفة ضباط للشرطة يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجا -  .2017مايو  25في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -  21

  .القضائية
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .17الصفحة 

يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة  -  .2017يوليو  06في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -  22
  .بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .11الصفحة 
يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوھران / الناحية العسكرية  -  .2017غشت  03في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -  23

  .الثانية
 52الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .13الصفحة 

يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة  -  .2017غشت  06في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -  24
  .ببشار / الناحية العسكرية الثالثة

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .13الصفحة 
يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة  -  .2017 سبتمبر 19في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -  25

  .القضائية
 58الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 04.    (2016ديسمبر  19قرارات مؤرخة في  - 29
  )قرارات

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .عسكريين تتضمن إنھاء مھام قضاة -
، الصفحة 2017يناير  04في 
26.  

 03.    (2016ديسمبر  19قرارات مؤرخة في  - 32
  )قرارات

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تعيين قضاة عسكريين -
، الصفحة 2017يناير  04في 
26.  

لمتضمن التشكيلة االسمية ألعضاء وا 2002سبتمبر سنة  28يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أكتوبر  19في  مؤرخقرار  -  33
  .اللجنة الوطنية للنقط العليا

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .9الصفحة 
 األمن   لمستخدمي الخروج لبذلة   ألبسة وأغراض جديدة بذل على المصادقة يتضّمن  -                                                                                                                                                                                                                                                                    .2016 ديسمبر   29      في مؤّرخ مقرر  - 34

                                                                                                                                                                                                                                                                    . الوطني
 9الجريدة الرسمية عدد     -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
                                                                                        .16الصفحة 
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   وزارة الشؤون الخارجية  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  02في  مؤرخ 02- 17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

والمتضمن تنظيم  2008يونيو سنة  2المؤرخ في  162-08يتمم المرسوم الرئاسي رقم  -
  .لوزارة الشؤون الخارجية مركزيةاإلدارة ال

 1الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  .8الصفحة 
أبريل  20في  مؤرخ 147- 17مرسوم رئاسي رقم  -2

2017.  
يتضمن انضمام الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاھدة بيجين بشأن األداء  -

، والبيانات المتفق عليھا 2012يونيو سنة  24بتاريخ السمعي البصري، المعتمدة في بيجين 
  .في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاھدة

 26الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  23مؤرخة في 

  .3الصفحة 
أبريل  20في  مؤرخ 148- 17مرسوم رئاسي رقم  -3

2017.  
القتصادي والعلمي والتقني بين يتضمن التصديق على البروتوكول اإلضافي التفاق التعاون ا -

حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمھورية تركيا المتضمن النظام 
 18، الموقع بالجزائر في ( TIKA) األساسي النموذجي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق

  .2015غشت سنة 

 26الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  23مؤرخة في 

  .10لصفحة ا

أبريل  20في  مؤرخ 149- 17مرسوم رئاسي رقم  -4
2017.  

يتضمن التصديق على مذكرة التفاھم بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -
الشعبية وحكومة الجمھورية اإلسالمية اإليرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، 

  .2015 ديسمبر سنة 17الموقعة بالجزائر بتاريخ 

 27الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .3الصفحة 
أبريل  20في  مؤرخ 150- 17مرسوم رئاسي رقم  -5

2017.  
يتضمن التصديق على مذكرة التفاھم للتعاون بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -

جر الزراعي، الموقعة بالجزائر الشعبية وحكومة مملكة ھولندا، في مجال حماية النباتات والح
  .2016سبتمبر سنة  26في 

 27الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أبريل  20في  مؤرخ 151- 17مرسوم رئاسي رقم  -6

2017.  
بين حكومة الجمھورية  2004يوليو سنة  13يتضمن التصديق على الملحق باتفاق  -

لشعبية وحكومة الجمھورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية الديمقراطية ا
  .2016أبريل سنة  10الجزائرية لألعمال، الموقع بالجزائر في 

 27الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .7الصفحة 
غشت  06في  مؤرخ 223-17مرسوم رئاسي رقم  -7

2017.  
عاون بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمن التصديق على اتفاق الت -

وحكومة جمھورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، الموقع 
  .2015أبريل سنة  29ببكين بتاريخ 

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  16مؤرخة في 

  .3الصفحة 
غشت  06 في مؤرخ 224-17مرسوم رئاسي رقم  -8

2017.  
يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -

  .2015أكتوبر سنة  26الشعبية وحكومة الجمھورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 
 47الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  16مؤرخة في 
  .5الصفحة 

غشت  06في  مؤرخ 225-17مرسوم رئاسي رقم  -9
2017.  

يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -
الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 

  .2015ديسمبر سنة  9

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .3 الصفحة
غشت  06في  مؤرخ 226-17مرسوم رئاسي رقم  -10

2017.  
يتضمن التصديق على الملحق التعديلي التفاق التعاون المالي بين حكومة الجمھورية  -

يوليو  25الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمھورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 
  .2016سنة 

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27 مؤرخة في

  .8الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
غشت  06في  مؤرخ 227-17مرسوم رئاسي رقم  -11

2017.  
يتضمن التصديق على االتفاق اإلطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات االنتخابية بين  -

حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمھورية الصين الشعبية، 
  .2016سنة  أكتوبر 16الموقع بالجزائر بتاريخ 

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .8الصفحة 
غشت  08في  مؤرخ 228-17مرسوم رئاسي رقم  -12

2017.  
لخامس والعشرين لالتحاد البريدي العالمي، المحررة يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر ا -

  .2012أكتوبر سنة  11بالدوحة في 
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .5الصفحة 

غشت  08في  مؤرخ 229-17مرسوم رئاسي رقم  -13
2017.  

، المحرر 2015يتضمن التصديق على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام  -
  .2015أكتوبر سنة  9بجنيف في 

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .5الصفحة 
غشت  08في  مؤرخ 230-17مرسوم رئاسي رقم  -14

2017.  
يتضمن التصديق على االتفاق حول اإلعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر  -

الدبلوماسية ولمھمة بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 
  .2007نوفمبر سنة  7وقع بالجزائر بتاريخ جمھورية تنزانيا المتحدة، الم

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .5الصفحة 
غشت  08في  مؤرخ 231-17مرسوم رئاسي رقم  -15

2017.  
على االتفاق بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق -

وحكومة جمھورية بولونيا يتعلق باإلعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية 
  .2016أكتوبر سنة  18ولخدمة، الموقع بوارسو في 

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .7الصفحة 
غشت  08في  مؤرخ 232-17مرسوم رئاسي رقم  -16

2017.  
يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال االتصال بين حكومة الجمھورية الجزائرية  -

أبريل سنة  29لشعبية، الموقع ببكين بتاريخ الديمقراطية الشعبية وحكومة جمھورية الصين ا
2015.  

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .4الصفحة 
غشت  08في  مؤرخ 233-17مرسوم رئاسي رقم  -17

2017.  
ضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة يت -

 31الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 
  .2016أكتوبر سنة 

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .6الصفحة 
أكتوبر  04في  مؤرخ 262-17مرسوم رئاسي رقم  -18

2017.  
 57الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .5الصفحة 

نوفمبر  02في  مؤرخ 311- 17مرسوم رئاسي رقم  -19
2017.  

مقراطية الشعبية يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمھورية الجزائرية الدي -
وحكومة جمھورية طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بالجزائر 

  .2008مارس سنة  11بتاريخ 

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 

  .3الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 312- 17مرسوم رئاسي رقم  -20

2017.  
بروتوكول االتفاق بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية يتضمن التصديق على  -

الشعبية وحكومة جمھورية الصين الشعبية المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر 
إلنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين األراضي الفالحية المالحة بالجزائر"، الموقع 

  .2016سبتمبر سنة  15بالجزائر بتاريخ 

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 

  .7الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
نوفمبر  02في  مؤرخ 313- 17مرسوم رئاسي رقم  -21

2017.  
يتضمن التصديق على مذكرة التفاھم بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية  -

ضة، الموقعة بأديس الشعبية وحكومة جمھورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال الريا
  .2014يناير سنة  26أبابا بتاريخ 

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .3الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 314- 17مرسوم رئاسي رقم  -22

2017.  
يتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التكوين المھني والتقني، الموقعة وحكومة جمھورية 
  .2015مارس سنة  15بالجزائر بتاريخ 

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .4الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 315- 17مرسوم رئاسي رقم  -23

2017.  
لجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة ا -

وحكومة جمھورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية حول الصحة الحيوانية، الموقعة بالجزائر 
  .2015مارس سنة  15بتاريخ 

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .6الصفحة 
يوليو  20في  مؤرخ 211- 17مرسوم تنفيذي رقم  -24

2017.  
الذي عنوانه " صندوق  302-144يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  -

  ."التضامن ألفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج
 44الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  23مؤرخة في 
  .4الصفحة 

الذي عنوانه  302- 058ابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم يحدد كيفيات مت -  .2017نوفمبر  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -25
  .""تسيير التكوين في الخارج

 77الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  31مؤرخة في 

  .19الصفحة 
عنوانه  الذي 302-144يحدد مدونة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017نوفمبر  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -26

  "صندوق التضامن ألفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
 77الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017ديسمبر  31مؤرخة في 
  .20الصفحة 

الذي عنوانه  302- 144يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017نوفمبر  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -27
  صندوق التضامن ألفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج""

 77الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  31مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 26الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير المالية -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار  -28

، 2017أبريل  23مؤرخة في 
  .23الصفحة 

يحدد عدد وتشكيلة اللجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين  -  .2017أبريل  10في  مؤرخقرار  -29
مايو سنة  4الجزائريين المقيمين في الخارج النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 

2017.  

 24الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  16مؤرخة في 

  .12لصفحة ا
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للموارد -  .2017يونيو  11في  مؤرخقرار  -30

، 2017غشت  27مؤرخة في 
  .12الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير المالية -  .2017يونيو  11في  مؤرخقرار  -31

، 2017غشت  27مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير -  .2017يونيو  11في  مؤرخقرار  -32
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الموارد البشرية -  .2017يونيو  19في  مؤرخقرار  -33

، 2017غشت  27رخة في مؤ
  .13الصفحة 

 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير األمالك والوسائل العامة -  .2017يونيو  19في  مؤرخقرار  -34
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير المصالح التقنية -  .2017يونيو  19في  مؤرخقرار  -35

، 2017غشت  27مؤرخة في 
  .14الصفحة 

 07(    2017يونيو  19في  ةمؤرخ اتقرار - 42
  قرارات).

 50الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 02(     2017يوليو  30في مؤرخان قراران  - 44

  ).نراقرا
 يتضمنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير -
  

 71الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  06مؤرخة في 

  .14الصفحة 
يحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين  -  .2017ديسمبر  24في  مؤرخقرار  -  45

  .المتوفين في الخارج
 77الرسمية عدد الجريدة  -

، 2017ديسمبر  31مؤرخة في 
  .21الصفحة 
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  وزارة العــدل  الـوزارة: –ـة الھيئ 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

والوظائف السياسية التي يشترط لتوليھا التمتع  يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة -  .2017يناير  10في  مؤرخ 01-17قانون رقم  -1
  .بالجنسية الجزائرية دون سواھا

 2الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  11مؤرخة في 

  .3الصفحة 
والمتعلق بالحالة  1970فبراير سنة  19المؤرخ في  20-70يعدل ويتمم األمر رقم  -  .2017يناير  10في  مؤرخ 03-17قانون رقم  -2

  .المدنية
 2الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  11مؤرخة في 
  .9الصفحة 

والمتعلق بالتنظيم  2005يوليو سنة  17المؤرخ في 11-05يعدل القانون العضوي رقم  -  .2017مارس  27في  مؤرخ 06-17قانون رقم  -3
  القضائي.

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  29خة في مؤر

  .5الصفحة 
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في 155-66يعدل ويتمم األمر رقم  -  .2017مارس  27في  مؤرخ 07-17قانون رقم  -4

  اإلجراءات الجزائية. 
 20الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  29مؤرخة في 
  .5الصفحة 

فبراير  12في  مؤرخ 76-17مرسوم رئاسي رقم  -5
2017.  

 10الجريدة الرسمية عدد  -  .اإلنسان يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق -
، 2017فبراير  15مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يناير  02في  مؤرخ 03- 17مرسوم تنفيذي رقم  -6

2017.  
الذي يحدد  1998فبراير سنة  16المؤرخ في  63-98يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

سنة  مارس 19المؤرخ في  11-97وكيفيات تطبيق األمر رقم  القضائية اختصاص المجالس
  .والمتضمن التقسيم القضائي 1997

 1الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  .24الصفحة 
مارس  22في  مؤرخ 120-17مرسوم تنفيذي رقم  -7

2017.  
 19الجريدة الرسمية عدد  -  من قبل الجھات القضائي.يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية  -

، 2017مارس  26مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مارس  22في  مؤرخ 121-17مرسوم تنفيذي رقم  -8
2017.  

الذي عنوانه "تحسين  302-147يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  -
 وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".

 19جريدة الرسمية عدد ال -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .7الصفحة 
مايو  30في  مؤرخ 183-17مرسوم تنفيذي رقم  -9

2017.  
 32الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواھا -

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .8الصفحة 

أكتوبر  09في  مؤرخ 277-17مرسوم تنفيذي رقم  -10
2017.  

 60الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرھا -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .14الصفحة 
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أكتوبر  22في  مؤرخ 302-17مرسوم تنفيذي رقم  -11

2017.  
والمتضمن  2008يونيو سنة  7المؤرخ في  167- 08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدارة السجون
 63الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 
  .3الصفحة 

نوفمبر  08في  مؤرخ 324-17مرسوم تنفيذي رقم  -12
2017.  

دى النيابة العامة وقانونھم األساسي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين ل -
  .ونظام تعويضاتھم

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .4الصفحة 
الذي يحدد  2009أكتوبر سنة  13يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

خصص ومدته وبرامجه وكذا شروط االلتحاق به، المتعلق ببعض كيفيات تنظيم التكوين المت
  .الرتب التابعة لألسالك الخاصة بإدارة السجون

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .10الصفحة 
س إدارة والمتضمن تعيين أعضاء مجل 2016مايو سنة  2يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  31في  مؤرخقرار  -14

  .المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
 28الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 44الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية -  .2017يناير  19في  مؤرخقرار  -15
، 2017يوليو  23مؤرخة في 

  .12ة الصفح
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث منظمات للمحامين -  .2017يناير  31في  مؤرخقرار  -16

، 2017يوليو  23مؤرخة في 
  .13الصفحة 

تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان االنتخابية الوالئية واللجنة  يتضمن -  .2017فبراير  07في  مؤرخقرار  -17
  2017مايو سنة  4قيمين بالخارج لالنتخابات التشريعية ليوم االنتخابية للم

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  05مؤرخة في 

  .33الصفحة 
 49الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد نموذج شھادة النجاح للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط -  .2017فبراير  07في  مؤرخقرار  -18

، 2017غشت  22مؤرخة في 
  .32الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات االبتدائية واالستئنافية -  .2017يوليو  09في  مؤرخقرار  -19
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .13الصفحة 
ء وأعضاء ومستخلفين في اللجان االنتخابية الوالئية في يتضمن تعيين قضاة رؤسا -  .2017أكتوبر  12في  مؤرخقرار  -20

  .2017نوفمبر سنة  23انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .9الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
 73الجريدة الرسمية عدد  -  .قانون الدولي اإلنسانييتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لل -  .2017ديسمبر  05في  مؤرخقرار  -21

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .7، الصفحة 2017

واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق  النظام الداخلي للجنة المكلفة بتلقي االقتراحات -  .2016نوفمبر  28في  مؤرخنظام  -22
  .اإلنسان

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .24الصفحة 
  
  
 

  والتھيئة العمرانية المحلية وزارة الداخلية والجماعات  الـوزارة: –الھيئـة 
  دة الـرسميـــةالجري  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  09في  مؤرخ 10-17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

 2الجريدة الرسمية عدد  -  .العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات وسيرھا يحدد تنظيم األمانة اإلدارية الدائمة للھيئة -
، 2017يناير  11مؤرخة في 

  .12الصفحة 
فبراير  04في  مؤرخ 57-17مرسوم رئاسي رقم  -2

2017.  
 6جريدة الرسمية عدد ال -                                                                                                                                                                              .الوطني   الشعبي المجلس أعضاء النتخاب االنتخابية   الھيئة استدعاء يتضمن  -

، 2017فبراير  05مؤرخة في 
  .3الصفحة 

أبريل  18في  مؤرخ 143-17مرسوم رئاسي رقم  -3
2017.  

 25الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمھا وتجديدھا -
، 2017أبريل  19مؤرخة في 

  .9الصفحة 
غشت  26في  مؤرخ 246- 17مرسوم رئاسي رقم  -4

2017.  
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إستدعاء الھيئة االنتخابية النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية -

، 2017غشت  27مؤرخة في 
  .10الصفحة 

يناير  17في  مؤرخ 12- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

 3لجريدة الرسمية عدد ا -  .االنتخابية يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  . 5الصفحة 
يناير  17في  مؤرخ 13- 17مرسوم تنفيذي رقم  -6

2017.  
المترشحين النتخاب أعضاء المجلس الشعبي  يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم -

  .الوطني
 3الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  18مؤرخة في 
  .6الصفحة 

يناير  17في  مؤرخ 14- 17سوم تنفيذي رقم مر -7
2017.  

صالح قوائم المترشحين النتخاب أعضاء  يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في -
  .المجلس الشعبي الوطني

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .7الصفحة 
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يناير  17في  مؤرخ 15- 17مرسوم تنفيذي رقم  -8

2017.  
 3الجريدة الرسمية عدد  -  .المجلس الشعبي الوطني يتعلق بإيداع قوائم المترشحين النتخاب أعضاء -

، 2017يناير  18مؤرخة في 
  .8الصفحة 

يناير  17في  مؤرخ 16- 17مرسوم تنفيذي رقم  -9
2017.  

المترشحين والھيئة العليا المستقلة  يحدد كيفيات وضع القائمة االنتخابية تحت تصرف -
  .عليھا اقبة االنتخابات واطالع الناخبلمر

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .10الصفحة 
يناير  17في  مؤرخ 17- 17مرسوم تنفيذي رقم  -10

2017.  
 3الجريدة الرسمية عدد  -  .المستقلة لمراقبة االنتخابات يحدد كيفيات انتداب أعضاء الھيئة العليا -

، 2017ر يناي 18مؤرخة في 
  .10الصفحة 

يناير  17في  مؤرخ 18- 17مرسوم تنفيذي رقم  -11
2017.  

المدعمين لمداومات الھيئة العليا المستقلة  يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين -
  .لمراقبة االنتخابات

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .11الصفحة 
يناير  17في  مؤرخ 20- 17مرسوم تنفيذي رقم  -12

2017.  
 4الجريدة الرسمية عدد  -  .االنتخابات يحدد شروط تسخير األشخاص خالل -

، 2017يناير  25مؤرخة في 
  .3الصفحة 

يناير  17في  مؤرخ 21- 17مرسوم تنفيذي رقم  -13
2017.  

 4الجريدة الرسمية عدد  -  .التصويت يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب -
، 2017يناير  25مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يناير  17في  مؤرخ 22- 17مرسوم تنفيذي رقم  -14

2017.  
 4الجريدة الرسمية عدد  -  .تحضير وإجراء االنتخابات يحدد التعويضات الممنوحة لألشخاص المسخرين أثناء -

، 2017يناير  25مؤرخة في 
  .5الصفحة 

اير ين 17في  مؤرخ 23- 17مرسوم تنفيذي رقم  -15
2017.  

 4الجريدة الرسمية عدد  -  .وسيرھما قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت يحدد -
، 2017يناير  25مؤرخة في 

  .6الصفحة 
يناير  18في  مؤرخ 24- 17مرسوم تنفيذي رقم  -16

2017.  
 4رسمية عدد الجريدة ال -  .الميزانية الالمركزية للوالية يحدد األحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب -

، 2017يناير  25مؤرخة في 
  .9الصفحة 

فبراير  04في  مؤرخ 58-17مرسوم تنفيذي رقم  -17
2017.  

  الوطني   الشعبي المجلس أعضاء النتخاب تستعمل   التي التصويت ورقة نص يحدد -
                                                                                                                                                                                                                                                                    .التقنية ومميزاتھا 

 6الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  05مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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  سنة فبراير   5      في مؤرخ   60 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -18

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 الزيادة وكذا   فيھا، التعيين وشروط الوالية   في العامة لإلدارة العليا المناصب قائمة يحدد -

                                                                                                                                                                              بھا المرتبطة االستداللية
 7الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  07مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مارس  22في  مؤرخ 118-17مرسوم تنفيذي رقم  -19
2017.  

 19الجريدة الرسمية عدد  -  كيفيات تمويل الحمالت االنتخابية. يحدد -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يونيو  11في  ؤرخم 191- 17مرسوم تنفيذي رقم  -20

2017.  
 1990ديسمبر سنة  15المؤرخ في  402- 90يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية واألخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  14مؤرخة في 
  .5الصفحة 

سبتمبر  11في  مؤرخ 250- 17مرسوم تنفيذي رقم  -21
2017.  

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق بنموذج التصريح بالترشح النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية -
، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 

  .4الصفحة 
سبتمبر  11في  مؤرخ 251- 17مرسوم تنفيذي رقم  -22

2017.  
صالح قوائم المترشحين النتخاب أعضاء  يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في -

  .المجالس الشعبية البلدية والوالئية
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 
  .4الصفحة 

سبتمبر  11في  مؤرخ 252- 17مرسوم تنفيذي رقم  -23
2017.  

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .الئيةيتعلق بإيداع قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والو -
، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 

  .6الصفحة 
سبتمبر  11في  مؤرخ 253- 17مرسوم تنفيذي رقم  -24

2017.  
يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية  -

  .والوالئية ومميزاتھا التقنية
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 
  .7الصفحة 

نوفمبر  15في  مؤرخ 329-17مرسوم تنفيذي رقم  -25
2017.  

يحدد كيفيات إقامة عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية  -
  .واألجنبية

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  04في  ؤرخم 348-17مرسوم تنفيذي رقم  -26

2017.  
 71الجريدة الرسمية عدد  -  .وحدودھا -والية سطيف-يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية سطيف  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .5، الصفحة 2017

 إدارة ألسالك المنتمية الرتب بعض إلى الترقية قبل   التكميلي التكوين تنظيم يحدد كيفيات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                            2016   سنة يوليو   31 في    مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -27
                                                                                         برامجه. ومحتوى ومدته اإلقليمية الجماعات

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .20الصفحة 



 
 
 

  22

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  -  .2016غشت  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -28

الخدمات بعنوان اإلدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات  الحفظ أو الصيانة أو
  المحلية.

 14الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  01مؤرخة في 

  .18الصفحة 
ة يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شھادة المدرسة الوطني -  .2016أكتوبر  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -29

  .لإلدارة
 28الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .10الصفحة 

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  -  .2016نوفمبر  02في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -30
الالسلكية الوطنية الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصالت السلكية و

  .للواليات

 29الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  15مؤرخة في 

  .14الصفحة 
الذي يحدد قائمة إيرادات  2007مارس سنة  4يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -   .2016نوفمبر  24في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -31

عنوانه "الصندوق الخاص إلعادة الذي  302-114ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 
  . "االعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الوالية

 14الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  01مؤرخة في 

  .32الصفحة 
 23الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية -  .2016ديسمبر  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -32

، 2017أبريل  12مؤرخة في 
  .7الصفحة 

يحدد تنظيم األمانة العامة ومصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية للمقاطعات  -  .2016ديسمبر  11في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -33
  .اإلدارية، في مصالح ومكاتب

 26الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  23مؤرخة في 

  .23الصفحة 
يحدد كيفيات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب"، مجانا، من  -  .2017يناير  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -34

  .األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  09مؤرخ ة في 
  .14الصفحة 

يحدد تصنيف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وشروط االلتحاق بالمناصب  -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -35
  .العليا التابعة له

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 19الجريدة الرسمية عدد  - صفة ضباط للشرطة القضائية.يتضمن تعيين مفتشين لألمن الوطني ب -  .2017مارس  05في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -36

، 2017مارس  26مؤرخة في 
  .11الصفحة 

الذي يحدد  2011أكتوبر سنة  13يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017مارس  05في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -37
  .لھا واستعمالھا والتنازل عنھاشروط وكيفيات اقتناء التجھيزات الحساسة وحيازتھا واستغال

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .14الصفحة 



 
 
 

  23

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
) ألعضاء اللجنة االنتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة 2يتضمن تعيين مساعدين اثنين ( -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -38

  .ق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيبجمع النتائج النھائية لالقتراع المتعل
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .18الصفحة 

يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق  -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -39
  .نيبانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوط

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .18الصفحة 
، الذي يرخص لرؤساء 2017مارس سنة  29يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أبريل  13في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -40

خاب أعضاء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانت
  .المجلس الشعبي الوطني

 24الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  16مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -41

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .7الصفحة 

 49الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين مفتشين لألمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية -  .2017يوليو  20في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -42
، 2017غشت  22مؤرخة في 

  .31الصفحة 
عة لإلدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصالح يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة التاب -  .2017يوليو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -43

المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة 
  .العمرانية

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .19الصفحة 
ي لألمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التھيئة تحديد تشكيلة المكتب الوزار -    .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -44

                                                                                                                                                                             .   العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 الوطنية المدرسة بھا تقوم أن   يمكن   التي والخدمات واألشغال النشاطات قائمة يحّدد   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .2016   سنـة أكتوبر   16    في   مؤّرخ قرار -45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                عنھا. الناتجـة العائدات تخصيص وكيفيات   الرئيسية، مھمتھا على زيادة   للمواصالت،

 7الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  07مؤرخة في 

  .10الصفحة 
 46الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .2016   سنـة أكتوبر   24    في   مؤّرخ قرار -46

، 2017غشت  02مؤرخة في 
  .5لصفحة ا

 46الجريدة الرسمية عدد  -  .ة البيداغوجية والتوجيھية للمدرسة الوطنية للحماية المدنيةيتضمن تعيين أعضاء اللجن -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .2016   سنـة أكتوبر   24    في   مؤّرخ قرار -47
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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القائمة الوطنية لألشخاص المؤھلين للقيام بالتحقيق المسبق إلثبات المنفعة  يحّدد -   .2016ديسمبر  05في  مؤرخقرار  -48

  . 2017الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة  العمومية، في إطار عمليات نزع
 15الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  05مؤرخة في 
  .15الصفحة 

يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي اإلدارة  -  .2016ديسمبر  22في  مؤرخقرار  -49
 .محليةالمركزية لوزارة الداخلية والجماعات ال

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .22الصفحة 
الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات  1997يوليو سنة  27يتمم القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  09في  مؤرخقرار  -50

 .المزودة بمحافظة لألمن
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 أعضاء النتخاب المترشحين لقوائم بالّترّشح   الّتصريح الستمارة الّتقنّية الممّيزات يحدد -  .2017يناير  30في  مؤرخقرار  -51
                                                                                                                                                                              .الوطني   الّشعبيّ  المجلس

 6الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  05مؤرخة في 

  .5الصفحة 
 المترشحين قوائم صالح   في الفردية الّتوقيعات اكتتاب الستمارة الّتقنّية المميزات يحّدد  -  .2017يناير  30في  مؤرخقرار  -52

                                                                                                                                                                              .الوطني   الّشعبيّ  المجلس ضاءأع النتخاب
 6الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  05مؤرخة في 
  .6ة الصفح

 15الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. -  .2017فبراير  07في  مؤرخقرار  -53
، 2017مارس  05مؤرخة في 

  .30الصفحة 
 15مية عدد الجريدة الرس -  يتضمن نص مطبوع الوكالة للتصويت في االنتخاب ومميزاتھا التقنية . -   .2017فبراير  07في  مؤرخقرار  -54

، 2017مارس  05مؤرخة في 
  .31الصفحة 

يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة  -  .2017فبراير  21في  مؤرخقرار  -55
  .باإلدارة المكلفة بالمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .11الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  - .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي -  .2017مارس  02في  مؤرخقرار  -56

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 49الجريدة الرسمية عدد  -  .ارةيتضمن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية لإلد -  .2017مارس  02في  مؤرخقرار  -57
، 2017غشت  22مؤرخة في 

  .32الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
يحدد كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان  -  .2017مارس  13في  مؤرخقرار  -58

  .للجماعات المحلية
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .14الصفحة 

يرخص للوالة بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي  -  .2017أبريل  02في  مؤرخ قرار -59
  .الوطني

 24الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  16مؤرخة في 

  .26الصفحة 
جلس الشعبي الوطني يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل النتخاب أعضاء الم -  .2017أبريل  02في  مؤرخقرار  -60

  .ومميزاتھا التقنية
 24الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  16مؤرخة في 
  .27الصفحة 

يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء األصوات النتخاب أعضاء المجلس الشعبي  -  .2017أبريل  02في  مؤرخقرار  -61
  .الوطني

 24الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  16مؤرخة في 

  .28الصفحة 
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد المميزات التقنية لمحضر الفرز النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني -  .2017أبريل  02في  مؤرخقرار  -62

، 2017أبريل  16مؤرخة في 
  .30الصفحة 

يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات  الذي 2016يناير سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  23في  مؤرخقرار  -63
  .لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

 49الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  22مؤرخة في 

  .31الصفحة 
يحدد قائمة الھياكل الجھوية للمديرية العامة لألمن الوطني التي يسمح لھا بإنشاء لجان  -  .2017يونيو  21في  مؤرخقرار  -64

  .قات العموميةجھوية للصف
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن استخالف عضو في المرصد الوطني للمرفق العام -  .2017يوليو  06في  مؤرخقرار  -65
، 2017يوليو  30مؤرخة في 

  .10الصفحة 
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .قائمة الھياكل الصحية التابعة للمؤسسة لالستشفائية الجھوية لألمن الوطني بوھران يحدد -  .2017يوليو  12في  مؤرخقرار  -66

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .10الصفحة 

الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات  2016يناير سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  12في  مؤرخقرار  -67
  .زارة الداخلية والجماعات المحليةلو

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .14الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا  الرقم 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه  2015غشت سنة  12يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  17في  مؤرخقرار  -68

  .صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
 56عدد الجريدة الرسمية  -

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .14الصفحة 

يحدد المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية  -  .2017سبتمبر  12في  مؤرخقرار  -69
  .والوالئية

 53الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 

  .13الصفحة 
يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين  -  .2017مبر سبت 12في  مؤرخقرار  -70

  .النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 
  .15الصفحة 

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .إلى نائبة مدير الصيانة يتضمن تفويض اإلمضاء -  .2017سبتمبر  28في  مؤرخقرار  -71
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .8الصفحة 
 64الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد المميزات التقنية لمحضر الفرز النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية -  .2017نوفمبر  02في  مؤرخقرار  -72

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .12فحة الص

يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء األصوات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية  -  .2017نوفمبر  02في  مؤرخقرار  -73
  .البلدية والوالئية

 64الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .14الصفحة 
تي تستعمل النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية يحدد شكل أوراق التصويت ال -  .2017نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -74

  .والوالئية ومميزاتھا التقنية
 64الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .16الصفحة 

يرخص للوالة بتقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية  -  .2017نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -75
  .دية والوالئيةالبل

 64الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .18الصفحة 
بالتحقيق المسبق إلثبات المنفعة  يحدد القائمة الوطنية لألشخاص المؤھلين للقيام -  .2017نوفمبر  08في  مؤرخقرار  -76

  .2018سنة المنفعة العمومية، بعنوان  العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل
 70الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  03مؤرخة في 
  .8، الصفحة 2017
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  وزارة العالقات مع البرلمان  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة لل  الرقم 

القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  يحّدد  -  .2016أكتوبر  11في  مؤرخقرار  -1
  لدى وزارة العالقات مع البرلمان.

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .28الصفحة 
والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية  2014يعدل القرار المؤرخ في أول يونيو سنة  -  .2017يناير  02في  مؤرخقرار  -2

  .األعضاء المختصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرلمان
 33الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .36الصفحة 

والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن  2014غشت سنة  18يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017ناير ي 02في  مؤرخقرار  -3
  .المختصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرلمان

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  04مؤرخة في 

  .36الصفحة 
دارية المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي وزارة يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة اإل -  .2017يونيو  01في  مؤرخقرار  -4

  .العالقات مع البرلمان
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .35الصفحة 
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 2017 خـالل سنــة قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة

 
 :المالية واالقتصادقطـاع   -ب 

  
  زارة المـاليـةو  الـوزارة: -الھيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
 قانون والمتضمن   1979   سنة يوليو   21   في المؤرخ   07 - 79   رقم القانون ويتمم يعدل   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .2017   سنة فبراير   16   في مؤرخ   04  -  17   رقم قانون -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الجمارك.
  

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  19مؤرخة في 

  .3الصفحة 
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .2014يتضمن تسوية الميزانية لسنة  -  .2017مارس  27في  مؤرخ 08-17قانون رقم  -2

، 2017أبريل  02مؤرخة في 
  .3الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .والمتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة  26المؤرخ في  11-03يتمم األمر رقم  -  .2017توبر أك 11في  مؤرخ 10-17قانون رقم  -3
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 76الجريدة الرسمية عدد  -  .2018يتضمن قانون المالية لسنة  -  .2017ديسمبر  27في  مؤرخ 11-17قانون رقم  -4

، 2017ديسمبر  28مؤرخة في 
  .3الصفحة 

ديسمبر  28في  مؤرخ 339- 16مرسوم رئاسي رقم  -5
2016.  

 1الجريدة الرسمية عدد  -  .الجمھورية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة -
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  28في  مؤرخ 340- 16مرسوم رئاسي رقم  -6

2016.  
 1الجريدة الرسمية عدد  -  .الطاقة اد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن تحويل اعتم -

، 2017يناير  04مؤرخة في 
  .4الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لرئاسة الجمھورية من ميزانية التسيير بموجب  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 26- 17مرسوم رئاسي رقم  -7
   .2017قانون المالية لسنة 

 8سمية عدد الجريدة الر -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 27-17مرسوم رئاسي رقم  -8

  .2017الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد   -
، 2017فبراير  09رخة في مؤ

  .4الصفحة 
  سنة فبراير   8   في مؤّرخ   63 -  17رقم   رئاسي مرسوم -9

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              الدولة. ميزانية إلى    اعتمـاد وتحويل   أبواب إحداث يتضمن  -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
  .4الصفحة 

  سنة فبراير   8   في مؤّرخ   64 -  17رقم   رئاسي مرسوم -10
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 9الجريدة الرسمية عدد  -  تركة.المش التكاليف ميزانية إلى اعتماد تحويل يتضمن  -
، 2017فبراير  12مؤرخة في 

  .8الصفحة 
  سنة فبراير   8   في مؤّرخ   65 -  17رقم   رئاسي مرسوم -11

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9الجريدة الرسمية عدد  -  األول. الوزير مصالح تسيير ميزانية إلى اعتماد تحويل يتضمن  -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
  .8الصفحة 

  سنة فبراير   8   في مؤّرخ   66 -  17رقم   رئاسي مرسوم -12
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 9الجريدة الرسمية عدد  -  المحلية. والجماعات الداخلية وزارة تسيير ميزانية إلى اعتماد تحويل يتضمن  -
، 2017فبراير  12مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مارس  21في  مؤرخ 113- 17مرسوم رئاسي رقم  -13

2017. 
 18الجريدة الرسمية عدد  -  .تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية نيتضم -

، 2017مارس  22مؤرخة في 
 .3الصفحة 

مارس  21في  مؤرخ 114- 17مرسوم رئاسي رقم  -14
2017. 

 18الجريدة الرسمية عدد  -  .تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة يتضمن -
، 2017رس ما 22مؤرخة في 

  .3الصفحة 
مارس  27في  مؤرخ 124- 17مرسوم رئاسي رقم  -15

2017. 
 20الجريدة الرسمية عدد  -  .إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية  يتضمن -

، 2017مارس  29مؤرخة في 
  .18الصفحة 

أبريل  02في  مؤرخ 130-17مرسوم رئاسي رقم  -16
2017.  

 22الجريدة الرسمية عدد  -  .من تحويل اعتماد في ميزانية الدولةيتض -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أبريل  02في  مؤرخ 131-17مرسوم رئاسي رقم  -17

2017.  
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي -

، 2017أبريل  09 مؤرخة في
  .5الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
أبريل  25في  مؤرخ 152-17مرسوم رئاسي رقم  -18

2017.  
 27الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .12الصفحة 

أبريل  25في  مؤرخ 153-17مرسوم رئاسي رقم  -19
2017.  

 27الجريدة الرسمية عدد  -  .اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األوليتضمن تحويل اعتم -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .12الصفحة 
أبريل  25في  مؤرخ 154-17مرسوم رئاسي رقم  -20

2017.  
 27الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .14الصفحة 

أبريل  25في  مؤرخ 155-17مرسوم رئاسي رقم  -21
2017.  

 27الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .14الصفحة 
أبريل  25في  مؤرخ 156-17مرسوم رئاسي رقم  -22

2017.  
 27الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .15الصفحة 

أبريل  25في  مؤرخ 157-17مرسوم رئاسي رقم  -23
2017.  

 27الجريدة الرسمية عدد  -  .يل والضمان االجتماعييتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغ -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .16الصفحة 
يونيو  06في  مؤرخ 188- 17مرسوم رئاسي رقم  -24

2017.  
 35الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -

، 2017يو يون 11مؤرخة في 
  .5الصفحة 

يونيو  07في  مؤرخ 189- 17مرسوم رئاسي رقم  -25
2017.  

 35الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمھورية -
، 2017يونيو  11مؤرخة في 

  .5الصفحة 
يونيو  07في  مؤرخ 190- 17مرسوم رئاسي رقم  -26

2017.  
 35الجريدة الرسمية عدد  -  .لى ميزانية تسيير مصالح الوزير األوليتضمن تحويل اعتماد إ -

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .6الصفحة 

يونيو  11في  مؤرخ 196- 17مرسوم رئاسي رقم  -27
2017.  

 37الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
، 2017يونيو  18مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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يونيو  21في  مؤرخ 200- 17مرسوم رئاسي رقم  -28

2017.  
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول -

، 2017يوليو  02مؤرخة في 
  .5الصفحة 

يوليو  09في  مؤرخ 208- 17مرسوم رئاسي رقم  -29
2017.  

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية تماداعيتضمن تحويل  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .5الصفحة 
يوليو  18في  مؤرخ 210- 17مرسوم رئاسي رقم  -30

2017.  
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال -

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .5الصفحة 

غشت  09في  مؤرخ 234- 17مرسوم رئاسي رقم  -31
2017.  

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .9الصفحة 
غشت  09في  مؤرخ 235- 17مرسوم رئاسي رقم  -32

2017.  
نية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزا -

  .العمرانية
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .9الصفحة 

غشت  09في  مؤرخ 236- 17مرسوم رئاسي رقم  -33
2017.  

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .10الصفحة 
غشت  09في  مؤرخ 237- 17مرسوم رئاسي رقم  -34

2017.  
 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 سبتمبر 25في  مؤرخ 256-17مرسوم رئاسي رقم  -35
2017.  

 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمھورية -
، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 

  .5الصفحة 
سبتمبر  25في  مؤرخ 257-17مرسوم رئاسي رقم  -36

2017.  
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة -

، 2017سبتمبر  26خة في مؤر
  .5الصفحة 

سبتمبر  25في  مؤرخ 258-17مرسوم رئاسي رقم  -37
2017.  

 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية والنقل -
، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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أكتوبر  05في  مؤرخ 263-17مرسوم رئاسي رقم  -38

2017.  
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أكتوبر  05في  مؤرخ 264-17مرسوم رئاسي رقم  -39
2017.  

 58ية عدد الجريدة الرسم -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أكتوبر  05في  مؤرخ 265-17مرسوم رئاسي رقم  -40

2017.  
يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -

  .العمرانية
 58الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .6الصفحة 

أكتوبر  05في  مؤرخ 266-17م رئاسي رقم مرسو -41
2017.  

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .7الصفحة 
أكتوبر  05في  مؤرخ 267-17مرسوم رئاسي رقم  -42

2017.  
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .ين والتعليم المھنيينيتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكو -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .9الصفحة 

أكتوبر  05في  مؤرخ 268-17مرسوم رئاسي رقم  -43
2017.  

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة -
، 2017وبر أكت 15مؤرخة في 

  .9الصفحة 
أكتوبر  05في  مؤرخ 269-17مرسوم رئاسي رقم  -44

2017.  
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .10الصفحة 

أكتوبر  05في  مؤرخ 270-17مرسوم رئاسي رقم  -45
2017.  

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .10الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 285-17مرسوم رئاسي رقم  -46

2017.  
 60الجريدة الرسمية عدد  -  .لجمعية الدولية للتنميةيرخص بمساھمة الجزائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد ا -

، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أكتوبر  16في  مؤرخ 297-17مرسوم رئاسي رقم  -47
2017.  

 62الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .3الصفحة 
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أكتوبر  16في  مؤرخ 298-17م رئاسي رقم مرسو -48

2017.  
 62الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -

، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 
  .7الصفحة 

أكتوبر  16في  مؤرخ 299-17مرسوم رئاسي رقم  -49
2017.  

 62الجريدة الرسمية عدد  -  .زارة التعليم العالي والبحث العلمييتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير و -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .8الصفحة 
أكتوبر  16في  مؤرخ 300-17مرسوم رئاسي رقم  -50

2017.  
 62الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات -

، 2017أكتوبر  25ي مؤرخة ف
  .8الصفحة 

نوفمبر  19في  مؤرخ 340-17مرسوم رئاسي رقم  -51
2017.  

يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -
  .العمرانية

 69الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .3الصفحة 
نوفمبر  30في  مؤرخ 345-17مرسوم رئاسي رقم  -52

2017.  
 70الجريدة الرسمية عدد  -  .الدولة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية -

ديسمبر  03مؤرخة في 
  .3، الصفحة 2017

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال -  .2017ديسمبر  05في  مؤرخ 352-17مرسوم رئاسي رقم  -53
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  10في  مؤرخ 356- 17مرسوم رئاسي رقم  -54

2017.  
 73الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .4، الصفحة 2017

ديسمبر  20في  مؤرخ 361- 17مرسوم رئاسي رقم  -55
2017.  

 74الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -
ديسمبر  25مؤرخة في 

  .4، الصفحة 2017
ديسمبر  26في  مؤرخ 376- 17مرسوم رئاسي رقم  -56

2017.  
 77جريدة الرسمية عدد ال -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل -

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .4، الصفحة 2017

ديسمبر  26في  مؤرخ 377- 17مرسوم رئاسي رقم  -57
2017.  

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .5، الصفحة 2017
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ديسمبر  27في  مؤرخ 379- 17مرسوم رئاسي رقم  -58

2017.  
يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -

  .العمرانية
 77الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .7، الصفحة 2017

ديسمبر  27في  مؤرخ 380- 17مرسوم رئاسي رقم  -59
2017.  

 77الجريدة الرسمية عدد  -  نية تسيير وزارة الطاقة.يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزا -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .8 ، الصفحة2017
ديسمبر  27في  مؤرخ 381- 17مرسوم رئاسي رقم  -60

2017.  
 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية -

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .8 ، الصفحة2017

ديسمبر  27في  مؤرخ 382- 17مرسوم رئاسي رقم  -61
2017.  

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .9 ، الصفحة2017
ديسمبر  28في  مؤرخ 347-16مرسوم تنفيذي رقم  -62

2016.  
 2الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2016 توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنةيعدل  -

، 2017يناير  11مؤرخة في 
  .13الصفحة 

ديسمبر  28في  مؤرخ 348-16مرسوم تنفيذي رقم  -63
2016.  

 2الجريدة الرسمية عدد  -  .العدل يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2017اير ين 11مؤرخة في 

  .14الصفحة 
ديسمبر  28في  مؤرخ 349-16مرسوم تنفيذي رقم  -64

2016.  
 6الجريدة الرسمية عدد  -  .المالية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -

، 2017فبراير  05مؤرخة في 
  .3الصفحة 

  سنة ديسمبر   28     في مؤرخ   350 - 16   رقم   تنفيذي مرسوم -65
 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 9الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                        المالية. وزارة تسيير ميزانية   فـي اعتماد نقل يتضمن  -
، 2017فبراير  12مؤرخة في 

  .11الصفحة 
  سنة ديسمبر   28     في مؤرخ   351 - 16   رقم   تنفيذي مرسوم -66

 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 9الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              المجاھدين. وزارة تسيير ميزانية   فـي اعتماد نقل يتضمن   -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
  .12الصفحة 

نه "حساب الذي عنوا 302-145 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -  .2017يناير  15في  مؤرخ 11-17مرسوم تنفيذي رقم  -67
  ميزانية الدولة للتجھيز". تسيير عمليات االستثمارات العمومية المسجلة بعنوان

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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بموجب قانون توزيع االعتمادات المخصصة للوزير األول من ميزانية التسيير  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 28-17مرسوم تنفيذي رقم  -68

  . 2017المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
  .9الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 29-17مرسوم تنفيذي رقم  -69
   .2017التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .14الصفحة 
توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ األختام من ميزانية التسيير  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 30-17مرسوم تنفيذي رقم  -70

  .2017بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
  .35الصفحة 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 31-17مرسوم تنفيذي رقم  -71
  .2017المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .45الصفحة 
يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 32-17مرسوم تنفيذي رقم  -72

  . 2017بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
  .69الصفحة 

االعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون  توزيع يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 33-17مرسوم تنفيذي رقم  -73
  . 2017المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .73الصفحة 
تسيير بموجب قانون توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المجاھدين من ميزانية ال يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 34-17مرسوم تنفيذي رقم  -74

  . 2017المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
  .77الصفحة 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف من ميزانية التسيير  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 35-17مرسوم تنفيذي رقم  -75
  . 2017بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .82الصفحة 
توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 36-17مرسوم تنفيذي رقم  -76

   2017المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
  .86الصفحة 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 37-17مرسوم تنفيذي رقم  -77
  .2017التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

  .92ة الصفح
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توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري من  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 38-17مرسوم تنفيذي رقم  -78

  .2017ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .96الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 39-17فيذي رقم مرسوم تن -79
  .2017بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .106الصفحة 
يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 40-17مرسوم تنفيذي رقم  -80

  .2017بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .111الصفحة 

لمخصصة لوزير األشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير توزيع االعتمادات ا يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 41-17مرسوم تنفيذي رقم  -81
  .2017بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .118الصفحة 
ميزانية التسيير بموجب  توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 42-17مرسوم تنفيذي رقم  -82

  .2017قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .124الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 43-17مرسوم تنفيذي رقم  -83
  .2017ن المالية لسنة التسيير بموجب قانو

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .130الصفحة 
يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المھنيين من ميزانية التسيير  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 44-17مرسوم تنفيذي رقم  -84

  .2017بموجب قانون المالية لسنة 
 8الرسمية عدد  الجريدة -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .135الصفحة 

يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي من  -  .2017يناير  19في  مؤرخ 45-17مرسوم تنفيذي رقم  -85
  .2017ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09 مؤرخة في

 .139الصفحة 
توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 46-17مرسوم تنفيذي رقم  -86

  .2017المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .146الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة من  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 47-17م مرسوم تنفيذي رق -87
  .2017ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .151الصفحة 
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توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة العالقات مع البرلمان من ميزانية التسيير  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 48-17مرسوم تنفيذي رقم  -88

  .2017بموجب قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .156الصفحة 

دات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات من توزيع االعتما يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 49-17مرسوم تنفيذي رقم  -89
  .2017ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .158الصفحة 
والرياضة من ميزانية التسيير بموجب  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشباب -  .2017يناير  19في  مؤرخ 50-17مرسوم تنفيذي رقم  -90

  .2017قانون المالية لسنة 
 8الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .163الصفحة 

توزيع االعتمادات المخصصة لوزير االتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 51-17مرسوم تنفيذي رقم  -91
  .2017لسنة  المالية

 8الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  09مؤرخة في 

 .168الصفحة 
توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من  يتضمن -  .2017يناير  19في  مؤرخ 52-17مرسوم تنفيذي رقم  -92

  .2017ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
 8دة الرسمية عدد الجري -

، 2017فبراير  09مؤرخة في 
 .171الصفحة 

فبراير  20في  مؤرخ 90-17مرسوم تنفيذي رقم  -93
2017.  

 13الجريدة الرسمية عدد  -  تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصالحياتھا. يتضمن
، 2017فبراير  26مؤرخة في 

 .9الصفحة 
فبراير  20في  مؤرخ 91-17مرسوم تنفيذي رقم  -94

2017.  
 13الجريدة الرسمية عدد  -                                   تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرھا. يتضمن -

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .20الصفحة 

فبراير  20في  مؤرخ 92-17مرسوم تنفيذي رقم  -95
2017.  

 13الجريدة الرسمية عدد  -  نظام المعلومات للجمارك وتنظيمه.إحداث مركز وطني لإلشارة و يتضمن -
، 2017فبراير  26مؤرخة في 

  .24الصفحة 
فبراير  20في  مؤرخ 93-17مرسوم تنفيذي رقم  -96

2017.  
 13الجريدة الرسمية عدد  -  حل المدرسة الوطنية للجمارك. يتضمن -

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .26الصفحة 

مارس  07في  مؤرخ 107-17ي رقم مرسوم تنفيذ -97
2017.  

يحدد كيفيات إرسال، إلى اإلدارة الجبائية، المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة  - 
  المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات ألغراض جبائية.

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  15مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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مارس  14في  مؤرخ 110-17تنفيذي رقم  مرسوم -98

2017.  
 17الجريدة الرسمية عدد  - حسب كل قطاع. 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .10الصفحة 

مارس  14في  مؤرخ 111-17مرسوم تنفيذي رقم  -99
2017.  

 17الجريدة الرسمية عدد  -  حسب كل قطاع. 2017لسنة  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز -
، 2017مارس  15مؤرخة في 

  .10الصفحة 
مارس  14في  مؤرخ 112-17مرسوم تنفيذي رقم  -100

2017.  
كيفيات  الذي يحدد 2002فبراير سنة  6المؤرخ في  67-02يعدل المرسوم التنفيذي رقم  - 

  انه "صندوق ضبط اإليرادات".الذي عنو 302- 103سير حساب التخصيص الخاص رقم 
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .11الصفحة 

مارس  22مؤرخ في  115-17مرسوم تنفيذي رقم  -101
2017.  

 18الجريدة الرسمية عدد  - حسب كل قطاع. 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .4الصفحة 
مارس  22مؤرخ في  116-17مرسوم تنفيذي رقم  -102

2017.  
 18الجريدة الرسمية عدد  -  حسب كل قطاع. 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

، 2017مارس  22مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مارس  22مؤرخ في  117-17مرسوم تنفيذي رقم  -103
2017.  

 18الجريدة الرسمية عدد  -  في ميزانية تسيير وزارة الثقافة.إحداث باب ونقل اعتماد  يتضمن -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أبريل  06في  مؤرخ 133- 17مرسوم تنفيذي رقم  -104

2017.  
 22الجريدة الرسمية عدد  - .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .6الصفحة 

أبريل  11في  مؤرخ 139- 17مرسوم تنفيذي رقم  -105
2017.  

والمتضمن  2007نوفمبر سنة  28المؤرخ في  364-07يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
  .تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .6الصفحة 
أبريل  20في  مؤرخ 146- 17قم مرسوم تنفيذي ر -106

2017.  
الذي  2006سبتمبر سنة  18المؤرخ في  327- 06يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .يحدد تنظيم المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحياتھا
 26الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  23مؤرخة في 
  .15الصفحة 

مايو  02في  خمؤر 158-17مرسوم تنفيذي رقم  -107
2017.  

 29الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017مايو  15مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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 29الجريدة الرسمية عدد  -  .قضايا المرأةيتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة و -  .2017مايو  02في  مؤرخ 159- 17مرسوم تنفيذي رقم 108

، 2017مايو  15مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مايو  15في  مؤرخ 160-17مرسوم تنفيذي رقم  -109
2017.  

 30الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مايو  22في  مؤرخ 164-17مرسوم تنفيذي رقم  -110

2017.  
 31الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

، 2017مايو  28مؤرخة في 
  .7الصفحة 

مايو  22في  مؤرخ 165-17مرسوم تنفيذي رقم  -111
2017.  

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .قطاع حسب كل 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .8الصفحة 
مايو  30في  مؤرخ 184-17مرسوم تنفيذي رقم  -112

2017.  
 33الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاھدين -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .5الصفحة 

يونيو  03في  ؤرخم 185-17مرسوم تنفيذي رقم  -113
2017.  

الذي عنوانه "الصندوق  302-089يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  -
  ."الخاص لتطوير مناطق الجنوب

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  04مؤرخة في 

  .5الصفحة 
يونيو  11في  مؤرخ 192-17مرسوم تنفيذي رقم  -114

2017.  
الذي  1995أكتوبر سنة  30المؤرخ في  340- 95نفيذي رقم يعدل ويتمم المرسوم الت -

يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألھلية المھنية وسحبه منھم ومكافأتھم 
  .ومراقبتھم

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  14مؤرخة في 

  .6الصفحة 
يونيو  13في  مؤرخ 197-17مرسوم تنفيذي رقم  -115

2017.  
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017وزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة يعدل ت -

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .6الصفحة 

يونيو  13في  مؤرخ 198-17مرسوم تنفيذي رقم  -116
2017.  

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -
، 2017ونيو ي 29مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يونيو  22في  مؤرخ 201-17مرسوم تنفيذي رقم  -117

2017.  
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .12الصفحة 
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يوليو  20في  مؤرخ 213-17مرسوم تنفيذي رقم  -118

2017.  
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017انية الدولة للتجھيز لسنة يعدل توزيع نفقات ميز -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .3الصفحة 

يوليو  20في  مؤرخ 214-17مرسوم تنفيذي رقم  -119
2017.  

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة -
، 2017يوليو  30مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يوليو  20في  مؤرخ 215-17سوم تنفيذي رقم مر -120

2017.  
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .6الصفحة 

يوليو  20في  مؤرخ 216-17مرسوم تنفيذي رقم  -121
2017.  

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .مران والمدينةيتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والع -
، 2017يوليو  30مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يوليو  20في  مؤرخ 217-17مرسوم تنفيذي رقم  -122

2017.  
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العالقات مع البرلمان -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .9الصفحة 

يوليو  22في  مؤرخ 218-17م تنفيذي رقم مرسو -123
2017.  

 46الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يوليو  22في  مؤرخ 219-17مرسوم تنفيذي رقم  -124

2017.  
 46الجريدة الرسمية عدد  -  .ة التكوين والتعليم المھنيينيتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزار -

، 2017غشت  02مؤرخة في 
  .4الصفحة 

يوليو  22في  مؤرخ 220-17مرسوم تنفيذي رقم  -125
2017.  

يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح  -
  .المستشفيات

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  02 مؤرخة في

  .5الصفحة 
غشت  03في  مؤرخ 221-17مرسوم تنفيذي رقم  -126

2017.  
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -

، 2017غشت  16مؤرخة في 
  .15الصفحة 

غشت  15في  مؤرخ 238-17مرسوم تنفيذي رقم  -127
2017.  

 48الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017ة الدولة للتجھيز لسنة يعدل توزيع نفقات ميزاني -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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غشت  15في  مؤرخ 239-17مرسوم تنفيذي رقم  -128

2017.  
يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -

  .العمرانية
 48 الجريدة الرسمية عدد -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .6الصفحة 

سبتمبر  26في  مؤرخ 260- 17مرسوم تنفيذي رقم  -129
2017.  

 56الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .4الصفحة 
بر سبتم 26في  مؤرخ 261- 17مرسوم تنفيذي رقم  -130

2017.  
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .5الصفحة 

أكتوبر  09في  مؤرخ 278- 17مرسوم تنفيذي رقم  -131
2017.  

 60الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية لألنشطة والمنتجات -
، 2017أكتوبر  19 مؤرخة في

  .16الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 280- 17مرسوم تنفيذي رقم  -132

2017.  
 61الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .3الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 281- 17مرسوم تنفيذي رقم  -133
2017.  

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 282- 17مرسوم تنفيذي رقم  -134

2017.  
 61سمية عدد الجريدة الر -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 283- 17مرسوم تنفيذي رقم  -135
2017.  

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 284- 17مرسوم تنفيذي رقم  -136

2017.  
 61الجريدة الرسمية عدد   .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .8الصفحة 

أكتوبر  24في  مؤرخ 305- 17مرسوم تنفيذي رقم  -137
2017.  

 64الجريدة الرسمية عدد  -  .طاعحسب كل ق 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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أكتوبر  24في  مؤرخ 306- 17مرسوم تنفيذي رقم  -138

2017.  
 64الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .5الصفحة 

أكتوبر  24في  مؤرخ 307- 17مرسوم تنفيذي رقم  -139
2017.  

 64الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المھنيين -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .6الصفحة 
أكتوبر  24في  مؤرخ 308- 17مرسوم تنفيذي رقم  -140

2017.  
 64الجريدة الرسمية عدد  -  .المناجميتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة و -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .8الصفحة 

أكتوبر  24في  مؤرخ 309- 17مرسوم تنفيذي رقم  -141
2017.  

 64الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .9الصفحة 
نوفمبر  08في  مؤرخ 325- 17رقم  مرسوم تنفيذي -142

2017.  
 2007نوفمبر سنة  28المؤرخ في  364-07يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .5الصفحة 

وفمبر ن 15في  مؤرخ 334- 17مرسوم تنفيذي رقم  -143
2017.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .5الصفحة 
نوفمبر  15في  مؤرخ 335- 17مرسوم تنفيذي رقم  -144

2017.  
 69عدد الجريدة الرسمية  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل -

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .6الصفحة 

نوفمبر  15في  مؤرخ 336- 17مرسوم تنفيذي رقم  -145
2017.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .8الصفحة 
نوفمبر  15في  مؤرخ 337- 17مرسوم تنفيذي رقم  -146

2017.  
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة االشؤون الدينية واألوقاف -

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .10الصفحة 

نوفمبر  15في  مؤرخ 338- 17مرسوم تنفيذي رقم  -147
2017.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .11الصفحة 
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نوفمبر  15في  مؤرخ 339- 17مرسوم تنفيذي رقم  -148

2017.  
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات -

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .12الصفحة 

نوفمبر  22في  مؤرخ 341- 17تنفيذي رقم  مرسوم -149
2017.  

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب كل قطاع 2017 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة -
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .6، الصفحة 2017
نوفمبر  22في  مؤرخ 342- 17مرسوم تنفيذي رقم  -150

2017.  
 70الجريدة الرسمية عدد  -  .األول مصالح الوزيريتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير  -

ديسمبر  03مؤرخة في 
  .6، الصفحة 2017

نوفمبر  22في  مؤرخ 343- 17مرسوم تنفيذي رقم  -151
2017.  

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .االتصال يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .7، الصفحة 2017
ديسمبر  04في  مؤرخ 349-17يذي رقم مرسوم تنف -152

2017.  
يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -

  .العمرانية
 71الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .8، الصفحة 2017

ديسمبر  04في  مؤرخ 350-17مرسوم تنفيذي رقم  -153
2017.  

 71الجريدة الرسمية عدد  -  .اد في ميزانية تسيير وزارة الماليةيتضمن نقل اعتم -
ديسمبر  06مؤرخة في 

  .9، الصفحة 2017
ديسمبر  04في  مؤرخ 351-17مرسوم تنفيذي رقم  -154

2017.  
 71الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .12، الصفحة 2017

يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه لإلنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات  -  .2017ديسمبر  07في  مؤرخ 353-17مرسوم تنفيذي رقم  -155
  .نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشھري للحقوق والرسوم المطبقة عليه

 72سمية عدد الجريدة الر -
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .5الصفحة 
ديسمبر  11في  مؤرخ 357-17مرسوم تنفيذي رقم  -156

2017.  
يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان  -

  .االجتماعي
 73الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .6، الصفحة 2017

ديسمبر  25في  مؤرخ 367-17تنفيذي رقم مرسوم  -157
2017.  

يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة  -
  .العمرانية

 75الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  27مؤرخة في 

  .3، الصفحة 2017
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ديسمبر  25في  مؤرخ 368-17مرسوم تنفيذي رقم  -158

2017.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .عتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليةيتضمن نقل ا -

ديسمبر  27مؤرخة في 
  .6، الصفحة 2017

ديسمبر  25في  مؤرخ 369-17مرسوم تنفيذي رقم  -159
2017.  

يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -
  .والتكنولوجيات والرقمنة

 75لجريدة الرسمية عدد ا -
ديسمبر  27مؤرخة في 

  .8، الصفحة 2017
ديسمبر  25في  مؤرخ 370-17مرسوم تنفيذي رقم  -160

2017.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية -

ديسمبر  27مؤرخة في 
  .10، الصفحة 2017

ديسمبر  25في  مؤرخ 371-17مرسوم تنفيذي رقم  -161
2017.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العالقات مع البرلمان -
ديسمبر  27مؤرخة في 

  .10، الصفحة 2017
ديسمبر  25في  مؤرخ 372-17مرسوم تنفيذي رقم  -162

2017.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .ب كل قطاعحس 2017يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجھيز لسنة  -

ديسمبر  27مؤرخة في 
  .12، الصفحة 2017

ديسمبر  26في  مؤرخ 378-17مرسوم تنفيذي رقم  -163
2017.  

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .10 ، الصفحة2017
ديسمبر  27في  مؤرخ 383-17فيذي رقم مرسوم تن -164

2017.  
 77الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. -

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .13 ، الصفحة2017

ديسمبر  27في  مؤرخ 384-17مرسوم تنفيذي رقم  -165
2017.  

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .لتنمية الريفية والصيد البحرييتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفالحة وا -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .16 ، الصفحة2017
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  -   .2016نوفمبر  02في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -166

  الح الخارجية للمديرية العامة للميزانية.الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المص
 13الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .28الصفحة 

 مناصب تعداد يحّدد   الذي   2009   سنة مارس   8   في المؤرخ المشترك   الوزاري القرار يعدل   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة نوفمبر   16    في مؤرخ مشترك   وزاري قرار -167
 أو الصيانة أو الحفظ نشاطات   في العاملين باألعوان الخاص العقد ومدة وتصنيفھا الشغل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .لإلحصائيات   الوطني الديوان بعنوان الخدمات

 7الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ير فبرا 07مؤرخة في 

  .11الصفحة 
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يحدد قائمة الشھادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة االلتحاق بمعھد التعليم  -  .2017مارس  07في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -168

  .المتخصص لمھنة المحاسب
 45الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .11الصفحة 

يحدد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج االختبارات وكذا تشكيل لجنة االختبارات والقبول  -  .2017مارس  07في  خمؤرقرار وزاري مشترك  -169
  .بمعھد التعليم المتخصص لمھنة المحاسب

 45الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  30مؤرخة في 

  .12الصفحة 
لتكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شھادة الخبير يحدد كيفية سير ا -  .2017مارس  07في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -170

  .المحاسب وشھادة محافظ الحسابات
 45الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .17الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2010أبريل سنة  13يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أبريل  04في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -171
مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 
الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري للمديرية 

  .العامة لألمالك الوطنية

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .18الصفحة 

يحدد مصالح ومكاتب مديريات أمالك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى  -  .2017يونيو  27في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -172
  .الواليات

 58الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 62الجريدة الرسمية عدد  -  لإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. يحدد التنظيم الداخلي -  .2017غشت  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -173

، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 1الجريدة الرسمية عدد  -  .بالتعريفة في مجال التأمينات يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المكتب المتخصص -  .2016مايو  26في  مؤرخقرار  -174
، 2017اير ين 04مؤرخة في 

  .27الصفحة 
 3الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني لإلحصائيات يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي للديوان -  .2016يونيو  20في  مؤرخقرار  -175

، 2017يناير  18مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 7الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              . العمومية للمالية   اآللي اإلعالم وكالة إدارة مجلس أعضاء تعيين يتضّمن  -                                                                                                                                                                                                                                                                    .2016   سنة غشت   22   في مؤّرخ قرار -176
 ،2017فبراير  07مؤرخة في 

  .12الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم  2015يوليو سنة  27يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016نوفمبر  24في  مؤرخقرار  -177

  .عمليات البورصة ومراقبتھا
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  26مؤرخة في 
  .11الصفحة 
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الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "عناية يتضمن سحب اعتماد  -  .2016ديسمبر  15في  مؤرخقرار  -178

بصفتھا شركة سمسرة   " DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE"تأمين سمسرة 
  .للتأمين

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين -  .2016ديسمبر  15في  مؤرخقرار  -179

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 22الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين -  قراران) 02.    (2016ديسمبر  15قراران مؤرخان في  -  181
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 31الجريدة الرسمية عدد  -  .أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعھد العالي للتسيير والتخطيط يتضمن تعيين -  .2016ديسمبر  26قرار مؤرخ في  -  182

، 2017مايو  28مؤرخة في 
  .28الصفحة 

يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة بأسالك موظفي اإلدارة  -  .2017يناير  09قرار مؤرخ في  -  183
  .ديرية العامة للميزانيةالمركزية بالم

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .6الصفحة 
 26الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية -  .2017يناير  15قرار مؤرخ في  - 184

، 2017أبريل  23مؤرخة في 
  .25الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016يناير سنة  12يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  26قرار مؤرخ في  - 185
  .للصفقات لوزارة المالية

 48الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .16الصفحة 
المؤرخ  03-16البورصة ومراقبتھا رقم يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات  -  .2017فبراير  19قرار مؤرخ في  - 186

والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق  2016في أول سبتمبر سنة 
  .االستثمار تقديمھا فيما يتعلق بتنظيمھا ووسائلھا التقنية والمالية والمھارات المھنية

 25الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  19مؤرخة في 

  .20الصفحة 
المؤرخ  04-16يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا رقم  -  .2017فبراير  19قرار مؤرخ في  - 187

والمتعلق بقواعد األخالقيات األساسية التي يجب أن تلتزم بھا  2016أكتوبر سنة  25في 
  .شركة تسيير صناديق االستثمار

 25الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  19مؤرخة في 

  .22الصفحة 
يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين،  -  .2017فبراير  20قرار مؤرخ في  - 188

  .المسلمة لسمسارين أجنبيين في إعادة التأمين
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .21الصفحة 
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يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤھلة لتنظيم المسابقات على أساس االختبارات  -  .2017فبراير  21قرار مؤرخ في  - 189

واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بأمالك 
  .الدولة والحفظ العقاري ومسح األراضي

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .17الصفحة 
والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي  1997أكتوبر سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  27قرار مؤرخ في  - 190

  .للجنة تأمين وضمان الصادرات
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .21الصفحة 

يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك  -  .2017مارس  16قرار مؤرخ في  - 191
  .الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .14الصفحة 
الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات  2004ر سنة أكتوب 31يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مارس  19قرار مؤرخ في  - 192

  .واإلعفاءات المطبقة في مجال التأمين على أثار الكوارث الطبيعية
 45الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  30مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 46الجريدة الرسمية عدد  -  .السياراتيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان  -  .2017مارس  26قرار مؤرخ في  -  193
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء لألسالك التابعة لمديرية الموارد  -  .2017أبريل  02قرار مؤرخ في  -  194

  .البشرية بوزارة المالية
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .16الصفحة 

الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية  1997فبراير سنة  16يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  11قرار مؤرخ في  -  195
  .لقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمھا وسيرھا

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .8الصفحة 
يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مھنھم من طرف مصالح اإلدارة  -  .2017أبريل  30مؤرخ في قرار  -  196

  .المركزية لوزارة المالية
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 "د وذات المسؤولية المحدودة "إيكارنيتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحي -  .2017يونيو  06قرار مؤرخ في  -  197
"ICARN" بصفتھا شركة سمسرة للتأمين.  

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .23الصفحة 
يتعلق بمراجعة تعريفات اإلتاوة التي تحصلھا إدارة الجمارك مقابل الخدمات المتصلة  -  .2017يونيو  13قرار مؤرخ في  - 198

  .ظام اإلعالم اآللي للجمارك من طرف المستخدمينباستعمال ن
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .19الصفحة 
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 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 199

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للخزينة -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  -  200
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للمحاسبة -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 201

، 2017يوليو  13ؤرخة في م
  .21الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للعالقات االقتصادية والمالية الخارجية -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 202
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .اإلمضاء إلى المدير العام لألمالك الوطنيةيتضمن تفويض  -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 203

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للجمارك -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 204
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام لالستشراف -  .2017يونيو  15مؤرخ في  قرار - 205

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .23الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الموارد البشرية -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 206
، 2017ليو يو 13مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 207

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .23الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  - 208
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .24الصفحة 
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 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  -  209

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. -  .2017يونيو  15في قرار مؤرخ  -  210
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .لماليةيتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة ل -  .2017يونيو  15قرار مؤرخ في  -  211

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .25الصفحة 

يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية  -  .2017يونيو  24قرار مؤرخ في  -  212
  .العامة للمحاسبة

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين -  قرارات) 04(  2017يونيو  24في  مؤرخة اتقرار -  216

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 62مية عدد الجريدة الرس -  يحدد  القائمة االسمية ألعضاء المجلس الوطني للتأمين. -  .2017يوليو  23في  مؤرخقرار  -  217
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .27الصفحة 
يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات بالمديرية  -  .2017غشت  03في  مؤرخقرار  -  218

  .العامة للميزانية
 49الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  22مؤرخة في 
  .33الصفحة 

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للميزانية -  .2017غشت  29في  مؤرخقرار  - 219
، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 

  .16الصفحة 
الذي عنوانه  302-061يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017أكتوبر  19قرار مؤرخ في  - 220

  .""نفقات برأس المال
 73الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .7، الصفحة 2017

الذي عنوانه  302-061يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017أكتوبر  19قرار مؤرخ في  - 221
  "نفقات برأس المال".

 73الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .8، الصفحة 2017
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 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين -  قراران) 02(  2017نوفمبر  14ان مؤرخان في قرار - 223

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .14الصفحة 

 SCCA" يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أس سي سي أ كورتاج -  .2017نوفمبر  14قرار مؤرخ في  - 224
COURTAGE" بصفتھا شركة سمسرة للتأمين.  

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 MEILLEURE "يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ميور أسورونس -  .2017نوفمبر  14قرار مؤرخ في  - 225

ASSURANCE"  بصفتھا شركة سمسرة للتأمين.  
 72الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .15الصفحة 

يحدد الحد األدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات  -  .2017ديسمبر  24قرار مؤرخ في  - 226
  .المؤسسات

 77الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .22، الصفحة 2017
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية -  .2016ديسمبر  24مقرر مؤرخ في  -  227

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 26الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون باإلجراءات الجمركية لحساب الغير -  .2017يناير  11مقرر مؤرخ في  - 228
، 2017أبريل  23مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إلغاء مكتب جمارك -  .2017يناير  30في  مؤرخمقرر  - 229

، 2017يوليو  23مؤرخة في 
  .14الصفحة 

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إلغاء مكتبي جمارك -  .2017مارس  07في  مؤرخمقرر  - 230
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .28الصفحة 
 37الجريدة الرسمية عدد  -  .منازعات -يحدد تاريخ فتح مكتب الجمارك لعين طاية  -  .2017يونيو  04في  مؤرخمقرر  - 231

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .18الصفحة 
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 2الجريدة الرسمية عدد  -  .المعتمدة في الجزائر يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية -  .2017يناير  02في  مؤرخ 01-17مقرر رقم  -1
، 2017يناير  11مؤرخة في 

   .28الصفحة 
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف -  .2017يوليو  10في  مؤرخ 01- 17نظام رقم  -2

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .25الصفحة 

، يتعلق بالقواعد المطبقة 2007فبراير سنة  3مؤرخ في  01- 07يعدل ويتمم النظام رقم  -  .2017سبتمبر  25في  مؤرخ 02- 17نظام رقم  -3
  .على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .32الصفحة 
 38الرسمية عدد  الجريدة -  .2016ديسمبر سنة  31الوضعية الشھرية في  -  .2016ديسمبر  31في  مؤرخإعالن  -4

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .36الصفحة 

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .2017يناير سنة  31الوضعية الشھرية في  -  .2017يناير  31في  مؤرخإعالن  -5
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .37الصفحة 
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .2017فبراير سنة  28الوضعية الشھرية في  -  .2017فبراير  28في  مؤرخإعالن  -6

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .38الصفحة 

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .2017مارس سنة  31الوضعية الشھرية في  -  .2017مارس  31في  مؤرخإعالن  -7
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .39الصفحة 
 40الجريدة الرسمية عدد  -  .2017سنة  أبريل 30الوضعية الشھرية في  -  .2017أبريل  30في  مؤرخإعالن  -8

، 2017يوليو  06مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .2017مايو سنة  31الوضعية الشھرية في  -  .2017مايو  31في  مؤرخ إعالن -9
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .32الصفحة 
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .2017يونيو سنة  30الوضعية الشھرية في  -  .2017يونيو  30في  مؤرخإعالن  -10

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .30الصفحة 
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 61الجريدة الرسمية عدد  -  .2017يوليو سنة  31الوضعية الشھرية في  -  2017يوليو  31في  مؤرخإعالن  -11

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .2017غشت سنة  31ھرية في الوضعية الش -  2017غشت  31في  مؤرخإعالن  -12
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  32الصفحة 
  
  
  
  

  وزارة الطاقـة   الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـ  الرقم 

يناير  22في  مؤرخ 53-17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

 عن للبحث   2011   سنة مارس   31   في المؤرخ بالعقد   1   رقم الملحق على الموافقة يتضمن - 
 ) 209و ب   406   ناتلتكلا( "  II   سرافلا دروغ"  المسماة المساحة   في واستغاللھا المحروقات

 موارد لتثمين الوطنية الوكالة بين   2016   سنة أكتوبر   24   في الجزائر بمدينة المبرم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أسھم. ذات شركة   سوناطراك، الوطنية والشركة  ) ألنفط (  المحروقات

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .3الصفحة 

يناير  22في  مؤرخ 54-17مرسوم رئاسي رقم  -2
2017.  

 للبحث   2011   سنة مارس   30   في المؤرخة قودبالع   1   رقم   المالحق على الموافقة يتضمن -
 الوكالة بين   2016   سنة   نوفمبر   7   في الجزائر بمـدينة المبرمة واستغاللھا المحـروقات عن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           أسھم. ذات شركة   سوناطراك، الوطنية والشركة  ) طفنلأ(  المحروقات موارد لتثمين الوطنية

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يناير  22في  مؤرخ 55-17مرسوم رئاسي رقم  -3

2017.  
 عن للبحث   2010   سنة يونيو   30   في المؤرخ بالعقد   2   رقـم الملحق على الموافقة يتضمن  -

  352و ب   328   لتكلا( "  ناريح لبج ناقر "  المسماة المساحة   في واستغاللھا المحروقات
 لتثمين الوطنية الوكالة بين   2016   سنة نوفمبر   28   في الجزائر بمدينة المبرم  ب)   362و ھـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . أسھم ذات شركة   سوناطراك، الوطنية والشركة  ) طفنلأ(  المحروقات موارد

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .4الصفحة 

يناير  22في  مؤرخ 56-17سي رقم مرسوم رئا -4
2017.  

 للـبحث   2012   سنة فبراير   26   في المـؤرخ بـالعـقـد   1   رقـم الملحق على الموافقة يتضمن  -
 ج   325و ب   322   لتكلا( "ةفارز "  المسماة المساحة   في واستغاللھا المحـروقات عن
 الوطنية الوكالة بين   2016   سنة نوفمبر   28   في الجزائر بمدينة المبرم  ) 346و   345و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أسھم. ذات شركة   سوناطراك، الوطنية والشركة  ) طفنلأ(  المحروقات موارد لتثمين

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .5الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 286- 17مرسوم رئاسي رقم  -5
2017.  

للبحث  2013أبريل سنة  21بالعقود المؤرخة في  1يتضمن الموافقة على المالحق رقم  -
بين الوكالة  2017أبريل سنة  19لھا المبرمة بمدينة الجزائر في عن المحروقات واستغال

  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 287- 17مرسوم رئاسي رقم  -6

2017.  
للبحث  2013غشت سنة  5بالعقود المؤرخة في  1من الموافقة على المالحق رقم يتض -

بين الوكالة  2017أبريل سنة  19عن المحروقات واستغاللھا المبرمة بمدينة الجزائر في 
  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19ؤرخة في م

  .5الصفحة 
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أكتوبر  11في  مؤرخ 288- 17مرسوم رئاسي رقم  -7

2017.  
للبحث عن  2013أكتوبر سنة  28بالعقد المؤرخ في  1يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -

أ  322ب و 317المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "حاسي باحمو" (الكتل: 
بين الوكالة  2017فبراير سنة  28) المبرم بمدينة الجزائر في  أ 349و 348أ و 347و

  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .6الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 289- 17مرسوم رئاسي رقم  -8
2017.  

ن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "حاسي يتضم -
بين الوكالة الوطنية لتثمين  2017فبراير سنة  27" المبرم بمدينة الجزائر في 2مسعود 

  .موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .7الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 290- 17مرسوم رئاسي رقم  -9

2017.  
عن المحروقات واستغاللھا مبرمين بمدينة الجزائر في  يتضمن الموافقة على عقدي بحث -

بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة  2017فبراير سنة  15
  .ت أسھمالوطنية سوناطراك، شركة ذا

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .8الصفحة 
أكتوبر  11في  مؤرخ 291- 17مرسوم رئاسي رقم  -10

2017.  
للبحث عن  2013أبريل سنة  21بالعقد المؤرخ في  1يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -

 404ج و 236ج و 212" (الكتل: 2المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "لجميط 
بين الوكالة  2017فبراير سنة  15ب) المبرم بمدينة الجزائر في  440و 2ب 405و 3أ

  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .9الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 292- 17مرسوم رئاسي رقم  -11
2017.  

للبحث عن  2015يوليو سنة  28بالعقد المؤرخ في  1يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
ب  340أ و 338: "(الكتل  II المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "عين صـالــح

نية بين الوكالة الوط 2017يناير سنة  22المبرم بمدينة الجزائر في  (أ 343و 342و
  .لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .10الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 293- 17مرسوم رئاسي رقم  -12
2017.  

للبحث عن  1999مايو سنة  30بالعقد المؤرخ في  6يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
د) المبرم بمدينة  403المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "زمول األكبر" (الكتلة: 

بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم،  2016ديسمبر سنة  28الجزائر في 
  ."وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .11فحة الص

أكتوبر  11في  مؤرخ 294- 17مرسوم رئاسي رقم  -13
2017.  

للبحث  1987ديسمبر سنة  15بالعقد المؤرخ في  4يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
) 403عن المحروقات السائلة واستغاللھا في المساحة المسماة "زمول األكبر" (الكتلة: 

بين االشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة  2017يونيو سنة  10المبرم بمدينة الجزائر في 
  "إني ألجيريا بروديكشن ب.ف إني)".

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .11الصفحة 

أكتوبر  11في  مؤرخ 295- 17مرسوم رئاسي رقم  -14
2017.  

قاسي" يتضمن الموافقة على عقد استغالل المحروقات في مساحة االستغالل المسماة "ال -
بين الوكالة  2017مارس سنة  30و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الجزائر في 

  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .12الصفحة 
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2017.  
للبحث عن  1995مايو سنة  13بالعقد المؤرخ في  7يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -

أ) المبرم بمدينة  403المحروقات واستغاللھا في المساحة المسماة "زمول األكبر" (الكتلة: 
بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسھم،  2017فبراير سنة  16الجزائر في 

  إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف".وشركة "

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .13الصفحة 

ديسمبر  02في  مؤرخ 346-17مرسوم رئاسي رقم  -16
2017.  

للبحث عن  2010يناير سنة  17في  بالعقد المؤرخ 1يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
 241و 232إيليزي" (الكتلتان :  اة "جنوب شرقالمحروقات واستغاللھا في المساحة المسم

الوكالة الوطنية لتثمين موارد  بين 2017مايو سنة  24أ) المبرم بمدينة الجزائر في 
ذات أسھم، وشركات "ريبصول  المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة

. ف" و"إينيل  ألجيريا ب إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"غ د ف سويز إ و ب بروجيكتس
  ."ترايد ش.ذ.أ

 70الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .5، الصفحة 2017

فبراير  26في  مؤرخ 98-17مرسوم تنفيذي رقم  -17
2017.  

تحديد إجراء طلب عروض إلنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن اإلنتاج المشترك  - 
  الطاقة الكھربائية.وإدماجھا في المنظومة الوطنية للتزويد ب

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  05مؤرخة في 

  .3الصفحة 
مارس  27في  مؤرخ 126-17مرسوم تنفيذي رقم  -18

2017.  
يحدد تدبير الوقاية من األخطار اإلشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة ھذه  -

  .األضرار عند وقوعھا
 21الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  02خة في مؤر
  .16الصفحة 

مايو  22في  مؤرخ 166-17مرسوم تنفيذي رقم  -19
2017.  

الذي  2013يونيو سنة  18المؤرخ في  218-13يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
 .يحدد شروط منح العالوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكھرباء

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017 مايو 28مؤرخة في 

  .8الصفحة 
مايو  22في  مؤرخ 167-17مرسوم تنفيذي رقم  -20

2017.  
الذي يحدد  2015فبراير سنة  11المؤرخ في  69- 15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .كيفيات إثبات شھادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال ھذه الشھادات
 31الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  28مؤرخة في 
  .11الصفحة 

مايو  22في  مؤرخ 168-17مرسوم تنفيذي رقم  -21
2017.  

الذي  2015ديسمبر سنة  13في  المؤرخ 319- 15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي عنوانه "الصندوق  302-131حساب التخصيص الخاص رقم  يحدد كيفيات تسيير

  ة".والطاقات المتجددة والمشترك الوطني للتحكم في الطاقة

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .13الصفحة 
يونيو  03في  مؤرخ 186- 17مرسوم تنفيذي رقم  -22

2017.  
الذي يحدد  2006نوفمبر سنة  26المؤرخ في  428-06يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .إجراء منح رخص استغالل المنشآت إلنتاج الكھرباء
 33 الجريدة الرسمية عدد -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .7الصفحة 

يونيو  22في  مؤرخ 204- 17مرسوم تنفيذي رقم  -23
2017.  

الذي يحدد إجراء  2017فبراير سنة  26المؤرخ في  98-17يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
طلب عروض إلنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن اإلنتاج المشترك وإدماجھا في 

  .طنية للتزويد بالطاقة الكھربائيةالمنظومة الو

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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 من خطرا تشكل   التي أو السامة والمواد الطبية شبه المواد اقتناء وكيفيات شروط يحّدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 2016   سنة مارس   7   في مؤّرخ مشتـرك   وزاري قرار -24

                                                                                                                                                                                                                                                                    الوطنية. السوق من   خطرة، كيميائية ومنتوجات مواد على   وتحتوي خاص نوع
 9الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  12في  مؤرخة
  .17الصفحة 

 302-131التخصيص الخاص رقم  يحدد قائمة اإليرادات والنفقات المسجلة في حساب -  .2016ديسمبر  22في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -25
  المتجددة والمشتركة". الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات

 2الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  11ي مؤرخة ف
  .22الصفحة 

الذي عنوانه  302-131رقم  يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016ديسمبر  22في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -26
  ".والمشتركة "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة

 2الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  11مؤرخة في 

  .24لصفحة ا
الذي يحدد شروط  2014يوليو سنة  8يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -27

للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد  وكيفيات تسليم االعتماد
  .غوطةالخطرة وأوعية الغاز المض والمنتوجات الكيميائية

 3الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .17الصفحة 
 13الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب.  -  .2017يناير  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -28

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .39الصفحة 

تحديد تسعيرات الشراء  الذي يحدد 2014فبراير سنة  2يتمم القرار المؤرخ في  -  .2016نوفمبر  22في  مؤرخقرار  -29
المضمونة وشروط تطبيقھا على الكھرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع 

  الشمسي الكھروضوئي.

 13الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  26مؤرخة في 

  .39الصفحة 
تسعيرات الشراء المضمونة  يحدد الذي 2014فبراير سنة  2يتمم القرار المؤرخ في  -  .2016مبر ديس 07في  مؤرخقرار  -30

  وشروط تطبيقھا على الكھرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح.
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .55الصفحة 

تسعيرات الشراء المضمونة  الذي يحدد 2014سنة  سبتمبرتمم القرار المؤرخ في أول ي -  .2016ديسمبر  07في  مؤرخقرار  -31
وشروط تطبيقھا بالنسبة للكھرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع اإلنتاج 

  المشترك.

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  08مؤرخة في 

  .55الصفحة 
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .حدد المواصفات واإلجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكھرباء وإنجازھاي -  .2017يناير  03في  مؤرخقرار  -32

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 67الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال األمن النووي -  .2017غشت  27في  مؤرخقرار  -33
، 2017نوفمبر  15ة في مؤرخ

  .10الصفحة 
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 68الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي للمعھد الجزائري للتكوين في الھندسة النووية -  .2017أكتوبر  22في  مؤرخقرار  -34

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .25الصفحة 

  
  
 

  الصناعــة والمناجـموزارة   الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 2الجريدة الرسمية عدد  -  .والمتوسطة غيرةيتضمن القانون التوجيھي لتطوير المؤسسات الص -  .2017يناير  10في  مؤرخ 02-17قانون رقم  -1
، 2017يناير  11مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق بالنظام الوطني للقياسة -  .2017مارس  27في  مؤرخ 09-17قانون رقم  -2

، 2017أبريل  02مؤرخة في 
  .8الصفحة 

  سنة فبراير   7 في  مؤّرخ   62 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -3
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اإلشھاد إجراءات وكذا وخصائصه الفنية للوائح    المطابقة وسم وضع بشروط يتعلق -
                                                                                                                                                                              . بالمطابقة

 9الجريدة الرسمية عدد     -
، 2017فبراير  12مؤرخة في 

                                                                                        .13الصفحة 
مارس  05في  مؤرخ 100- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 والمتضمن 2006أكتوبر سنة  9المؤرخ في  356- 06رقم  يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي -

                                                                                        . تحديد صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمھا وسيرھا
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .3الصفحة 

مارس  05في  مؤرخ 101- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على  -
                                                                                        . مختلف أنواع االستثمارات

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  08مؤرخة في 

  .7الصفحة 
مارس  05في  مؤرخ 102- 17مرسوم تنفيذي رقم  -6

2017.  
 16الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                        . كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشھادة المتعلقة بهتحديد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .20الصفحة 

مارس  05في  مؤرخ 103- 17مرسوم تنفيذي رقم  -7
2017.  

 16الجريدة الرسمية عدد  -  تحديد مبلغ مستحقات معالجة ملفات االستثمار وكيفيات تحصيله. -
، 2017مارس  08مؤرخة في 

  .37الصفحة 
مارس  05في  مؤرخ 104- 17 مرسوم تنفيذي رقم -8

2017.  
متابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم إحترام  اإللتزامات والواجبات  -

  المكتتبة.
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .38الصفحة 
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مارس  05في  مؤرخ 105- 17مرسوم تنفيذي رقم  -9

2017.  
ا اإلضافية لإلستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من تحديد كيفيات تطبيق المزاي -

  ) منصب شغل.100مائة (
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .47الصفحة 

يونيو  11في  مؤرخ 193-17مرسوم تنفيذي رقم  -10
2017.  

يتضمن تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة  -
  .والمتوسطة

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  14مؤرخة في 

  .9الصفحة 
يونيو  11في  مؤرخ 194- 17مرسوم تنفيذي رقم  -11

2017.  
يتضمن مھام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

  .وتنظيمه وسيره
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  14مؤرخة في 
  .14الصفحة 

نوفمبر  28في  مؤرخ 344-17مرسوم تنفيذي رقم  -12
2017.  

 68الجريدة الرسمية عدد  -  .شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبھاتحديد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .18الصفحة 
تعداد مناصب  الذي يحدد 2012مايو سنة  20شترك المؤرخ في يعدل القرار الوزاري الم -  .2016أكتوبر  11في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو 
الخدمات، بعنوان المديريات الوالئية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 

  االستثمار.

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  22 مؤرخة في

  .6الصفحة 

 18الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                         . اعتماد الالئحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية" يتضمن -  .2016نوفمبر  22في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -14
، 2017رس ما 22مؤرخة في 

  .20الصفحة 
الذي عنوانه  302- 124يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2016ديسمبر  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -15

"الصندوق الوطني لتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية 
  ."الصناعية

 19الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  26رخة في مؤ

  .12الصفحة 
الذي عنوانه  302-124يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017فبراير  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -16

"الصندوق الوطني لتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية 
  الصناعية".

 19ية عدد الجريدة الرسم -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 60الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تنظيم المديرية الوالئية للصناعة والمناجم في مكاتب -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -17

، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .تنظيم المديرية المنتدبة لترقية االستثمار في مصالح ومكاتب يحدد -  .2017يوليو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -18
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .18الصفحة 
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 اإلدارة مجلس أعضاء تعيين والمتضّمن   2014   سنة يناير   13 في  المؤّرخ القرار يعّدل  -                                                                                                                                                                                                                                                                    . 2016   سنة غشت   7 في مؤّرخ قرار -19

                                                                                                                                                                                                                                                                    االستثمار. لتطوير الوطنية للوكالة
 9الجريدة الرسمية عدد     -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
                                                                                        .16الصفحة 

القائمة االسمية ألعضاء مجلس  يحدد الذي 2014يونيو سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016أكتوبر  27في  مؤرخقرار  -20
  إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. 

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .25الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016يناير سنة  26يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  27في  مؤرخقرار  -21

  .الصناعة والمناجم زارةللصفقات لو
 3الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  18مؤرخة في 
  .17الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015نوفمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -22
  .المعھد الجزائري للتقييس

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017 يونيو 04مؤرخة في 

  .16الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2014يونيو سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -23

  .إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
 33الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .16الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني  2015نوفمبر سنة  23يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -24
  .للقياسة

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  04مؤرخة في 

  .16الصفحة 
توجيه والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ال 2015يعدل القرار المؤرخ في أول يوليو سنة  -  .2017يناير  23في  مؤرخقرار  -25

  .والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 33الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .16الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2015فبراير سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  25في  مؤرخقرار  -26
  اة "محضنة وھران".لمشتلة المؤسسات المسم

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  02مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -  .2017يناير  25في  مؤرخقرار  -27

، 2017يوليو  02مؤرخة في 
  .13الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014أبريل سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  25 في مؤرخقرار  -28
  .صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  02مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015ناير سنة ي 10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  28في  مؤرخقرار  -29

  إدارة الھيئة الجزائرية لالعتماد "ألجيراك".
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  16مؤرخة في 
  .14الصفحة 

 42يدة الرسمية عدد الجر -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية -  .2017فبراير  08في  مؤرخقرار  -30
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .14الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2014يونيو سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مارس  15في  مؤرخقرار  -31

  .إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 
  .28لصفحة ا

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم اإلجباري -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار  -32
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار  -33

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .17الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني  2015نوفمبر سنة  2يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  09في  مؤرخقرار  -34
  .للتقييس

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .18الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2015لقرار المؤرخ في أول يوليو سنة يعدل ا -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار  -35

  .والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  16مؤرخة في 
  .15الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2016نة أبريل س 14يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار  -36
  لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة غرداية".

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .23الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2016أبريل سنة  14يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار  -37

  ."لمؤسسات المسماة "محضنة تيارتلمشتلة ا
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .24الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2016أبريل سنة  14يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار  -38
  لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة بسكرة".

 51د الجريدة الرسمية عد -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .24الصفحة 
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والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2016أبريل سنة  14يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  مؤرخقرار  -39

  ."لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة البويرة
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .24الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2016أبريل سنة  14يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  26في  رخمؤقرار  -40
  "لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أم البواقي

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .24الصفحة 
سيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة الالمركزية للوكالة يتضمن تعيين رؤساء مراكز ت -  .2017مايو  11في  مؤرخقرار  -41

  .الوطنية لتطوير االستثمار
 55الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .22الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015نوفمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  22في  مؤرخقرار  -42
  .جزائري للتقييسالمعھد ال

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .28الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015يناير سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017غشت  08في  مؤرخقرار  -43

  ."إدارة الھيئة الجزائرية لالعتماد "ألجيراك
 64الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  07ؤرخة في م

  .19الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015مارس سنة  5يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017غشت  08في  مؤرخقرار  -44

  .إدارة المعھد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
 64الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .19الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015نوفمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017غشت  08في  مؤرخرار ق -45
  .المعھد الجزائري للتقييس

 64الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .19الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2015 يعدل القرار المؤرخ في أول يوليو سنة -  .2017سبتمبر  13في  مؤرخقرار  -46

  .والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .27الصفحة 

غيرة يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الص -  .2017أكتوبر  21في  مؤرخقرار  -47
  .والمتوسطة

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .27الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015يناير سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -48

  إدارة الھيئة الجزائرية لالعتماد "ألجيراك".
 74الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .22، الصفحة 2017
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 74الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري -  .2017نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -49

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .22، الصفحة 2017

  
  
  

  وزارة التجارة  الـوزارة: –الھيئة 
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فبراير  26في  مؤرخ 99- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 15الجريدة الرسمية عدد  -  عرضھا لالستھالك.  خصائص القھوة وكذا شروط وكيفياتيحدد  -
، 2017مارس  05مؤرخة في 

  .9الصفحة 
أبريل  11في  مؤرخ 140-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستھالك  -

  .البشري
 24الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017 أبريل 16مؤرخة في 
  .3الصفحة 

يونيو  22في  مؤرخ 202- 17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

الذي  2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  306-15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نيو يو 29مؤرخة في 

  .12الصفحة 
غشت  22في  مؤرخ 245-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
الذي  2017يونيو سنة  22المؤرخ في  202-17يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدد  2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  306- 15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 
  .يراد أو التصدير للمنتوجات والبضائعشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االست

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .11الصفحة 
ديسمبر  25في  مؤرخ 362-17مرسوم تنفيذي رقم  -5

2017.  
والمتضمن تحديد  2001فبراير سنة  12المؤرخ في  50-01يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

  .األكياس عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزيعأسعار الحليب المبستر والموضب في 
 74الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .5، الصفحة 2017

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية -  .2016أكتوبر  04في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6
، 2017يوليو  02مؤرخة في 

  .14الصفحة 
الذي يحدد تعداد مناصب  2010مارس سنة  23يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -  .2017يناير  11في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7

الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو 
  رة.الخدمات على مستوى المديريات الجھوية والوالئية للتجا

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  04مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 63الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تعليمات األمن الخاصة المطبقة في قاعات الحالقة و/أو التجميل -  .2017يوليو  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 
  .6الصفحة 
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التجاري بعنوان مسك السجالت  يحدد التعريفات التي يطبقھا المركز الوطني للسجل -  .2016كتوبر أ 31في  مؤرخقرار  -9

  .التجارية واإلعالنات القانونية
 1الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  04مؤرخة في 
  .27الصفحة 

اإلدارة المركزية والمصالح الخارجية  تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح -  .2016نوفمبر  10في  مؤرخقرار  -10
  والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة. 

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  08مؤرخة في 

  .56الصفحة 
                                                                                                                                                                              إجباريا   الجزيئي، االمتصاص مطياف بتقنية المياه   في النتريت معايرة منھج يجعل  -                                                                                                                                                                                                                                                                    .2016   سنة نوفمبر   17   في مؤرخ قرار -11

  
 10الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .15الصفحة 

الذي يجعل منھج مراقبة استقرار  2016مارس سنة  21يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016سمبر دي 27في  مؤرخقرار  -12
  .المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لھا إجباريا

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .9الصفحة 
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .إجباريا (salmonella spp) المونياليجعل المنھج األفقي للبحث عن الس -  .2017فبراير  05في  مؤرخقرار  -13

، 2017يوليو  23مؤرخة في 
  .15الصفحة 

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية -  .2017فبراير  21في  مؤرخقرار  -14
، 2017يونيو  14مؤرخة في 

  .30الصفحة 
يجعل منھج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/أو العفنيات في الحليب  -  .2017فبراير  23في  مؤرخرار ق -15

  .م، إجباريا° 25ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في 
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  14مؤرخة في 
  .30الصفحة 

يجعل المنھج األفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد األكثر احتماال،  -  .2017مارس  19في  مؤرخقرار  -16
  .إجباريا

 58عدد  الجريدة الرسمية -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .20الصفحة 
ية العدد األكثر يجعل المنھج األفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقن -  .2017يونيو  13في  مؤرخقرار  -17

  .احتماال، إجباريا
 64الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 63الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -  .2017يوليو  17في  مؤرخقرار  -18
، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 

  .8الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2016مارس سنة  16يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  25في  مؤرخقرار  -19

  .الوطني للسجل التجاري إدارة المركز
 70الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  03مؤرخة في 
  .24 ، الصفحة2017

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يجعل المنھج األفقي إلحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا -  .2017أكتوبر  05في  مؤرخقرار  -20
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 72عدد  الجريدة الرسمية -  .يحدد مدة صالحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض األنشطة -  .2017نوفمبر  02في  مؤرخقرار  -21

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .25الصفحة 

يجعل منھج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات  -  .2017نوفمبر  11قرار مؤرخ في  -22
  .م، إجباريا° 44المتحصل عليھا في 

 75الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  27مؤرخة في 

  .25، الصفحة 2017
يجعل منھج تحضير العينات والمحلول األم والتخفيفات العشرية قصد الفحص  -  .2017نوفمبر  20ؤرخ في قرار م -23

  .الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته، إجباريا
 74الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .22، الصفحة 2017

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .لجنة البنود التعسفية يحدد القائمة االسمية ألعضاء -  .2017نوفمبر  27قرار مؤرخ في  -24
ديسمبر  27مؤرخة في 

  .29، الصفحة 2017
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 2017 خـالل سنــة قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  

 

 :المنشآت القاعديةقطـاع   -ج 
  
  
  

 
  والمدينة وزارة السكن والعمران  الـوزارة: -الھيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
فبراير  26في  مؤرخ 94-17مرسوم تنفيذي رقم  -1

2017.  
تشكيلة  والمتضمن 2007يناير سنة  8خ في المؤر 05-07يتمم المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .                         المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره
 14الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  01مؤرخة في 
  .3الصفحة 

 تعمل   التي المؤسسات وتجمعات المؤسسات ومجموعات المؤسسات تصنيف كيفيات يحدد -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .2016   سنة أبريل   17   في مؤرخ مشترك   وزاري قرار -2
 المائية والموارد العمومية واألشغال البناء ميدان   في العمومية الصفقات إنجاز إطار   في

                                                                                                                                                                                                                                                                    والالسلكية. السلكية تللمواصال الكامنة المنشآت وأشغال الغابية واألشغال

 7الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  07مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 للمؤسسات المھنيين والتصنيف التأھيل طلب ملف منھا يتكّون   التي الوثائق قائمة يحدد -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أبريل   17   في مؤرخ مشترك   وزاري قرار -3

                                                                                                                                                                                                                                                                   العمومية الصفقات إنجاز إطار   في تعمل   التي المؤسسات وتجمعات المؤسسات ومجموعات
 7الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  07مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 للمؤسسات المھنيين والتصنيف للتأھيل الوطنية اللجنة ألعضاء االسمية القائمة يحدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أبريل   17   في مؤرخ مشترك   وزاري قرار -4
 العمومية واألشغال البناء   في المتخصصة المؤسسات وتجمعات المؤسسات ومجموعات
                                                                                        والالسلكية. السلكية للمواصالت الكامنة المنشآت وأشغال الغابية واألشغال ةالمائي والموارد

 7الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  07مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 والعمران السكن زارةلو الخارجية للمصالح التابعة اإلقليمية الفرعية األقسام تنظيم يحّدد  -                                                                                                                                                                              .2016   سنة وبرأكت  23 في مؤرخ مشترك   وزاري قرار -5

                                                                                        . ومھامھا والمدينة
 10الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .24الصفحة 

ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين ألسالك  يحدد عدد المناصب العليا -  .2016ديسمبر  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6
  .مستخدمي دعم البحث، بعنوان المركز الوطني للدراسات واألبحاث المتكاملة للبناء

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .23الصفحة 
وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل -  .2017مارس  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7

  .الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمدينة
 38الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .وزارة السكن والعمران في مكاتبيتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة ل -  .2017مايو  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8
، 2017يونيو  14مؤرخة في 

  .27الصفحة 
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الذي عنوانه  302- 050يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -9

  .""الصندوق الوطني للسكن
 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  29رخة في مؤ

  .25الصفحة 
الذي عنوانه  302-050يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10

  .""الصندوق الوطني للسكن
 38الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 55الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع باإليجار -  .2017يونيو  19في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11
، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 

  .24الصفحة 
 37لرسمية عدد الجريدة ا -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -12

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .18الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016فبراير سنة  13يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -13
  .لوزارة السكن والعمران والمدينة للصفقات العمومية

 4الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  25مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 37الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن -  .2016يوليو  21في  مؤرخقرار  -14

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 2016اني من سنة يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور والمواد للفصل الث -  .2016أكتوبر  29في  مؤرخقرار  -15
المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية 

  .والري

 19الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 37ة الرسمية عدد الجريد -  .يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكالء العقاريين -  .2016أكتوبر  29في  مؤرخقرار  -16

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .19الصفحة 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة  2010مارس سنة  31يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  21في  مؤرخقرار  -17
  .القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة

 38يدة الرسمية عدد الجر -
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .27الصفحة 
يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك التقنية  -  .2017يناير  03في  مؤرخقرار  -18

  .الخاصة باإلدارة المكلفة بالسكن والعمران
 38الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يو يون 29مؤرخة في 
  .27الصفحة 
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يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤھلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس  -  .2017يناير  28في  مؤرخقرار  -19

االختبارات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك التقنية الخاصة باإلدارة 
  .المكلفة بالسكن والعمران

 37رسمية عدد الجريدة ال -
، 2017يونيو  18مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتعمير وفروعھا -  .2017يناير  30في  مؤرخقرار  -20

، 2017يونيو  29مؤرخة في 
  .33الصفحة 

 2016م االستداللية لألجور والمواد للفصل الثالث من سنة يتضمن المصادقة على األرقا -  .2017فبراير  01في  مؤرخقرار  -21
المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية 

  .والري

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  11مؤرخة في 

  .12الصفحة 
والتجھيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق  يحدد قائمة الموارد -  .2017فبراير  23في  مؤرخقرار  -22

  .الجمركية، عند االستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  31مؤرخة في 
  .27الصفحة 

يين أعضاء اللجنة القطاعية والمتضمن تع 2016فبراير سنة  13يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مارس  15في  مؤرخقرار  -23
  .للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  29مؤرخة في 

  .35الصفحة 
يحدد القائمة االسمية لألعوان التابعين إلدارة السكن والعمران وصندوق الضمان والكفالة  -  .2017مارس  28في  مؤرخقرار  -24

  .ادلة في الترقية العقارية، المؤھلين لمعاينة مخالفات األحكام المتعلقة بالنشاط العقاريالمتب
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  14مؤرخة في 
  .29الصفحة 

 2016يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور والمواد للفصل الرابع من سنة  -  .2017مايو  02في  مؤرخقرار  -25
المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية 

  .والري

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  18مؤرخة في 

  .21الصفحة 
صميم التي عنوانھا "ت - DTR C 6-1- يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية -  .2017مايو  02في  مؤرخقرار  -26

  وتنفيذ الواجھات الستائرية"
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  18مؤرخة في 
  .32الصفحة 

يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة  -  .2017يوليو  03في  مؤرخقرار  -27
  .السكن والعمران والمدينة

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 2017يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور والمواد للفصل األول من سنة  -  .2017غشت  03في  مؤرخقرار  -28

المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية 
  .والري

 64د الجريدة الرسمية عد -
، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 

  .20الصفحة 
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المسماة "أشغال   DTR  E   -  4.1يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية -  .2017سبتمبر  21في  مؤرخقرار  -29

  ."العزل المائي لألسقف المسطحة واألسقف المائلة فوق دعائم خرسانية
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مبر نوف 09مؤرخة في 
  .31الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد  2016فبراير سنة  21يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أكتوبر  25في  مؤرخقرار  -30
  .المرقين العقاريين

 73الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .20، الصفحة 2017
  
  
 

   وزارة الموارد المائية  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

أبريل  06في  مؤرخ 136- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

الذي يحدد كيفيات  2016يونيو سنة  2المؤرخ في  162-16ي رقم يتمم المرسوم التنفيذ -
  "الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه 302- 079تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .13الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 316-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
الذي يحدد  2016المؤرخ في أول مارس سنة  88-16لمرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم ا -

  .صالحيات وزير الموارد المائية والبيئة
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 
  .9الصفحة 

نوفمبر  02في  مؤرخ 317-17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

 65الجريدة الرسمية عدد  -  .ارد المائيةيتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة المو -
، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 

  .10الصفحة 
نوفمبر  02في  مؤرخ 318-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
والمتضمن  2016المؤرخ في أول مارس سنة  90-16يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .وتنظيمھا وسيرھاإنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة 
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 
  .19الصفحة 

نوفمبر  08في  مؤرخ 328-17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

 2013مارس سنة  17المؤرخ في  106-13يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
سد بوزينة ببلدية بوزينة  والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز

  (والية باتنة).

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .8الصفحة 
نوفمبر  15في  مؤرخ 332-17مرسوم تنفيذي رقم  -6

2017.  
والمتضمن  2014فبراير سنة  9المؤرخ في  63-14يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .لعملية المتعلقة بأشغال تھيئة وادي الحراشالتصريح بالمنفعة العمومية ل
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .14الصفحة 

نوفمبر  15في  مؤرخ 333-17مرسوم تنفيذي رقم  -7
2017.  

 68الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد قواعد استغالل الحواجز المائية السطحية وصيانتھا -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .15الصفحة 
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  عنوانه   الذي   302 - 079   رقم الخاص التخصيص   حساب ونفقات إيرادات قائمة يحّدد  -  .2016غشت  14في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .للمياه"   ينطولا قودنصلا"
 6الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  05مؤرخة في 
  .8الصفحة 

  عنوانه   الذي   302 - 079   رقم الخاص التخصيص حسـاب وتقييم متابعة بكيفيات يتعلق  -  .2016غشت  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      للمياه".   ينطولا قودنصلا"

 6الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017راير فب 05مؤرخة في 

  .10الصفحة 
يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدية للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات اإلدارية في  -  .2017فبراير  05في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10

  .الجنوب، في مصالح ومكاتب
 56الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .24الصفحة 

يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة  -  .2017أبريل  02في  مؤرخشترك قرار وزاري م -11
  .بالموارد المائية

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .25الصفحة 
الذي يحدد قائمة إيرادات  2016غشت سنة  14ترك المؤرخ في يتمم القرار الوزاري المش -  .2017أكتوبر  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12

  "الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه 302- 079ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 
 73الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .20، الصفحة 2017

  البيئي للنشاط   الوطني المخطط لدراسة الوطنية لجنةال ألعضاء االسمية القائمة يحدد  -  .2016يوليو  23قرار  مؤرخ في   -13
                                                                                                                                                                              .المستدامة والتنمية 

 6رسمية عدد الجريدة ال -
، 2017فبراير  05مؤرخة في 

  .11الصفحة 
تشكيلة اللجنة القطاعية  والمتضمن 2016يونيو سنة  27يعدل القرار المؤرخ في  -   .2016أكتوبر  15في  مؤرخقرار  -14

  للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة.
 15الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  05مؤرخة في 
  .39الصفحة 

تنظيم اللجنة الدائمة للمياه  الذي يحدد 2004نوفمبر سنة  13يعدل القرار المؤرخ في  -   .2016أكتوبر  17في  مؤرخقرار  -15
  .               المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرھا

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  05مؤرخة في 

  .39الصفحة 
يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة  -   .2016نوفمبر  27في  مؤرخقرار  -16

 .باإلدارة المكلفة بالموارد المائية
 43الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .26الصفحة 

والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية األعضاء  2001يوليو سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  10في  مؤرخقرار  -17
 .موظفي وزارة الموارد المائية المختصة بأسالك

 70الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .24، الصفحة 2017
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ك الخاصة األعضاء المختصة إزاء األسال يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية -  .2017يوليو  10في  مؤرخقرار  -18

  .المائية بموظفي وزارة الموارد
 70الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  03مؤرخة في 
  .26 ، الصفحة2017

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .وزارة الموارد المائية يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي -  .2017يوليو  10في  مؤرخقرار  -19
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .27 ة، الصفح2017
 –الحضنة  -يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الھيدروغرافي لمنطقة "الجزائر  -  .2017يوليو  19في  مؤرخقرار  -20

 الصومام".
 69الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 -سيبوس  - ي لمنطقة "قسنطينة يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الھيدروغراف -  .2017يوليو  19في  مؤرخقرار  -21
  ."مالق

 69الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 69الجريدة الرسمية عدد  -  ."شط شرقي -يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الھيدروغرافي لمنطقة "وھران  -  .2017يوليو  19في  مؤرخقرار  -22

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .14الصفحة 

 69الجريدة الرسمية عدد  -  ."زھرز -يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الھيدروغرافي لمنطقة "الشلف  -  .2017يوليو  19في  مؤرخقرار  -23
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 69الجريدة الرسمية عدد  -  ء".يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الھيدروغرافي لمنطقة "الصحرا -  .2017يوليو  19في  مؤرخقرار  -24

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .16الصفحة 

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .المائية يحدد تشكيلة المجلس الوطني االستشاري للموارد -  .2017يوليو  25في  مؤرخقرار  -25
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .27 ، الصفحة2017
  
  
  

  ات المتجددةوزارة البيئة والطاق  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

مايو  22في  مؤرخ 170- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

الذي عنوانه "الصندوق  302- 065ت تسيير حساب التخصيص الخاص رقم يحدد كيفيا -
  .الوطني للبيئة والساحل"

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .18الصفحة 
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ديسمبر  25في  مؤرخ 364- 17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
 74ية عدد الجريدة الرسم -  .يحدد صالحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  8، الصفحة 2017

ديسمبر  25في  مؤرخ 365- 17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

 74الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة -
ديسمبر  25مؤرخة في 

  .10، الصفحة 2017
ديسمبر  25 في مؤرخ 366- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 74الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرھا -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .21، الصفحة 2017

الذي عنوانه  302- 065يحدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017أكتوبر  17في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -5
  .""الصندوق الوطني للبيئة والساحل

 74الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  25مؤرخة في 

  .31، الصفحة 2017
 52الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل -  .2017يناير  30في  مؤرخقرار  -6

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .19الصفحة 

يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء لمختلف أسالك موظفي المركز  -  .2017مارس  08في  مؤرخقرار  -7
  .الوطني لتنمية الموارد البيولوجية

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 .أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةيتضمن تعيين  -   .2017مارس  27في  مؤرخقرار  -8

  
 43الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 43الجريدة الرسمية عدد  - .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعھد الوطني للتكوينات البيئية -  .2017مارس  27في  مؤرخقرار  -9
، 2017 يوليو 19مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 52الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر -  .2017مارس  27في  مؤرخقرار  -10

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 43الرسمية عدد  الجريدة -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء -  .2017مارس  29في  مؤرخقرار  -11
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .32الصفحة 
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 52الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجاالت المحمية -  .2017أبريل  05في  مؤرخقرار  -12

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 52الجريدة الرسمية عدد  -  .ارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاءيتضمن تعيين أعضاء مجلس إد -  .2017أبريل  30في  مؤرخقرار  -13
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 52الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية -  .2017أبريل  30في  مؤرخقرار  -14

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .23الصفحة 

 52الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية -  .2017أبريل  30في  مؤرخقرار  -15
، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 52الجريدة الرسمية عدد  -  .لنفاياتيتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية ل -  .2017أبريل  30في  مؤرخقرار  -16

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل -  2017مايو  09في  مؤرخقرار  -17
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .36الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة  2016يوليو سنة  23قرار المؤرخ في يعدل ال -  2017مايو  21في  مؤرخقرار  -18

  .الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .36الصفحة 

  
  
  

  صيد البحري وزارة الفالحة والتنمية الريفية و ال  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

  سنة فبراير   5 في  مؤرخ   61 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -1
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 7الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              . وسيرھا   البحري والصيد الريفية والتنمية الفالحـة لوزارة العامة المفتشية تنظيم يحدد  -
، 2017فبراير  07مؤرخة في 

  .5الصفحة 
 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة -  .2017ديسمبر  07في  مؤرخ 354-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .8 الصفحة
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ديسمبر  25في  مؤرخ 363-17مرسوم تنفيذي رقم  -3

2017.  
 74الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق باألرصفة االصطناعية -

ديسمبر  25مؤرخة في 
  .6، الصفحة 2017

 10دة الرسمية عدد الجري -                                                                                                                                                                              .ببشار   جھوي   بيطري مخبر إنشاء يتضّمن -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أكتوبر   25   في مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -4
، 2017فبراير  15مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 10الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . بالوادي   جھوي   بيطري مخبر إنشاء يتضّمن  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أكتوبر   25   في مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -5

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 10الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . بباتنة   جھوي   بيطري مخبر إنشاء يتضّمن  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أكتوبر   25   في مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -6
، 2017فبراير  15مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 مناصب تعداد يحّدد   الذي   2009   سنة يونيو   2   في المؤرخ المشترك   الوزاري القرار يعدل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2016   سنة أكتوبر   26   في مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -7

 أو الصيانة أو الحفظ نشاطات   في ينالعامل باألعوان الخاص العقد ومدة وتصنيفھا الشغل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . للغابات العامة للمديرية المركزية اإلدارة بعنوان   الخدمات،

 10الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  15مؤرخة في 

  .23الصفحة 
حدد تعداد الذي ي 2010ر سنة نوفمب 22يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016أكتوبر  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 
  الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات.

 14الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  01مؤرخة في 

  .32الصفحة 
 14الجريدة الرسمية عدد  -  .                  تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة لھايحدد  -  .2016نوفمبر  13في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -9

، 2017مارس  01مؤرخة في 
  .38الصفحة 

ي لألبحاث الزراعية وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة يحدد تصنيف المعھد الوطني الجزائر -  .2016نوفمبر  22في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10
  .له

 28الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  03مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 28ريدة الرسمية عدد الج -  .يحدد تصنيف المعھد الوطني لإلرشاد الفالحي وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة له -  .2017يناير  04في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .22الصفحة 

يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي إلدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة  -  .2017يناير  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12
  .القضائية

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 17الجريدة الرسمية عدد  -  .تحديد شروط وكيفيات وضع جھاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع -  .2017يناير  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .13الصفحة 
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 71الجريدة الرسمية عدد  - .الرتب المنتمية لألسالك الخاصة بإدارة الغاباتيتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض  -  .2017يناير  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -14

، 2017ديسمبر  06مؤرخة في 
  .19الصفحة 

يحدد تصنيف المعھد الوطني لألراضي و السقي وصرف المياه وشروط االلتحاق بالمناصب العليا  -  .2017فبراير  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -15
  .التابعة لھا

 73ريدة الرسمية عدد الج -
، 2017ديسمبر  17مؤرخة في 

  .10الصفحة 
يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السھوب وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة  -  .2017فبراير  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -16

  .لھا
 73الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .14، الصفحة 2017

يحدد تصنيف محافظة تنمية الفالحة في المناطق الصحراوية وشروط االلتحاق بالمناصب  -  .2017فبراير  28في  مؤرخار وزاري مشترك قر -17
  .العليا التابعة لھا

 73الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .17، الصفحة 2017
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .مناصب العليا الخاصة برؤساء األقاليم التابعين إلدارة الغابات وتوزيعھايحدد عدد ال -  .2017أبريل  18في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -18

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 56دد الجريدة الرسمية ع -  .يحدد التنظيم الداخلي للمعھد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -19
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .29الصفحة 
 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تصنيف المعھد الوطني لحماية النباتات وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة له -  .2017مايو  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -20

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .23، الصفحة 2017

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  -  .2017غشت  14في  خمؤرقرار وزاري مشترك  -21
  .الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفالحية للواليات

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد األمالك األولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية -  .2017أكتوبر  15ي ف مؤرخقرار وزاري مشترك  -22

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .15الصفحة 

والصيد الفالحة والتنمية الريفية  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة -  .2016يونيو  15في  مؤرخقرار  -23
  .البحري

 4الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  25مؤرخة في 

  .12الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014يناير سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016يونيو  28في  مؤرخقرار  -24

  .للحليب ومشتقاته الديوان الوطني المھني
 4الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017اير ين 25مؤرخة في 
  .12الصفحة 
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تعيين أعضاء مجلس إدارة والمتضمن  2012يناير سنة  25يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016يوليو  18في  مؤرخقرار  -25

  الغرفة الوطنية للفالحة.
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .19الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2012يناير سنة  25المؤرخ في  يعدل القرار -  .2016أكتوبر  06في  مؤرخقرار  -26
  .الغرفة الوطنية للفالحة

 28الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  03مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 الستغالله   ،البواقي أم بوالية الوطنية   الغابية لألمالك التابعة لكمين غابة   من جزءا يحدد -  .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . استجمام كغابة
 5الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  31مؤرخة في 
  .6الصفحة 

  البواقي، أم بوالية الوطنية الغابية الكلألم التابعة شجرة عين غابة   من جزءا يحّدد    -  .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . استجمام كغابة الستغالله 

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .7الصفحة 
 الستغالله   البواقي، أم بوالية الوطنية الغابية لألمالك التابعة بوزابين غابة   من ءاجز يحّدد -  .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -29

                                                                                                                                                                                                                                                                    . استجمام كغابة
 5الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يناير  31مؤرخة في 
  .8الصفحة 

  البواقي، أم بوالية وطنيةال الغابية لألمالك التابعة أرغيس   سيدي غابة   من جزءا يحّدد  -  .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . استجمام كغابة الستغالله 

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .9الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  .إدارة الديوان الوطني المھني المشترك للخضر واللحوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس -  .2016أكتوبر  30في  مؤرخقرار  -31

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .25الصفحة 

 28الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المھني للحبوب -  .2016نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -32
، 2017مايو  03مؤرخة في 

  .25لصفحة ا
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه  2016فبراير سنة  24يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016نوفمبر  08في  مؤرخقرار  -33

  .المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة األوساط
 28الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .26الصفحة 

يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المھنية للمنخرطين في الغرفة الوالئية أو الغرف  -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -34
  .المشتركة ما بين الواليات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجھا

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .16الصفحة 
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يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الوالئية أو المشتركة ما بين الواليات  -  .2017يناير  07ي ف مؤرخقرار  -35

  .للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبھم
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  16مؤرخة في 
  .18الصفحة 

تعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي األعضاء المنتخبين للغرف الوالئية أو يحدد كيفيات انتخاب و -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -36
المشتركة ما بين الواليات وممثلي األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص 
الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا 

  .ئياتبالصيد البحري و/أو تربية الما

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .21الصفحة 

يحدد كيفيات تنظيم االقتراع النتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري  -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -37
سيرھا وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح لالنتخاب وكيفيات تنظيم االنتخابات و

  .على مستوى الغرف الوالئية أو المشتركة ما بين الواليات للصيد البحري وتربية المائيات

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .23الصفحة 
شتركة ما بين يحدد تشكيلة ومھام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الوالئية أو الم -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -38

  .الواليات للصيد البحري وتربية المائيات
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  16مؤرخة في 
  .27الصفحة 

يحدد قائمة األعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الوالئية أو المشتركة ما بين  -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -39
  .ة المائيات، وكذا كيفيات تعيينھمالواليات للصيد البحري وتربي

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .28الصفحة 
يحدد مبالغ حقوق االنخراط واالشتراكات السنوية لألعضاء المنخرطين في الغرف الوالئية  -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -40

  .المائياتأو المشتركة ما بين الواليات للصيد البحري وتربية 
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  16مؤرخة في 
  .29الصفحة 

يحدد مقرات الغرف الوالئية والغرف المشتركة ما بين الواليات للصيد البحري وتربية  -  .2017يناير  07في  مؤرخقرار  -41
  .المائيات، وكذا حدود دوائرھا اإلقليمية

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  16مؤرخة في 

  .31الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014يونيو سنة  26يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يناير  09قرار مؤرخ في  -42

  .الوئام المدني - حديقة الحيوانات والتسلية 
 43الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .26الصفحة 

يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية  -  .2017ير ينا 09في  مؤرخقرار  -43
  .في الواليات

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .25الصفحة 
ية بوالية قسنطينة، يحدد جزءا من غابة المريج شرق، التابعة لألمالك الغابية الوطن -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار  -44

  .الستغالله كغابة استجمام
 27الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .24الصفحة 
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يحدد جزءا من غابة شبكة بوشعرة، التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية المسيلة،  -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار  -45

  .الستغالله كغابة استجمام
 27مية عدد الجريدة الرس -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .25الصفحة 

يحدد جزءا من غابة جبل امساعد، التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية المسيلة،  -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار  -46
  .الستغالله كغابة استجمام

 27الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .26الصفحة 
يحدد جزءا من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية المسيلة،  -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار  -47

  .الستغالله كغابة استجمام
 27الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  30مؤرخة في 
  .26الصفحة 

لألمالك الغابية الوطنية بوالية المسيلة، الستغالله  يحدد جزءا من غابة الدريعات، التابعة -  .2017يناير  15في  مؤرخقرار  -48
  .كغابة استجمام

 27الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  30مؤرخة في 

  .28الصفحة 
يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي للمعھد الوطني العالي للصيد البحري وتربية  -  .2017فبراير  16في  مؤرخقرار  -49

  .المائيات
 71الرسمية عدد الجريدة  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .20، الصفحة 2017

يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري لألمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة  -  .2017فبراير  26في  مؤرخقرار  -50
  .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 71الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  06مؤرخة في 

  .21، الصفحة 2017
الذي يؤسس حصص صيد التونة  2010أبريل سنة  19يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2017مارس  01في  مؤرخقرار  -51

الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء 
  .الوطني ويحدد كيفيات توزيعھا وتفعيلھا

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  04ؤرخة في م

  .17الصفحة 
يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية  -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -52

  .المائيات لشرشال
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .29الصفحة 

ضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية يت -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -53
  .المائيات لعنابة

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .29الصفحة 
ربية يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وت -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -54

  .المائيات للقالة
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .30الصفحة 
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يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية  -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -55

  .المائيات لبني صاف
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .30الصفحة 

يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية  -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -56
  .المائيات للغزوات

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .30الصفحة 
لمجلس التوجيھي للمعھد التكنولوجي للصيد البحري وتربية يتضمن تعيين أعضاء ا -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -57

  .المائيات لوھران
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .31الصفحة 

يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيھي للمعھد التكنولوجي للصيد البحري وتربية  -  .2017مارس  23في  مؤرخقرار  -58
  .المائيات للقل

 54ريدة الرسمية عدد الج -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 54الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح االصطناعي وتحسين السالالت -  .2017أبريل  25في  مؤرخقرار  -59

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .32الصفحة 

 44الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض إلى مدير إدارة الوسائل -  .2017يونيو  21في  مؤرخقرار  -60
، 2017يوليو  23مؤرخة في 

  .14الصفحة 
يحدد جزءا من غابة السد األخضر مجبارة (الحديقة الحضرية) التابعة لألمالك الغابية  -  .2017يوليو  01في  مؤرخقرار  -61

  .تغالله كغابة استجمامالوطنية بوالية الجلفة، بلدية الجلفة، الس
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .17الصفحة 

يحدد جزءا من غابة سن الباء الغربي التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية الجلفة، بلدية  -  .2017يوليو  01في  مؤرخقرار  -62
  .الشارف، الستغالله كغابة استجمام

 61دد الجريدة الرسمية ع -
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .18الصفحة 
يحدد جزءا من غابة السد األخضر مجبارة التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية الجلفة،  -  .2017يوليو  01في  مؤرخقرار  -63

  .بلدية الجلفة، الستغالله كغابة استجمام
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .19الصفحة 

يحدد جزءا من غابة سحاري قبلي التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية الجلفة، بلدية  -  .2017يوليو  01في  مؤرخقرار  -64
  .سيدي بايزيد، الستغالله كغابة استجمام

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .19الصفحة 
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د جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية الجلفة، بلدية يحد -  .2017يوليو  01في  مؤرخقرار  -65

  .الجلفة، الستغالله كغابة استجمام
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .ديري المصالح الفالحية في الوالياتيتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري لم -  .2017يوليو  13في  مؤرخقرار  -66
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري لمحافظي الغابات في الواليات -  .2017يوليو  13في  مؤرخقرار  -67

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .19ة الصفح

يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية  -  .2017يوليو  13في  مؤرخقرار  -68
  .في الواليات

 58الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .19الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2017أبريل سنة  25يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  17في  مؤرخقرار   -69

  .المركز الوطني للتلقيح االصطناعي وتحسين السالالت
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 65الجريدة الرسمية عدد   .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المھني للحليب ومشتقاته -  .2017يوليو  17في  مؤرخقرار   -70
، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 65الجريدة الرسمية عدد   .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لألراضي الفالحية -  .2017يوليو  17في  مؤرخقرار   -71

، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 
  .31الصفحة 

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد  -  .2017يوليو  18في  مؤرخرار ق -72
  .البحري

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .22الصفحة 
ك الغابية الوطنية بوالية برج بوعريريج، يحدد جزءا من غابة وادي التوت التابعة لألمال -  .2017يوليو  18في  مؤرخقرار  -73

  .بلدية رأس الوادي، الستغالله كغابة استجمام
 66الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .18الصفحة 

لدية يحدد جزءا من غابة بومرقد التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية برج بوعريريج، ب -  .2017يوليو  18في  مؤرخقرار  -74
  .برج بوعريريج، الستغالله كغابة استجمام

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .20الصفحة 
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يحدد جزءا من غابة البويرة التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية البويرة، بلدية البويرة،  -  .2017يوليو  18في  مؤرخقرار  -75

  .الستغالله كغابة استجمام
 66لجريدة الرسمية عدد ا -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .21الصفحة 

يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية البويرة، بلدية بشلول،  -  .2017يوليو  18في  مؤرخقرار  -76
  .الستغالله كغابة استجمام

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .22ة الصفح
يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة لألمالك الغابية الوطنية بوالية أم البواقي، بلدية أم  -  .2017يوليو  18في  مؤرخقرار  -77

  .البواقي، الستغالله كغابة استجمام
 66الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .23الصفحة 

دد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري يح -  .2017غشت  03في  مؤرخقرار  -78
  .وتربية المائيات

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .16الصفحة 
الغابية الوطنية ببلدية  يحدد غابة االستجمام جبل إرلـم، جزء من غابة توتة، التابعة لألمالك -  .2017غشت  09في  مؤرخقرار  -79

  .سعيدة، والية سعيدة
 62الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 
  .28الصفحة 

يحدد غابة االستجمام المكيمن، جزء من غابة توتة، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية  -  .2017غشت  09في  مؤرخقرار  -80
  .سعيدة، والية سعيدة

 62سمية عدد الجريدة الر -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .29الصفحة 
يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفھرس الرسمي لألنواع  -  .2017سبتمبر  03في  مؤرخقرار  -81

  .واألصناف النباتية المسموح بإنتاجھا وتسويقھا
 66الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 
  .25صفحة ال

يتضمن تسجيل أصناف األشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفھرس الرسمي  -  .2017سبتمبر  03في  مؤرخقرار  -82
  .لألنواع واألصناف النباتية المسموح بإنتاجھا وتسويقھا

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  12مؤرخة في 

  .25الصفحة 
يحدد غابة االستجمام كفريدة، جزء من غابة درقينة، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية  -  .2017سبتمبر  05في  مؤرخقرار  -83

  .تاسكريوت، والية بجاية
 62الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 
  .30الصفحة 

ابة مدلة، التابعة لألمالك الغابية الوطنية يحدد غابة االستجمام سيدي بودراھم، جزء من غ -  .2017سبتمبر  05في  مؤرخقرار  -84
  .ببلدية بجاية، والية بجاية

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .31الصفحة 
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يحدد غابة االستجمام سي أورمضان، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيالس،  -  .2017سبتمبر  27في  مؤرخقرار  -85

  .بازةوالية تي
 72الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  13مؤرخة في 
  .17، الصفحة 2017

يحدد غابة االستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، والية  -  .2017سبتمبر  27في  مؤرخقرار  -86
  .تيبازة

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .19الصفحة 
، جزء من غابة بالد شھبة، التابعة لألمالك الغابية 1يحدد غابة االستجمام حمام بوغرارة  -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار  -87

  .الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، والية تلمسان
 71الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .22، الصفحة 2017

، جزء من غابة بالد شھبة، التابعة لألمالك الغابية 2يحدد غابة االستجمام حمام بوغرارة  -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار  -88
  .الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، والية تلمسان

 71الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  06مؤرخة في 

  .23، الصفحة 2017
، جزء من غابة سبدو، التابعة لألمالك الغابية الوطنية يحدد غابة االستجمام حاسي الجبس -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار  -89

  .والية تلمسان ببلدية سبدو،
 71الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .23، الصفحة 2017

ة يحدد غابة االستجمام مياز، جزء من غابة زردب، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدي -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار  -90
  .أوالد ميمون، والية تلمسان

 71الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  06مؤرخة في 

  .24، الصفحة 2017
يحدد غابة االستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مھيدي، التابعة لألمالك  -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار  -91

  .الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مھيدي، والية تلمسان
 71الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  06مؤرخة في 
  .25، الصفحة 2017

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .الوئام المدني-يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية  -  .2017أكتوبر  25في  مؤرخقرار  -92
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .17الصفحة 
يعدل القرار المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح االصطناعي وتحسين  -  .2017أكتوبر  26في  مؤرخقرار  -93

  .السالالت
 72الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 
  .17الصفحة 

ة لألمالك الغابية الوطنية يحدد غابة االستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابع -  .2017أكتوبر  30في  مؤرخقرار  -94
  .ببلدية البليدة، والية البليدة

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  13مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 71الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شھادة التأھيل لحيازة رخصة الصيد -  .2017نوفمبر  16في  مؤرخقرار  -95

ديسمبر  06 مؤرخة في
  .27، الصفحة 2017



 
 
 

  81

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
يحدد غابة االستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة لألمالك الغابية الوطنية  -  .2017نوفمبر  28في  مؤرخقرار  -96

  .ببلدية معسكر، والية معسكر
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .28الصفحة 

يحدد غابة االستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية  -  .2017بر نوفم 28في  مؤرخقرار  -97
  .خلوية، والية معسكر

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .29الصفحة 
الناظور، التابعة لألمالك الغابية الوطنية  يحدد غابة االستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل -  .2017نوفمبر  28في  مؤرخقرار  -98

  .ببلدية المنور، والية معسكر
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .30الصفحة 

يحدد غابة االستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة لألمالك الغابية الوطنية  -  .2017نوفمبر  28في  مؤرخقرار  -99
  .ين فكان، والية معسكرببلدية ع

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .30الصفحة 
يحدد غابة االستجمام بني شقران، جزء من غابة الزقور، التابعة لألمالك الغابية الوطنية  -  .2017نوفمبر  28في  مؤرخقرار  -100

  .ببلدية قطنة المأمونية، والية معسكر
 68دد الجريدة الرسمية ع -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .31الصفحة 
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 2017 خـالل سنــة قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
 

 :الخدماتقطـاع   -د 
  

  رقمنة الوتكنولوجيات الو والالسلكية المواصالت السلكية وزارة البريد و  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  03في  مؤرخ 04-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 2003سنة يونيو  24في  المؤرخ 233-03يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .الوالئية للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتحديد تنظيمھا والمتضمن إنشاء المديرية

 1الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  04مؤرخة في 

  .25الصفحة 
فبراير  26في  مؤرخ 96- 17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
 14الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                        .  إلعالم واالتصالتنظيم اإلدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات ا -

، 2017مارس  01مؤرخة في 
  .5الصفحة 

فبراير  26في  مؤرخ 97- 17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

لين أصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات تحديد مبلغ اإلتاوة المطبقة على المتعام -  
  المواصالت السلكية والالسلكية و/أو تقديم خدمات المواصالت السلكية والالسلكية.

 14الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  01مؤرخة في 

  .16الصفحة 
مارس  05في  مؤرخ 106- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
يد والمواصالت السلكية والالسلكية والتعريفات المطبقة حدد مضمون الخدمة العامة للبري   -

 .عليھا وكيفية تمويلھا
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  08مؤرخة في 
  .51الصفحة 

مارس  07في  مؤرخ 108- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

سلكية الموافقة على تجديد رخصة إلقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الاليتضمن  -
ولتوفير خدمات المواصالت الالسلكية للجمھور الممنوحة لشركة  GSM الخلوية من نوع

                                                                                         .  "اتصاالت الجزائر للھاتف النقال"، شركة ذات أسھم

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  15مؤرخة في 

  .5الصفحة 
يونيو  11في  مؤرخ 195-17رقم تنفيذي مرسوم  -6

2017.  
يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إلقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية  -

ولتوفير خدمات المواصالت الالسلكية للجمھور الممنوحة لشركة   GSM الخلوية من نوع
  شركة ذات أسھم". "أوبتيموم تيليكوم الجزائر،

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  18مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أكتوبر  07في  مؤرخ 271- 17مرسوم تنفيذي رقم  -7

2017.  
 59الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد صالحيات وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة -

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .3الصفحة 

أكتوبر  07في  مؤرخ 272- 17مرسوم تنفيذي رقم  -8
2017.  

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -
  .والتكنولوجيات والرقمنة

 59الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 

  .7الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
أكتوبر  07في  مؤرخ 273- 17مرسوم تنفيذي رقم  -9

2017.  
يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -

  .والتكنولوجيات والرقمنة وسيرھا
 59الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .20الصفحة 

أكتوبر  03في  مؤرخ 279-17مرسوم تنفيذي رقم 10
2017.  

الذي يحدد  2017مارس سنة  5المؤرخ في  106-17يذي رقم يتمم المرسوم التنف -
مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتعريفات المطبقة عليھا 

  .وكيفية تمويلھا

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .18الصفحة 
إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجھيزات الحساسة للمواصالت السلكية يحدد    -  .2016ديسمبر  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11

                                                                                         .  والالسلكية
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .20الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2009أكتوبر سنة  14يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017فبراير  23في  خمؤرقرار وزاري مشترك  -12
مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 

  .الصيانة أو الخدمات بعنوان المعھد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 40ريدة الرسمية عدد الج -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .18الصفحة 
الذي يحدد تعداد مناصب  2015غشت سنة  30يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أبريل  10في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

 الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
  .الخدمات بعنوان المعھد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 55الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 

  .15الصفحة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015نوفمبر سنة  5يعدل القرار المؤرخ في  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                     2016     سبتمبر   8   في   مؤّرخ قرار -14

                                                                                                                                                    " الجزائر بريد "إدارة 
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  19مؤرخة في 
  .48الصفحة 

 المجلس أعضاءوالمتضمن تعيين  2016يونيو سنة  15يعدل القرار المؤرخ في  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                    2016   أكتوبر   23   في   مؤّرخ قرار -15
                                                                                                                                                                                                                                                                    .  واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات تلالتصاال   الوطني للمعھد   التوجيھي

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  19مؤرخة في 

  .48الصفحة 
والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية  2015مايو سنة  26يعدل القرار المؤرخ في  -   .2016ديسمبر  14في  مؤرخقرار  -16

ية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم األعضاء المختصة بأسالك موظفي اإلدارة المركز
  .واالتصال

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .40الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء المجلس  2016يونيو سنة  15يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  15في  مؤرخقرار  -17

 .إلعالم واالتصالالتوجيھي للمعھد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات ا
 40الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  06مؤرخة في 
  .20الصفحة 

يتضمن الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية لصالح  -  .2017فبراير  28في  مؤرخقرار  -18
، شركة ذات المناطق المعزولة بوالية تندوف لشركة "اتصاالت الجزائر للھاتف النقال

  أسھم".

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .20الصفحة 
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والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن  2015غشت سنة  5يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  04في  مؤرخقرار  -19

  التصال.المختصة بأسالك موظفي اإلدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم وا
 55الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .16الصفحة 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015نوفمبر سنة  5يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يونيو  13في  مؤرخقرار  -20
  .إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرھا

 73ة عدد الجريدة الرسمي -
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .9، الصفحة 2017
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجھيزات الحساسة للمواصالت  -  .2017يوليو  02في  مؤرخقرار  -21

  .السلكية والالسلكية
 43الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يوليو  19مؤرخة في 
  .22الصفحة 

  
  

  وزارة السياحة والصناعة التقليدية  :الـوزارة –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

مايو  15في  مؤرخ 161-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 30الجريدة الرسمية عدد -  يحدد شروط إنشاء وكاالت السياحة واألسفار وكيفيات استغالله. -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  5الصفحة 
أكتوبر  07في  مؤرخ 274-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
الذي يحدد  2016يناير سنة  10المؤرخ في  05- 16يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

  .ات وزير التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةصالحي
 59الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .21الصفحة 

أكتوبر  07في  مؤرخ 275-17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

والمتضمن تنظيم  2016يناير سنة  10المؤرخ في  06-16يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
  .ركزية لوزارة التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةاإلدارة الم

 59الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 

  .22الصفحة 
أكتوبر  07في  مؤرخ 276-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
الذي يحدد مھام  2016يناير سنة  10المؤرخ في  07-16يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

  .ية العامة لوزارة التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمھا وسيرھاالمفتش
 59الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .23الصفحة 

ان اإلدارة يحدد عدد المناصب العليا للعمال المھنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنو -  .2016نوفمبر  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -5
  .المركزية لوزارة التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .11الصفحة 
بتھيئة يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص باإلدارة المكلفة  -  .2016نوفمبر  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

  .اإلقليم، بعنوان وزارة التھيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
 23الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  12مؤرخة في 
  .12الصفحة 
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التابعة يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط االلتحاق بالمناصب العليا  -  .2017فبراير  27في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7

  .لھا
 46الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  02مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 4102 ةنس ربوتكأ 61 يف خرؤملا رارقلا لدعي -                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                   2016   سنة سبتمبر   29    في مؤّرخ قرار -8
                                                                                        .ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .32الصفحة 
سة على مستوى وزارة التھيئة المؤس يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن الداخلي في -  .2016أكتوبر  10في  مؤرخقرار  -9

 .وسيره العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  15مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 28الجريدة الرسمية عدد  - .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية العتماد وكاالت السياحة واألسفار -  .2016نوفمبر  06في  مؤرخقرار  -10
، 2017مايو  03مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب -  .2016نوفمبر  22في  مؤرخقرار  -11

، 2017مايو  03مؤرخة في 
  .26الصفحة 

لتھيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي الموافقة على مخطط ايتضمن  -  .2016نوفمبر  29في  مؤرخقرار  -12
 "وادي البقرات" والية عنابة.

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .25الصفحة 
الموافقة على مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "سيدي يتضمن  -  .2016نوفمبر  29في  مؤرخقرار  -13

  م" والية عنابة.سال
 18الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  22مؤرخة في 
  .25الصفحة 

الموافقة على مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "كورنيش يتضمن  -  .2016نوفمبر  29في  مؤرخقرار  -14
                                                                                                                                                                              .   عنابة" والية عنابة

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .26الصفحة 
سياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من يتضمن تقرير إعداد مخططات التھيئة ال -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -15

  برباع، برج زاوية الدباغ وشارف سيدي عيسى (والية أدرار).
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .24الصفحة 

السياحي إيدلس  يتضمن تقرير إعداد مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -16
  (والية تامنغست).

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  11مؤرخة في 

  .25الصفحة 



 
 
 

  86

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
يتضمن تقرير إعداد مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي وادي  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -17

  الزھور (والية جيجل).
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .26الصفحة 

يتضمن تقرير إعداد مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المقطع  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -18
  (والية مستغانم).

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  11مؤرخة في 

  .27الصفحة 
رير إعداد مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي البيض يتضمن تق -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -19

  (والية البيض).
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .28الصفحة 

يتضمن تقرير إعداد مخطط التھيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -20
  س (والية تيبازة).غيال

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يونيو  11مؤرخة في 

  .29الصفحة 
يتضمن تقرير إعداد مخططي التھيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من  -  .2017يناير  10في  مؤرخقرار  -21

  عين الصفراء (المختر) وسيدي بوجمية (والية النعامة).
 35رسمية عدد الجريدة ال -

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .29الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014نوفمبر سنة  27يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017يوليو  29في  مؤرخقرار  -22
  .السياحة الوكالة الوطنية لتنمية

 70الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  03مؤرخة في 

  .28، الصفحة 2017
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة -  .2017غشت  10في  مؤرخ قرار -23

، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 77د الجريدة الرسمية عد -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة -  .2017سبتمبر  19في  مؤرخقرار  -24
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .28، الصفحة 2017
 77الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد مميزات رخصة استغالل وكالة السياحة واألسفار وشكلھا -  .2017أكتوبر  05في  مؤرخقرار  -25

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .29، الصفحة 2017

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .الخاصة بوكالة السياحة واألسفاريحدد مميزات المنشآت المادية  -  .2017أكتوبر  05في  مؤرخقرار  -26
ديسمبر  31مؤرخة في 

  .31، الصفحة 2017
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يتضمن الموافقة على مخططي التھيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين  -  .2017أكتوبر  30في  مؤرخقرار  -27

  .بوالية بومرداس
 73الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .22، الصفحة 2017

يتضمن الموافقة على مخططي التھيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين  -  .2017أكتوبر  30في  مؤرخقرار  -28
  .بوالية الجلفة

 73الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .22، الصفحة 2017
 73الجريدة الرسمية عدد  -  .عيين أعضاء مجلس التوجيه للمعھد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادةيتضمن ت -  .2017أكتوبر  31في  مؤرخقرار  -29

ديسمبر  17مؤرخة في 
  .23، الصفحة 2017

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعھد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو -  .2017أكتوبر  31في  مؤرخقرار  -30
ديسمبر  17مؤرخة في 

  .24، الصفحة 2017
يتضمن الموافقة على مخطط التھيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي  -  .2017ديسمبر  20في  مؤرخقرار  -31

  ."سيدي خليفة" بوالية تيزي وزو
 77الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  31مؤرخة في 
  .31، الصفحة 2017

  
  
 

  النقـل و وزارة األشغال العمومية  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 تنظيموالمتعلق ب 2001غشت سنة  19المؤرخ في  14-01يعدل ويتمم القانون رقم  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                2017   سنة فبراير   16   في مؤرخ   05 - 17   رقم قانون -1
  وأمنھا.  وسالمتھا الطرق عبر المرور حركة

 12سمية عدد الجريدة الر -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  . 3الصفحة 
مارس  22في  مؤرخ 122- 17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية  -

  .شرشال، ومنشآته
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  26مؤرخة في 
  .8الصفحة 

مارس  27في  مؤرخ 125- 17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

إنشاء والمتضمن  1985غشت سنة  25المؤرخ في  236-85يعدل ويتمم المرسوم رقم  -
  الديوان الوطني لإلشارة البحرية.

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  29مؤرخة في 

  .21الصفحة 
أبريل  06في  مؤرخ 134-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسالمة الطيران المدني -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .7الصفحة 
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أبريل  11في  مؤرخ 137-17مرسوم تنفيذي رقم  -5

2017.  
الذي  2003يونيو سنة  10المؤرخ في  224-03يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .سعيرات خدمات المراقبة التقنية للسياراتيحدد ت
 23الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  12مؤرخة في 
  .3الصفحة 

غشت  15في  مؤرخ 240- 17مرسوم تنفيذي رقم  -6
2017.  

 2016نوفمبر سنة  28المؤرخ في  306-16يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
طيران المدني واللجان المحلية ألمن المطارات والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية ألمن ال

  .ومھامھا وعملھا

 48الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .8الصفحة 
سبتمبر  18في  مؤرخ 254-17مرسوم تنفيذي رقم  -7

2017.  
 1998غشت سنة  29المؤرخ في  271-98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .اسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسياراتوالمتضمن القانون األس
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 
  .4الصفحة 

سبتمبر  18في  مؤرخ 255-17مرسوم تنفيذي رقم  -8
2017.  

والمتعلق  2003يونيو سنة  10المؤرخ في  223- 03يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .قنية للسيارات وكيفيات ممارستھابتنظيم المراقبة الت

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .5الصفحة 
نوفمبر  15في  مؤرخ 331-17مرسوم تنفيذي رقم  -9

2017.  
الذي  2004ديسمبر سنة  20المؤرخ في  415-04يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .األشخاص والبضائع عبر الطرقات يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .12الصفحة 

يحدد تصنيف الديوان الوطني لإلشارة البحرية وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة  -  .2017سبتمبر  12في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10
  .له

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15ي مؤرخة ف
  .25الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة األشغال العمومية والنقل. -  .2016ديسمبر  26في  مؤرخقرار  -11
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .31الصفحة 
والمتعلق بملحقات السكة الحديدية  1991ر سنة نوفمب 20يتمم القرار المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  31في  مؤرخقرار  -12

  .وارتفاقاتھا
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  09مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 29الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن الموافقة على تنظيم مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة -  .2017فبراير  19في  مؤرخقرار  -13
، 2017مايو  15مؤرخة في 

  .29لصفحة ا
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مايو  15في  مؤرخ 162- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 30الجريدة الرسمية عدد  -  يحدد القانون األساسي النموذجي للثانوية. -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .7الصفحة 
نوفمبر  15في  مؤرخ 330-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
يحدد كيفيات وشروط الحصول على االعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم  -

  .البيداغوجية
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .8الصفحة 

ديسمبر  25في  مؤرخ 373- 17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى -
ديسمبر  27مؤرخة في 

  13، الصفحة 2017
ديسمبر  25في  مؤرخ 374- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى -

ديسمبر  27مؤرخة في 
  .18، الصفحة 2017

د تصنيف المعاھد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط االلتحاق يحد -  .2017مارس  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -5
  .بالمناصب العليا التابعة لھا

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  20مؤرخة في 

  .24الصفحة 
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .ربيةيحدد التنظيم الداخلي للمعھد الوطني للبحث في الت -  .2017أبريل  27في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

، 2017سبتمبر  26مؤرخة في 
  .12الصفحة 

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعھد  -  .2017يونيو  05في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7
  .الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه

 58رسمية عدد الجريدة ال -
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .16الصفحة 
يحدد عدد المناصب العليا للعمال المھنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اإلدارة  -  .2017يوليو  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

  .المركزية والمصالح الالمركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
 58الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .17الصفحة 
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 49الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية -  .2017يونيو  20في  مؤرخقرار  -9

، 2017غشت  22مؤرخة في 
  .35الصفحة 

  
  
  

  لعالي والبحث العلميوزارة التعليم ا  الـوزارة: –الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

ديسمبر  20في  مؤرخ 359-17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

الذي ينشئ  1989غشت سنة  29المؤرخ في  164-89تمم المرسوم الرئاسي رقم ي -
  ."جائزة رئيس الجمھورية" في العلوم والتكنولوجيا

 74الجريدة الرسمية عدد  -
ديسمبر  25مؤرخة في 

  .3، الصفحة 2017
  سنة فبراير   15   في مؤرخ   77  -  17   رقم   تنفيذي مرسوم -2

 2017                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
لق بتنظيم جامعة والمتع 1984غشت سنة  18المؤرخ في  211-84يتمم المرسوم رقم  -

    .وسيرھا 1وھران 
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  19مؤرخة في 
  .45الصفحة 

  سنة فبراير   15   في مؤرخ   78  -  17   رقم   تنفيذي مرسوم -3
 2017                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

والمتعلق بتنظيم جامعة  1984غشت سنة  18المؤرخ في  213-84يتمم المرسوم رقم  -
   .وسيرھا 1قسنطينة 

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  19مؤرخة في 

  .45الصفحة 
  سنة فبراير   15   في مؤرخ   79  -  17   رقم   تنفيذي مرسوم -4

 2017                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
والمتضمن  1989المؤرخ في أول غشت سنة  137-89يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .1 إنشاء جامعة        البليدة
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  19مؤرخة في 
  .46الصفحة 

  سنة برايرف   15   في مؤرخ   80  -  17   رقم   تنفيذي مرسوم -5
 2017                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

والمتضمن  1989المؤرخ في أول غشت سنة  138- 89يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .إنشاء جامعة تلمسان

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  19مؤرخة في 

  .46الصفحة 
  سنة فبراير   15   في مؤرخ   81  -  17   رقم   تنفيذي مرسوم -6

 2017                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 علـيا مدرسة إلى   بالجزائر، والحياة الطبيعة علوم   في التحضيرية المدرسة تحويليتضمن   -
                                                                                                                                                                                                                                                                    الغذائية. ناعاتوالص التغذية علوم   في

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  . 12الصفحة 
  سنة فبراير   15   في مؤّرخ   82 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -7

 2017                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  في عليا مدرسة إلى  بتلمسان والتقنيات العلوم   في التحضيرية المدرسة تحويليتضمن  -
                                                                                                                                                                                                                                                                     . التطبيقية العلوم 

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .13ة الصفح
  سنة فبراير   15   في مؤّرخ   83 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -8

 2017                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  في عليا مدرسة إلى   بعنابة، والتقنيات العلوم   في التحضيرية المدرسة تحويل يتضمن -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  الصناعية التكنولوجيات 

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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  سنة فبراير   15  في  مؤّرخ   84 - 17   رقم   يذيفنت موسرم   -9

 2017                                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  في عليا مدرسة إلى   بوھران، والتقنيات العلوم   في حضيريةالت المدرسة تحويل يتضمن - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .   والطاقوية الكھربائية الھندسة 

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .14الصفحة 
سنة  فبراير   15  في  مؤّرخ   85 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -10

2017                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم   في التحضيرية درسةالم تحويليتضمن  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  لالقتصاد عليا مدرسة إلى   بوھران،
 12الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  22مؤرخة في 
  .15الصفحة 

سنة  فبراير   15  في  مؤّرخ   86 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -11
2017                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم   في حضيريةالت المدرسة تحويل يتضمن -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  األعمال إلدارة عليا مدرسة إلى   بتلمسان

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .16الصفحة 
سنة  فبراير   15  في  مؤّرخ   87 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -12

2017                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 التسيير وعلـوم والتجارية االقتصادية العلوم   في التحضيرية المدرسة تحـويليتضمن  -

                                                                                                                                                                              والمالية. للمحاسبة عليا مدرسة إلى   بقسنطينة،
 12الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  22مؤرخة في 
  .17حة الصف

سنة  فبراير   15  في  مؤّرخ   88 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -13
2017                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم   في التحضيرية المدرسة تحويليتضمن    -
                                                                                                                                                                                                                                                                    التسيير. علوم   في عليا مدرسة إلى   بعنابة،

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .18الصفحة 
سنة  فبراير   15  في  مؤّرخ   89 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -14

2017                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 عليا مدرسة إلى   بمستغانم، والحياة الطبيعة علوم   في التحضيرية المدرسة تحويليتضمن  -

                                                                                                                                                                              للفالحة.
 12الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  22مؤرخة في 
  .19الصفحة 

فبراير  26في  مؤرخ 95-17مرسوم تنفيذي رقم  -15
2017.  

 14الجريدة الرسمية عدد  -  إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة األمازيغية. يتضمن  -
، 2017مارس  01مؤرخة في 

  .3الصفحة 
أكتوبر  22في  مؤرخ 303-17مرسوم تنفيذي رقم  -16

2017.  
يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في  -

  .العلوم التطبيقية
 63الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أكتوبر  22في  مؤرخ 304-17مرسوم تنفيذي رقم  -17
2017.  

يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوھران إلى مدرسة عليا في  -
  .العلوم البيولوجية

 63الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 

  .5الصفحة 
ديسمبر  25في  مؤرخ 375- 17مرسوم تنفيذي رقم  -18

2017.  
والمتضمن  2011غشت سنة  22خ في المؤر 302- 11يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 75الجريدة الرسمية عدد  -

ديسمبر  27مؤرخة في 
  .25، الصفحة 2017
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 تعداد يحدد   الذي   2011   سنة يونيو   2   في المؤرخ المشترك   الوزاري القرار ويتمم يعدل  -  .2016سبتمبر  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -19

 أو الحفظ نشاطات   في العاملين باألعوان الخاص العقد ومدة وتصنيفھا الشغل اصبمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .الجامعات بعنوان الخدمات أو الصيانة

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .10الصفحة 
 تعداد يحدد   الذي   2011   سنة يونيو   2     في المؤرخ المشترك   الوزاري القرار ويتمم يعدل  -  .2016سبتمبر  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -20

 أو الحفظ نشاطات   في العاملين باألعوان الخاص العقد ومدة وتصنيفھا   الشغل مناصب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .الجامعية المراكز بعنوان الخدمات أو الصيانة

 5الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  31مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 تعداد يحدد   الذي   2011   سنة يونيو   2   في المؤرخ   المشـترك   الوزاري القرار ويتّمم يعدل  -  .2016سبتمبر  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -21

 أو الحفظ نشاطات   في العاملين ألعوانبا الخاص العقد ومدة وتصنيفھا الشغل مناصب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الجامعة. خارج المدارس بعنوان الخدمات أو الصيانة

 6الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017فبراير  05مؤرخة في 

  .12الصفحة 
، الذي يحدد تعداد 2011يونيو سنة  2يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016نوفمبر  20في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -22

الحفظ أو مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات 
الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات 

  .الجامعية

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .13الصفحة 

 18الجريدة الرسمية عدد  -  نولوجيات المتطورة. إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكيتضمن  -  .2016نوفمبر  27في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -23
، 2017مارس  22مؤرخة في 

  .27الصفحة 
الذي يحدد عدد  2015سبتمبر سنة  8يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017يناير  18في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -24

  .بعنوان الجامعاتالمناصب العليا للعمال المھنيين وسائقي السيارات والحجاب 
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017يونيو  14مؤرخة في 
  .24الصفحة 

الذي يحدد عدد المناصب  2015سبتمبر سنة  8يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017فبراير  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -25
  المدارس العليا.العليا للعمال المھنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان 

 30الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة -  .2017فبراير  20في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -26

، 2017يونيو  07مؤرخة في 
  .79الصفحة 

الذي يحدد تعداد مناصب  2009أبريل سنة  4يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أبريل  24في  مؤرخرار وزاري مشترك ق -27
الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو 

  .لبحث العلميالخدمات بعنوان اإلدارة المركزية في وزارة التعليم العالي وا

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .22الصفحة 
تحديد تشكيلة اللجنة القطاعية  والمتضمن 2015ديسمبر سنة  7يعدل القرار المؤرخ في   -  .2016أكتوبر  29في  مؤرخقرار  -28

  للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 18الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مارس  22مؤرخة في 
  .28الصفحة 
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الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية  2015ديسمبر سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مارس  14في  مؤرخقرار  -29

  .للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .23الصفحة 

يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة  -  .2017يونيو  27في  مؤرخقرار  -30
  .بالتعليم العالي

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  02مؤرخة في 

  .9الصفحة 
ھلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤ -  .2017يونيو  27في  مؤرخقرار  -31

  .االختبارات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة بالتعليم العالي
 46الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  02مؤرخة في 
  .16الصفحة 

  
  
  

  وزارة الثقافة  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  17في  مؤرخ 19-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 3الجريدة الرسمية عدد  -  .قبل توزيعھا في الجزائر الكتب المستوردة يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين -
، 2017يناير  18مؤرخة في 

  .12الصفحة 
و"نقد مسرحي"، وشعبة  "يتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل -  .2016يوليو  27في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -2

االلتحاق وشروط  "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط
لجان االمتحانات  التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامھا وتشكيل

والسمعي  للحصول على شھادة الليسانس المھنية بالمعھد العالي لمھن فنون العرض
  .البصري

 4الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  25مؤرخة في 

  .13الصفحة 

يحدد تصنيف المتحف العمومي الوطني وملحقاته وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة  -  .2017مايو  23في  مؤرخرك قرار وزاري مشت -3
  .له

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .14الصفحة 
 20الجريدة الرسمية عدد  -  قافة.استخالف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الث -  .2016يوليو  18في  مؤرخقرار  -4

، 2017مارس  29مؤرخة في 
  .24الصفحة 

يتضمن مخطط حماية الموقع األثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له  -  .2016أكتوبر  26في  مؤرخقرار  -5
  واستصالحھا.

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  12مؤرخة في 

  .39الصفحة 
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 57الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن استخالف عضو اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة -  .2017يونيو  13في  مؤرخ قرار -6

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 57الرسمية عدد  الجريدة -  "النزل البلدي سابقا -يتضمن تصنيف "مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة  -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -7
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 57الجريدة الرسمية عدد  -  "يتضمن تصنيف " مقر البريد المركزي لسكيكدة -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -8

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .32الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  ."يتضمن تصنيف "محطة القطار لسكيكدة -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -9
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .33الصفحة 
 57الجريدة الرسمية عدد  -  ."سابقا - الجامعة المركزية  1يتضمن تصنيف "مقر جامعة الجزائر  -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -10

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .33الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  ."ن تصنيف "منزل الفنان التشكيلي محمد خدةيتضم -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -11
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .34الصفحة 
 59الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر". -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -12

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .24 الصفحة

يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "المسرح الوطني الجزائري محي الدين  -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -13
  بشطارزي".

 59الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 59الجريدة الرسمية عدد  -  ."يتضمن فتح دعوى تصنيف "قصر الجنان لخضر -  .2017يونيو  17في  مؤرخقرار  -14

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .26الصفحة 
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  وزارة االتصال  الـوزارة: - الھيئـة  
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري لألمالك المحولة و/أو  -  .2017يناير  12في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -1
  لمخصصة للمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرھا.ا

 30الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .34الصفحة 
 العمومّية للمؤّسسة   الّداخلي الّتنظيم والمتضمن 2001ة مايو سن 5يتمم القرار المؤرخ في   -                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                   2016   سنة نوفمبر   14   في مؤّرخ قرار -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الجزائر.   في   والّتلفزي   اإلذاعي للبث
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017فبراير  19مؤرخة في 
  .47الصفحة 

يتضمن فتح اإلعالن عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني  -  .2017يوليو  31في  رخمؤقرار  -3
  .الموضوعاتية

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 63الجريدة الرسمية عدد  -  .صاليتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة االت -  .2017غشت  31في  مؤرخقرار  -4

، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 
  .9الصفحة 

 63الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة -  .2017أكتوبر  12في  مؤرخقرار  -5
، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 

  .9الصفحة 
والمتضمن فتح اإلعالن عن  2017يوليو سنة  31القرار المؤرخ في  يتضمن إلغاء -  .2017أكتوبر  30في  مؤرخقرار  -6

  .الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
 64الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .36الصفحة 

  
  
  
 

  وزارة التكوين والتعليم المھنيين  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

  سنة فبراير   9   في مؤرخ   71 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -1
 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 10الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              . المھني التكوين   في متخصصة وطنية معاھد إنشاء يتضمن  -
، 2017فبراير  15مؤرخة في 

  .4الصفحة 
  سنة فبراير   9 في  مؤرخ   72 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -2

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .المھني التعليم معاھد إنشاء يتضمـن  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .4صفحة ال
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  سنة فبراير  9في  مؤرخ   73 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -3

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 10الجريدة الرسمية عدد   -                                                                                        والتمھين.   المھني للتكوين مراكز إنشاء يتضمن  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مايو  15في  مؤرخ 163-17مرسوم تنفيذي رقم  -4
2017.  

 30الجريدة الرسمية عدد  -  سي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المھنيين عن بعد.يحدد القانون األسا -
، 2017مايو  17مؤرخة في 

  .12الصفحة 
يوليو  20في  مؤرخ 212- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5

2017.  
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفيات إحداث الشھادات المتوجة ألطوار التعليم المھني -

، 2017يوليو  23مؤرخة في 
  .5الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2013سبتمبر سنة  23يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6
مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 

  .تكوين والتعليم المھنيين للوالياتالصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات ال

 32الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .22الصفحة 
الذي يحدد تعداد  2013سبتمبر سنة  23يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7

وان العاملين في نشاطات الحفظ أو مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألع
  .الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاھد التكوين والتعليم المھنيين

 32الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .23الصفحة 
لذي يحدد تعداد ا 2013نوفمبر سنة  17يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 
الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاھد الوطنية المتخصصة في التكوين المھني ومعاھد التعليم 

  المھني ومراكز التكوين المھني والتمھين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المھنيين

 32الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  31مؤرخة في 

  .25الصفحة 

 302-091يحدد مدونة اإليرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017أبريل  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -9
  الذي عنوانه "صندوق ترقية التمھين والتكوين المھني المتواصل".

 48دد الجريدة الرسمية ع -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .17الصفحة 
 الذي عنوانه 302- 091يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017أبريل  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10

  صندوق ترقية التمھين والتكوين المھني المتواصل"."
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .20الصفحة 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -  .2017يناير  18في  مؤرخقرار  -11
  .لوزارة التكوين والتعليم المھنيين

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .21الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016مارس  28قرار المؤرخ في يعدل ال -  .2017غشت  02في  مؤرخقرار  -12

  .للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المھنيين
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .31الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يناير  04في  مؤرخ 08-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

ه وتسويقه على الشريف وطبع يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف -
  .جميع الدعائم

 2الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يناير  11مؤرخة في 

  .15الصفحة 
يناير  04في  مؤرخ 09-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
 2الجريدة الرسمية عدد  -  .الكتاب الديني يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق الستيراد -

، 2017يناير  11مؤرخة في 
  .19الصفحة 

مايو  22في  مؤرخ 169-17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

والمتضمن  1998فبراير سنة  8المؤرخ في  47- 98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية "العصر" وتحديد قانونھا األساسي

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .14الصفحة 
  سنة نوفمبر   23    في   مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -4

 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 9الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          وورقلة تيسمسيلت   واليتي من كل   في   اإلسالمي   الثقافي للمركز عفر إنشاء يتضّمن  -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
  .24الصفحة 

يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض األسالك الخاصة  -  .2017مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -5
  .باإلدارة المكلفة بالشؤون الدينية واالوقاف

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .ب الديني المستورد وسيرھايحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتا -  .2017سبتمبر  24في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرھا -  .2017مارس  26في  مؤرخقرار  -7
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد -  .2017بريل أ 16في  مؤرخقرار  -8

، 2017غشت  30مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفية األذان وصيغته -  .2017أبريل  16في  مؤرخقرار  -9
، 2017غشت  30مؤرخة في 

  .51الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
يحدد قائمة النشاطات والخدمات واألشغال التي يمكن أن يقدمھا المركز الثقافي اإلسالمي،  -  .2017مايو  09في  مؤرخقرار  -10

  .باإلضافة إلى مھمته األساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنھا
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .عملية فتح المساجدتنظيم  يتضّمن -  .2017يونيو  29في  مؤرخقرار  -11
، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 57الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواھا -  .2017يونيو  29في  مؤرخقرار  -12

، 2017أكتوبر  12مؤرخة في 
  .27الصفحة 

الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات  2016يوليو سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017سبتمبر  26في  مؤرخقرار  -13
واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالشؤون 

  .الدينية واألوقاف

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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 2017 التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة خـالل سنــة قائمـة النصـوص
 
 :الشؤون االجتماعيةقطـاع   -و 

  
  وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  الـوزارة: -الھيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  لطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــها  الرقم 
أبريل  11في  مؤرخ 138-17مرسوم تنفيذي رقم  -1

2017.  
الذي  2005أبريل سنة  24المؤرخ في  130-05يتمم المرسوم التنفيذي رقم يعدل و -

  .دھميحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتما
 23الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أبريل  12مؤرخة في 
  .4الصفحة 

يتضمن وضع بعض أسالك األساتذة الباحثين في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا  -  .2017فبراير  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -2
  للضمان االجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي).

 48يدة الرسمية عدد الجر -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .27الصفحة 
 والتشغيل العمل لوزارة العمومية للصفقات القطاعية اللجنة أعضاء تعيين يتضمن -  .2016مارس  10في  مؤرخقرار  -3

                                                                                        . االجتماعي والضمان
مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2017يناير  31في 
27.  

والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم  يحدد تنظيم وسير لجنة االنتقاء واالعتماد -  .2016يونيو  22في  مؤرخقرار  -4
وي ومضمون ملفات مشاريع االستثمارات للشباب ذ تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة

  .المشاريع

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017يناير  18في 
19.  

مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                              .االجتماعي   للضمان المراقبة أعوان   اعتماد يتضمن -  .2016سبتمبر  05في  مؤرخقرار  -5
، الصفحة 2017فبراير  05في 
24.  

المتنقلين لواليات الجنوب الذين يمارسون  يحدد جدول تسديد االشتراك السنوي للمربين -  .2016أكتوبر  22في  مؤرخقرار  -6
  .لخاصلحسابھم ا

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017يناير  18في 
21.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2016يوليو سنة  13يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  04في  مؤرخقرار  -7
  .الوكالة الوطنية للتشغيل

 48الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  20مؤرخة في 

  .28الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015ديسمبر سنة  22يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  04في  مؤرخقرار  -8

  .ھيئة الوقاية من األخطار المھنية في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .29الصفحة 
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والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2014مارس سنة  3يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  16في  مؤرخقرار  -9

  .للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .29الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .د ھيئات خاصة لتنصيب العمالتتضمن تجديد اعتما -  قرار). 12(   2017مايو  14ة في مؤرخقرارات  - 21
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .27الصفحة 
 59الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تجديد اعتماد ھيئات خاصة لتنصيب العمال -  قرار). 03(  2017مايو  14في  ةمؤرخقرارات  - 24

، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 59الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن اعتماد ھيئات خاصة لتنصيب العمال -  قرار). 04(   2017مايو  14في  ةمؤرخ قرارات - 28
، 2017أكتوبر  17مؤرخة في 

  .27الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية  2014ديسمبر سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مايو  14في  مؤرخقرار  - 29

  .كة العتماد الھيئات الخاصة لتنصيب العمالالمشتر
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .29الصفحة 

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان االجتماعي -  .2017مايو  14في  مؤرخقرار  - 30
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .20الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2013سبتمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017مايو  24في  ؤرخمقرار  - 31

  .الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .30الصفحة 

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني للتأمين عن البطالةيحدد التنظيم الداخلي للصندوق  -  .2017مايو  29في  مؤرخقرار  - 32
، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 

  .22الصفحة 
يحدد تنظيم وسير لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل للوكالة الوالئية للصندوق الوطني  -  .2017مايو  29في  مؤرخقرار  - 33

اريع االستثمارات للبطالين للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مش
  .ذوي المشاريع

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .30الصفحة 
 35الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه -  .2017مايو  31في  مؤرخقرار  - 34

، 2017يونيو  11مؤرخة في 
  .30الصفحة 
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 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل -  .2017يونيو  06في  مؤرخرار ق - 35

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 41عدد  الجريدة الرسمية -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل -  .2017يونيو  06في  مؤرخقرار  - 36
، 2017يوليو  13مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مديرين -  .قراران) 02(  2017يونيو  06في  انمؤرخ انقرار - 38

، 2017يوليو  13مؤرخة في 
  .26الصفحة 

مؤرخة  67الجريدة الرسمية عدد  -  .ضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان االجتماعييحدد القائمة االسمية ألع -  .2017يوليو  06في  مؤرخقرار  -  39
، الصفحة 2017نوفمبر  15في 
32.  

مؤرخة  70الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2017يوليو  06في  مؤرخقرار  -  40
 ، الصفحة2017ديسمبر  03في 
29.  

مؤرخة  69الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -  .2017غشت  9في  مؤرخقرار  -  41
، الصفحة 2017نوفمبر  30في 
27.  

دوية القابلة للتعويض الذي يحدد قائمة األ 2008مارس سنة  6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2017غشت  29في  مؤرخقرار  - 42
  .من قبل الضمان االجتماعي

مؤرخة  63الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017أكتوبر  29في 
12.  

الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة  2008مارس سنة  6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2017غشت  29قرار مؤرخ في  -  43
  .يقھاكأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطب

مؤرخة  63الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017أكتوبر  29في 
23.  

مؤرخة  72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء -  .2017سبتمبر  11قرار مؤرخ في  -  44
، الصفحة 2017ديسمبر  13في 
26.  

مؤرخة  72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد -  .2017سبتمبر  11مؤرخ في  قرار -  45
، الصفحة 2017ديسمبر  13في 
27.  

مؤرخة  72مية عدد الجريدة الرس -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة -  .2017سبتمبر  11قرار مؤرخ في  -  46
، الصفحة 2017ديسمبر  13في 
28.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  لطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــها  الرقم 
للضمان االجتماعي الخاص بغير  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني -  .2017أكتوبر  02في  مؤرخقرار  -  47

  .األجراء
 70الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017ديسمبر  03مؤرخة في 
  .29 الصفحة

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2016فبراير سنة  16يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أكتوبر  04قرار مؤرخ في  -  48
  .الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية

 77الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  31مؤرخة في 

  .32الصفحة 
  
  
  

  وزارة المجاھدين  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

يونيو  22في  مؤرخ 203- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

 2008ونيو سنة ي 11المؤرخ في  170- 08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .والمتضمن إنشاء متاحف جھوية للمجاھد وتنظيمھا وسيرھا

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .5الصفحة 
 40الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجھوي للمجاھد للمدية، ببلدية أوالد يعيش، والية البليدة -  .2017فبراير  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -2

، 2017يوليو  06مؤرخة في 
  .15الصفحة 

 40الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة المجاھدين في مكاتب -  .2017فبراير  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -3
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .15الصفحة 
الذي يحدد تعداد  2009أكتوبر سنة  14يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017س مار 13في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -4

مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو 
  .الصيانة أو الخدمات بعنوان اإلدارة المركزية لوزارة المجاھدين

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  27مؤرخة في 

  .27الصفحة 
 إدارة مجلس أعضاء تعيين والمتضّمن   2013   سنة نوفمبر   25   في المؤّرخ القرار يعّدل  -                                                                                                                                                                                                                                                                    .2016   سنة يوليو   26   في مؤّرخ قرار -5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لبسكـرة. للمجاھد   الجھوي المتحف
 9الجريدة الرسمية عدد     -

، 2017فبراير  12مؤرخة في 
                                                                                        .24الصفحة 

 12الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                               . لسكيكدة للمجاھد   الجھوي المتحف إدارة مجلس اءأعض تعيين  -                                                                                                                                                                              .                                2016   سنة سبتمبر   29 في  مؤّرخ قرار -6
، 2017فبراير  22مؤرخة في 

  .32الصفحة 
يحدد قائمة النشاطات واألشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بھا المؤسسات العمومية  -  .2017يناير  17في  مؤرخقرار  -7

ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة المجاھدين، زيادة على مھمتھا الرئيسية، وكيفيات 
  .تخصيص العائدات الناتجة عنھا

 40الرسمية عدد  الجريدة -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .17الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس  2015يونيو سنة  3يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  22في  مؤرخقرار  -8

إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 
1954.  

 49رسمية عدد الجريدة ال -
، 2017غشت  22مؤرخة في 

  .34الصفحة 
 49الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاھد -  .2017أبريل  03في  مؤرخقرار  -9

، 2017غشت  22مؤرخة في 
  .34الصفحة 

 56الجريدة الرسمية عدد  -  .حف الجھوي للمجاھد لتلمسانيتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المت -  .2017مايو  28في  مؤرخقرار  -10
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجھوي للمجاھد لبسكرة -  .2017مايو  28في  مؤرخقرار  -11

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .15الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجھوي للمجاھد لخنشلة -  .2017مايو  28ي ف مؤرخقرار  -12
، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 

  .16الصفحة 
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجھوي للمجاھد لتيزي وزو -  .2017يونيو  06في  مؤرخقرار  -13

، 2017أكتوبر  15مؤرخة في 
  .16الصفحة 

  
  
  
 

      

  
  
  
  

  وزارة الشباب والرياضة  الـوزارة: -الھيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة  ـوعالمـوضــ  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

أبريل  18مؤرخ في  142-17مرسوم رئاسي رقم  -1
2017.  

 25الجريدة الرسمية عدد  -  .تشكيلة المجلس األعلى للشباب وتنظيمه وسيره -
، 2017أبريل  19مؤرخة في 

  .5الصفحة 
  سنة فبراير   9   في مؤرخ   74 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -2

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .بالجزائر للشباب الثالثة اإلفريقية األلعاب تنظيم لجنة إحداث يتضمن  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .6الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  ـوعالمـوضــ  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
  سنة فبراير   9   في مؤرخ   75 - 17   رقم   تنفيذي مرسوم -3

 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .لوھران عشرة التاسعة المتوسط األبيض البحر ألعاب تنظيم لجنة إحداث يتضمن  -

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .10الصفحة 

يحدد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى  -    .2016نوفمبر  17زاري مشترك مؤرخ في قرار و -4
  برامجه.

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  29مؤرخة في 

  .24الصفحة 
 13الجريدة الرسمية عدد  -  لمنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب. يحدد تنظيم المديرية ا   -  .2016ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -5

، 2017فبراير  26مؤرخة في 
  .40الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2016مارس سنة  6يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -6
ص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخا

  .الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية

 21الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  02مؤرخة في 

  .25الصفحة 
ن العاملين في نشاطات يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوا -  .2016ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -7

الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعھد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة 
  .والرياضة بوھران

 21الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  02مؤرخة في 

  .26الصفحة 
ميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لألسالك يحدد كيفيات تنظيم التكوين التك -  .2017فبراير  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8

  .الخاصة باإلدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه
 52الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017سبتمبر  03مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 67الجريدة الرسمية عدد  -  .شباب والرياضة في مكاتبيتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة ال -  .2017سبتمبر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 10الجريدة الرسمية عدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                    . الشباب لمؤسسة البيداغوجية للجنة   النموذجي   الداخلي النظام يحدد  -                                                                                                                                                                                                                                                                    .2016   سنة مايو   15   في مؤرخ قرار -10

، 2017فبراير  15مؤرخة في 
  .26 الصفحة

 43الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين المدير العام لأللعاب اإلفريقية الثالثة للشباب بالجزائر -  .2017مايو  16قرار مؤرخ في  -11
، 2017يوليو  19مؤرخة في 

  .22الصفحة 
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  وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات  الـوزارة: -الھيئـة  
  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

مارس  22مؤرخ في  123-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

- 97ة بالمرسوم التنفيذي رقم يتمم قائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة الملحق -
الذي يحدد قواعد إنشاء  1997ديسمبر سنة  2المؤرخ                    في  465

  .المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيمھا وسيرھا

 19الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مارس  26مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مايو  22مؤرخ في  171-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
يعدل ويتمم قائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  1997ديسمبر سنة  2المؤرخ في  97-465
  .االستشفائية المتخصصة وتنظيمھا وسيرھا

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .20الصفحة 
مايو  22مؤرخ في  172-17ي رقم مرسوم تنفيذ -3

2017.  
الذي  1997ديسمبر سنة  2المؤرخ في  467- 97يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -

  .يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيمھا وسيرھا
  

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  28مؤرخة في 

  .20الصفحة 
غشت  03مؤرخ في  222-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
 140-07يتمم قائمة المؤسسات العمومية االستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية  2007مايو سنة  19المؤرخ في 
  .والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمھا وسيرھا

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  16ؤرخة في م

  .15الصفحة 
أكتوبر  24مؤرخ في  310-17مرسوم تنفيذي رقم  -5

2017.  
يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،  -

  .وتحديد مھامھا وتنظيمھا وسيرھا
 64الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  07مؤرخة في 
  .10الصفحة 

 التنظيم يحدد   الذي   2014   سنة فبراير   19    في   المؤّرخ المشترك   يالوزار القرار يتمم  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .2016   سنة نوفمبر   16   في   مؤّرخ مشترك   وزاري قرار -6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الطبي. شبه التكوين لمعاھد   الداخلي

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2017فبراير  07في 
23.  

الذي يحدد عدد  2013مايو سنة  12يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -7
  .يةالمناصب العليا ألسالك شبه الطبيين للصحة العموم

 21الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  02مؤرخة في 

  .24الصفحة 
الذي يحدد تعداد مناصب  2015يناير سنة  8يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8

الصيانة أو  الشغل وتصنيفھا ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو
الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين 

  .شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .23الصفحة 

تصنيف الوكالة الوطنية لزرع األعضاء وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة  يحدد -  .2017مارس  05قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
  .لھا

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017غشت  16مؤرخة في 

  .22الصفحة 
ائمة الذي يحدد ق 2013أبريل سنة  14يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017مايو  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10

الذي عنوانه "صندوق  302- 138اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 
  ."مكافحة السرطان

 69الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 

  .17الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الذي يحدد معايير  1998سبتمبر سنة  17يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017سبتمبر  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -11

  .تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات االستشفائية المتخصصة وتصنيفھا
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .33الصفحة 

لالسلكية يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالمواصالت السلكية وا -  .2017سبتمبر  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12
  .الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 

  .34الصفحة 
الذي  2012نة يناير س 15يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017أكتوبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -13

يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة 
  .الجوارية وتصنيفھا

 75الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017ديسمبر  27مؤرخة في 

  .29الصفحة 
رتبة ممارس متخصص يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس االختبارات للترقية في  -  .2017يناير  05قرار مؤرخ في  -14

  رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
 30الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017مايو  17مؤرخة في 
  .33الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016يناير سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017فبراير  08قرار مؤرخ في  -15
  .صفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفياتلل

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .26الصفحة 
يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤھلة لتنظيم المسابقات على أساس االختبارات  -  .2017غشت  06قرار مؤرخ في  -16

المنتمية لألسالك الخاصة بوزارة الصحة والسكان  واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب
  .وإصالح المستشفيات

 63الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  29مؤرخة في 

  .10الصفحة 
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات االستشفائية -  .2017سبتمبر  05قرار مؤرخ في  -17

، 2017نوفمبر  30مؤرخة في 
  .18صفحة ال
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  قضايا المرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة و  الـوزارة: –الھيئـة 
  ـــةالجريدة الـرسمي  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

أبريل  06في  مؤرخ 135- 17مرسوم تنفيذي رقم  -1
2017.  

والمتعلق  1994أكتوبر سنة  8المؤرخ في  310-94يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
بعنوان "الصندوق الخاص  302- 069بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 

  للتضامن الوطني".

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أبريل  09مؤرخة في 

  .12الصفحة 
يونيو  03في  مؤرخ 187-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

2017.  
 33الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد كيفيات الوقاية من اإلعاقة -

، 2017يونيو  04مؤرخة في 
  .8الصفحة 

أكتوبر  18في  مؤرخ 301-17مرسوم تنفيذي رقم  -3
2017.  

مركز نفسي بيداغوجي لألطفال  يتضمن تحويل مدرسة األطفال المعوقين بصريا إلى -
  .المعوقين ذھنيا

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  25مؤرخة في 

  .9الصفحة 
نوفمبر  08في  مؤرخ 326- 17مرسوم تنفيذي رقم  -4

2017.  
الذي يحدد شروط  2008يناير سنة  2المؤرخ في  02-08يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .طريق العمل وتنظيمھا وسيرھا إنشاء مؤسسات المساعدة عن
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 
  .7الصفحة 

نوفمبر  08في  مؤرخ 327- 17مرسوم تنفيذي رقم  -5
2017.  

 2008يوليو سنة  15المؤرخ في  228-08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .عجالية المتنقلة وتنظيمھا وسيرھاوالمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة االجتماعية االست

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017نوفمبر  15مؤرخة في 

  .7الصفحة 
 15الجريدة الرسمية عدد  -  تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط االجتماعي للمقاطعة اإلدارية في مصالح ومكاتب.يتضمن  -  .2016نوفمبر  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

، 2017مارس  05مؤرخة في 
  .40الصفحة 

الذي يحدد قائمة  2008أبريل سنة  14يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2017يناير  12في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7
بعنوان "الصندوق الخاص  302- 069إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 

  للتضامن الوطني".

 28الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017مايو  03خة في مؤر

  .27الصفحة 
 الذي عنوانه 302- 117يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017مارس  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

  الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"."
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .22الصفحة 

يحدد مبلغ المساھمة المالية لألشخاص المتكفلين باألشخاص المسنين وكذا األشخاص  -  .2017أبريل  26في  مؤرخترك قرار وزاري مش -9
المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وھياكل استقبال 

  .األشخاص المسنين

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 الذي عنوانه 302-117يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم  -  .2017مايو  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10

  ."الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .24الصفحة 
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 الذي عنوانه 302- 069قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم يحدد  -  .2017مايو  08في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11

  الصندوق الخاص للتضامن الوطني"."
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017غشت  20مؤرخة في 
  .25الصفحة 

ألسرة والمرأة والطفولة يحدد تصنيف المركز الوطني للدراسات واإلعالم والتوثيق حول ا -  .2017مايو  09في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12
  .وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة له

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017أكتوبر  19مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 65لرسمية عدد الجريدة ا -  .يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية لألطفال المعوقين ذھنيا -  .2017سبتمبر  24في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

، 2017نوفمبر  09مؤرخة في 
  .20الصفحة 

يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي لالستفادة من اإلعانات الممنوحة  -  .2017أكتوبر  04في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -14
  .للمستخدمين الذين يقومون بتھيئة وتجھيز مناصب عمل لفائدة األشخاص المعوقين

 71الرسمية عدد  الجريدة -
، 2017ديسمبر  06مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 ضحايا والنساء الفتيات الستقبال   الوطني المركز توجيه مجلس أعضاء تعيين يتضمن  -  .2016مايو  11في  مؤرخقرار  -15

                                                                                                                                                                                                                                                                    . لمستغانم صعب وضع   في ھن ومن العنف
مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -

  .27، الصفحة 2017يناير  31في 
مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .العائلية واالجتماعية يتضمن النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة -  .2016أكتوبر  20في  مؤرخقرار  -16

، الصفحة 2017يناير  18في 
21.  

فائدة األشخاص المسنين يحدد قائمة اإلعانات العينية االجتماعية المنزلية والصحية ل -  .2017فبراير  01في  مؤرخقرار  -17
  .والمتكفلين بھم

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017يوليو  06مؤرخة في 

  .24الصفحة 
يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المھنية لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك  -  .2017فبراير  07في  مؤرخقرار  -18

  .الخاصة باإلدارة المكلفة بالتضامن الوطني
 53لجريدة الرسمية عدد ا -

، 2017سبتمبر  13مؤرخة في 
  .17الصفحة 

يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني الستقبال الفتيات والنساء ضحايا  -  .2017مارس  01في  مؤرخقرار  -19
  .العنف ومن ھن في وضع صعب لبوسماعيل، والية تيبازة

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017 غشت 16مؤرخة في 

  .20الصفحة 
يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين اإلداريتين المتساويتي األعضاء المختصتين بأسالك  -  .2017مارس  28في  مؤرخقرار  -20

  .موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .15الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه  2016مايو سنة  11يعدل القرار المؤرخ في  -  .2017أبريل  17في  مؤرخقرار  -21
 .المركز الوطني الستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن ھن في وضع صعب لمستغانم

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2017سبتمبر  28مؤرخة في 

  .21الصفحة 
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يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني  -  .2017مايو  03في  مؤرخقرار  -22

  .واألسرة وقضايا المرأة
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2017أكتوبر  22مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 47لجريدة الرسمية عدد ا -  .يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، والية ورقلة -  .2017مايو  14في  مؤرخقرار  -23
، 2017غشت  16مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 68الجريدة الرسمية عدد  -  .والية سكيكدة -يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة  -  .2017غشت  10في  مؤرخقرار  -24

، 2017نوفمبر  28مؤرخة في 
  .26الصفحة 

  
  
  
  
  
  


