
العدد العدد 61
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 22 ذو احلجة ذو احلجة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 16 أكتوبر أكتوبر سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-285 مـــؤرخ في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIـــوافـق 15 أكــتــوبــر ســنــة s2014 يــعــــدّل ويــتـــمم اIــرســوم
التـنفيـذي رقم 98 - 63 اIؤرخ في 19 شوّال عـام 1418 اIوافـق 16 فبـراير سنــة 1998 الـذي يحــــدد اختـصـاص اجملالس
الـقـضـائـيـة وكـيـفـيـــات تطـبـيـق األمـــر رقـــم 97 -11 اIـؤرّخ فــي 11 ذي الـقــعـدة عام 1417 اIـوافق 19 مـارس سـنـة 1997
واIتضمن التقسيم القضائـي........................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي احلجـة عام 1435  اIوافـق 15 أكـتـوبر سـنة s2014 يتـضـمن الـتصـريح بـاIنـفـعة
العمومية لعملية إجناز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خط للترامواي في مدينة وهران.............................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي احلجـــة عام 1435 اIوافـق 15 أكـتـوبر سـنة s2014 يـتضـمن الـتصـريح باIـنفـعة
العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي في مدينة باتنـة.............................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 14 -288 مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1435 اIوافـق 15 أكتـوبر سنة s2014 يـتمم اIرسـوم التنـفيذي رقم
01-105 اIـؤرخ فـي29  مـحــرم عـام 1422 اIـوافـق 23  أبـريــل سـنـة 2001  الــذي يـحـــدد شـروط وكيـفـيـات شـراء اIـساكن

اIنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرىs  في إطار البيع باإليجار.....................................
مرسوم تنفيذي رقم 14- 289 مؤرخ في 21 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 15 أكتوبر سنة s2014 يتضمن إنشــاء معـهد للتعليـم
اIهنـي.......................................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 14- 290 مؤرخ في  21 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 15 أكتـوبر سنة s2014 يتضمن إنـشاء معاهد وطنية
متـخصصـة في التكويـن اIـهنـي وحتويـل مــركـز للتــكويـن اIهـنـي والتمهـX إلى معهد وطـني متخـصص في التكوين
اIهني........................................................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-291 مـؤرخ في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIـوافـق 15 أكــتــوبــر ســنـة s2014 يــتـضــمـن إنــشـــاء مــراكــز
لـلــتــكـويــن اIـهــني والــتــمـهــX وحتــويـل مــلــحـــقــات مـــراكــز لـلــتــكـويـن اIـهــني والــتــمـهـــX إلى مــراكـــز لــلـتــكــوين اIــهـني
....................................................................................................................................................Xوالتمه
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-292 مؤرخ في 22 ذي احلجـة عام 1435 اIوافق 16 أكـتـوبر سـنة s2014 يـتـضمن إلـغـاء تصـنـيف قطع
أراض فالحية مخصصة إلجناز مناطق صناعيـة على مستـوى بعض الواليـات.......................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـــوافق 16 ســبــتـــمــبــر ســنــة s2014 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام اIــديـــر الــعـــامّ
للمواصالت السلكية والالسلكـية الـوطنـية....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر اإلعالم اآللي
باIديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية...............................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام اIفتش العامّ في والية
الشلف.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة الشؤون اخلـارجـيّة.........................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة
الشؤون اخلارجية......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
الفالحة والتنمية الريفية...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبــر ســنـة s2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـر اIــصــالح
الفالحية في والية غرداية...........................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 21  ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتـمبر سنة s2014 يتضمّنـان إنهاء مهام نائبي مدير
بجامعة بشـار...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش الـبـيئـة في
والية قسنطينة.........................................................................................................................................
........ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسيّ
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمبـر سنة s2014 يـتضـمّن تعـيX اIـدير الـعـامّ لـلمواصالت
السلكية والالسلكية الـوطنـية.....................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبــر ســنـة s2014 يـتــضـمّن تــعـيــX رئـيس ديــوان وزيـر
الشؤون اخلارجية......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتـضـمّـن تـعـيـX مــكـلّـفــX بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة الشؤون اخلـارجـيّة.........................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن تعيX مدير اIصالح الفالحية في
والية غرداية.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اIـوارد الـبـشـرية
والتكوين بوزارة السكن والعمران واIدينة..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن الـتّـعـيـX في اIـديـريـة الـعـامـة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتـضـمّن تــعـيـX نــائب مـديـر بــجـامـعـة
بشـار.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتـضــمّن تـعــيـX األمـX الــعـام جلــامـعـة
جيجـل.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن التّعيX بجـامعـة البليدة 2........
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن التّعيX بجـامعـة سعيدة...........
مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 21 ذي الـــقــعــدة عــام 1435 اIـــوافق 16 ســبــتـــمــبــر ســنــة s2014 تــتــضـــمّن تــعــيــX عــمــداء كــلــيــات
باجلامعات.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتـضــمّن تـعــيـX نـائــبـة مــديـر بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة......................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 25 رمضـان عام 1433 اIوافق 13 غشـت سنة s2012 يحـدد  تعـداد منـاصب الـشغل وتـصنـيفـها
ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة..
Xـنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفIيـحـدد  عـدد ا s2012 ـوافق 15 غـشـت سـنةIقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 27 رمـضـان عـام 1433 ا
اIنـتمX لألسالك اIـشتركة في اIـؤسسات واإلدارات العـموميةs بـعنوان اإلدارة اIركـزية للمـديرية العـامة للمـحاسبة
واIديرية العامة للخزينة.............................................................................................................................
Xـنــاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـIيـحـدد عـدد ا s2012 ـوافق 15 غـشـت سـنةIقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 27 رمـضـان عـام 1433 ا
اIنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اIكلفة باIيزانية بعنوان اإلدارة اIركزية.........................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 27 رمـضـان عـام 1433 اIـوافق 15 غـشـت سـنة s2012 يـتـضـمن وضع بــعض األسالك الـتـقـنـيـة
اخلاصة التابعة لوزارة السكن والعمران في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة اIالية...............................................

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قـرار مؤرّخ في 26 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـعـدل الـقرار اIـؤرّخ في 11  ربـيع األول عام 1435
اIوافق 13 يناير سنـة 2014 واIتضمّن تعيX أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار................
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 21 سبتمبر سنـة s2014 يعدل القرار اIؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اIوافق 7
يناير سنـة 2013 واIتضمّن تعيX أعضاء جلنة الطعن اخملتصة في مجال االستثمار............................................

Bوالتعليم ا;هنيBوزارة التكوينوزارة التكوين والتعليم ا;هني
قــرار مؤرخ في 13  رمضان عام 1434 اIوافق 22  يوليو سنة s2013 يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن
طريق التمهX لدى اIؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري.............................................................
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-285 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 15 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة s2014 يـعـــدs يـعـــدّل ويـتـممل ويـتـمم

اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 98 -  - 63 اIــــؤرخ في اIــــؤرخ في19 
شـــوشـــوّال عـــام ال عـــام 1418 اIــوافـق  اIــوافـق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــــة 1998
الــــذي يـــــحــــــــدد اخــــتـــــصـــــاص اجملـــــالس الـــــقـــــضــــائـــــيــــةالــــذي يـــــحــــــــدد اخــــتـــــصـــــاص اجملـــــالس الـــــقـــــضــــائـــــيــــة
وكيفـيــات تطبيـق األمــر رقـــم وكيفـيــات تطبيـق األمــر رقـــم 97 - -11 اIؤر اIؤرّخ فــيخ فــي
11 ذي الـــقـــــعـــدة عـــام  ذي الـــقـــــعـــدة عـــام 1417 اIــــوافق  اIــــوافق 19 مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة

1997  واIتضمن التقسيم القضائـي.  واIتضمن التقسيم القضائـي.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sحافظ األختام sبناء على تقرير  وزير العدل -

- وبـنــاء عــلى الــدّســتــورs ال ســيّــمــا اIــادّتـان 85  - 3 
s و125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اIـؤرّخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

sتعلق بالتنظيم القضائيI2005 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اIــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

sتمّمIعدّل واIا sقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ـــقـــتـــضــى األمـــــر رقــم 97 - 11 اIــؤرّخ فــي 11
ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1417 اIــــــوافق 19 مــــــارس ســــــنــــــة 1997

sتضمن التقسيم القضائيIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

sدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98 - 63 اIؤرخ
فـي 19 شـــوّال عـــام 1418 اIــوافـق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1998

الــذي يـــحــدد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تـــطـــبـــيق األمـــر رقم 97 - 11 اIــؤرّخ فــي 11 ذي الـــقـــــعــدة
عـــام 1417 الــمـوافـق 19 مــارس ســنة 1997 واIــتــضـمـن

sالتقسيم القضائي

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اIـــرســـوم أحـــكــام
اIرسوم الـتنفيذي رقم 98 - 63 اIؤرخ فـي 19 شوّال عـام
1418 اIوافـق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص

اجملـالس الـقـضــائـيـة وكـيـفـيـات تـطـبـيق األمـر رقم 97 - 11
اIـــــؤرّخ فــي 11 ذي الـــــقـــــــعـــــدة عـــــــام 1417 الـــــــمــــــوافـق 19

مـارس سـنة 1997 واIـتـضـمـن التقسيم القضائي.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــعــدل االخــتـــصــاص اإلقـــلــيــمـي لــلــمـــجــالس
الــقـضـائـيـة ألدرار واألغــواط وغـردايـة والـبـلــيـدة وتـيـبـازة
sوتـــامــنـــغـــست وبــومـــرداس واجلـــزائــر وســـيــدي بـــلــعـــبــاس
اIـــنــصـــوص عـــلـــيه في اIـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 98 - 63
اIـؤرخ فـي 19 شـوّال عــام 1418 اIـوافـق 16 فـبـرايـر سـنـة
1998 واIذكور أعالهs وفقا للجدول اIلحق بهذا اIرسوم.

sادةIغير أنه وخالفا ألحكام الفقرة األولى من هذه ا
تـبقى محـكمـتا الشـراقة والـرويبـة تابعـتX عـلى التوالي
لالخـتـصـاص اإلقلـيـمي جملـلـسي قـضاء تـيـبـازة وبـومرداس
إلى حـX تـوفـر الشـروط الـضـروريـة لتـطـبـيق أحـكـام هذا
اIرسوم وذلك Iدة ال �كن أن تتجاوز أربع (4) سنوات.

يـتم تــنـصــيب احملـاكم اجلــديـدة اIـنــصـوص عـلــيـهـا في
هذه اIادة تدريجـيا عند توفر جميع الشروط الضرورية
لــتــســيــيــرهــا طــبــقــا ألحــكــام اIــادتــX 10 و11 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98 - 63 اIــؤرخ فـي 19 شــوّال عـــام 1418

اIوافـق 16 فبراير سنة 1998 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
15 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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األغــــواط - قـــصــر احلـــيــــران - اخملــــــرق - ســيـــدي مــخـــلـــــــوف      
حاسي الدالعة - حاسي الرمل - العسفية - اخلنق

عــــX مـــاضـي - تـــاجــــمــــوت - احلـــويــــطـــة - الــــغــــيـــشــــة - وادي مـــزي-
تاجرونة

أفـلــو - قـلـتـة ســيـدي سـعـد - عــX سـيـدي عـلي - بــيـضـاء - بـريـدة -
احلاج مشري - سبقاق- تاويالة - وادي مرة - سيدي بوزيد

اجمللساجمللس

أدرارأدرار

اIلحقاIلحق
االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائيةاالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية

مجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرار

احملاكماحملاكم

أدرار
تيميمون
رقان

برج باجي مختار
أولف

البلدياتالبلديات

( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
رقان - سالي - زاوية كنتة - اين زغمير

برج باجي مختار - تيمياوين
( بدون تغيير) 

اجمللساجمللس

األغواطاألغواط

مجلس قضاء األغواطمجلس قضاء األغواط

احملاكماحملاكم

األغواط

عX ماضي

أفلو

البلدياتالبلديات

اجمللساجمللس

غردايةغرداية

مجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غرداية

احملاكماحملاكم

غرداية
القرارة
بريان
متليلي
اIنيعة

البلدياتالبلديات

غرداية - ضاية بن ضحوة - العطف - بونورة
القرارة 

( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)

اجمللساجمللس

البليدةالبليدة

مجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدة

احملاكماحملاكم

البليدة
بوفاريك

العفرون

األربعاء

البلدياتالبلديات

البليدة - أوالد يعيش - الشريعة - بوعرفة - بني مراد
بوفـاريك - الصـومـعة - بـوعيـنان - الـشـبلي - بـوقرة - بن خـليل -

أوالد سالمة - قرواو - حمام ملوان
العفرون - مـوزاية - وادي العاليق - الشفة - وادي جر - بني تامو

- عX الرمانة
األربعاء - مفتاح - صوحان - جبابرة
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تــيــبــازة - الــنـــاظــور - سـيــدي راشــد - عــX تـقــورايت - مــنــاصـر -
سيدي عمر

الـقـليـعـة - دواودة - فوكـة - بـواسمـاعيـل - خمـيسـتي - بـوهارون -
الشعيبة - احلطاطبة

حجوط - مراد - أحمر العX - بوركيكة

شـرشال - قـورايـة - الدامـوس - لـرهاط - اغـبـال- سيـدي غيالس -
مسلمون - سيدي سميان- بني ميلك - حجرة النص

Xزوات Xتامنغست - أباليسا - ايدلس - تازروق - ان امقل - ت

( بدون تغيير) 

ان قزام

اجمللساجمللس

تيبازةتيبازة

مجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازة

احملاكماحملاكم

تيبازة

القليعة

حجوط

شرشال

البلدياتالبلديات

اجمللساجمللس

تامنغستتامنغست

مجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغست

احملاكماحملاكم

تامنغست

ان صالح

ان قزام

البلدياتالبلديات

اجمللساجمللس

بومرداسبومرداس

مجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداس

احملاكماحملاكم

بومرداس

برج منايل

بودواو

دلس

خميس اخلشنة

البلدياتالبلديات

( بدون تغيير) 

( بدون تغيير)

بـــودواو - بـــوزقــزة قـــدارة - عــمـــال - بـــني عـــمــران - ســـوق األحــد -
بودواو البحري - اخلروبة

دلس - أفير - بغلية - سيدي داود- تورقة - أوالد عيسى - بن شود

خميس اخلشـنة - األربعطـاش - أوالد موسى - حمادي - أوالد هداج
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اجمللساجمللس

اجلزائراجلزائر

مجلس قضاء اجلزائرمجلس قضاء اجلزائر

احملاكماحملاكم

سيدي امحمد

باب الوادي

بئر مراد رايس

حسX داي

احلراش

الدار البيضاء

بوزريعة

الشراقة

زرالدة

بئر توتة

الدرارية

الرويبة

البلدياتالبلديات

سيدي امحمد - اجلزائر الوسطى - محمد بلوزداد - اIدنية

بــاب الـــوادي - بــولـــوغــX ابن زيـــري - الــقـــصــبـــة - وادي قــريش -

احلمامات الرومانية - رايس حميدو

بئر مراد رايس - حيدرة - بئر خادم - اIرادية

حـسـX داي - الـقبـة - جـسـر قـسـنـطـيـنـة - بـاش جـراح - اIـقـارية -

بوروبة

احلراش - احملمدية - وادي السمار - براقي - الكاليتوس

الدار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان

بوزريعة - بني مسوس - دالي ابراهيم - األبيار - ابن عكنون

الشراقة - أوالد فايت - عX البنيان

زرالدة - محاIة - الرحمانية - السويدانية - اسطاوالي

بئر توتة - السحاولة - أوالد شبل - تسالة اIرجة - سيدي موسى

الدرارية - الدويرة - بابا حسن - العاشور - اخلرايسية

الـرويبة - عX طـاية - برج الـبحري - اIرسى - هـراوة - الرغاية

اجمللساجمللس

سيدي بلعباسسيدي بلعباس

مجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباس

احملاكماحملاكم

سيدي بلعباس

تالغ

رأس اIاء

سفيزف

ابن باديس

البلدياتالبلديات

( بدون تغيير) 

- Xتنـدم Xتالغ - تـافسـور - مـوالي سلـيـسن - وادي تاوريـرة - عـ

الضاية - تغاليمت - تاودموت - مرين - مزاورو

رأس اIــاء - وادي الــســبع - رجم دمــوش - مــرحــوم - بــئــر احلــمـام -

سيدي شعيب - احلسيبة

( بدون تغيير)

( بدون تغيير )
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2005 واIــتـضـمن الـتـصــريح بـاIـنـفـعــة الـعـمـومـيــة لـعـمـلـيـة

sإجناز أول خط للترام في مدينة وهران
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
sـــــذكــــور أعالهIـــــتــــمم واIا s1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةIا
وطــبـقـا ألحــكـــام اIـــادة 10 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقم
93-186 اIــؤرخ في7 صـــفـــر عـــام 1414 اIــوافق 27 يـــولـــيـــو

ســنــة s1993  اIــتــمــم واIـذكــورأعـالهs يــهــدف هــذا اIــرسـوم
إلى الـــتـــصـــريـح بـــاIـــنـــفـــعـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــة إجنـــاز
الــتـــمــديـــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خط لــلـــتــرامــواي
في مــديــنـة وهــرانs نــظــرا  لـطــابع الــبــنى الــتـحــتــيـة ذات
اIــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.
اIــادة اIــادة 2 : : يـــخص طــابع اIـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كـــرحــــاب إلجنـــاز الـــتـــمـــديـــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول

خط للترامواي �دينة وهران واIتعلقة �ا يأتي :
اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

1 - الـتــمـديـد "أ" - الـتــمـديـد "أ" الـذي يــنـطــلق من احملــور الـدوراني
"جــامــعــة الـــعــلــوم والــتــكـــنــولــوجــيــا لـــوهــران" نــحـــو "بــئــر
اجلـــيــــر" حي بــلـــقــايــــد مــرورا بـ : احملــور الـــدوراني لــنــهج
جــامـعــة الـعــلـوم والـتــكـنــولـوجــيـا لــوهـران / اIــشـتـلــةs نـهج
اIـــشـــتـــلــة s1 احملـــور الـــدوراني األمـــيـــر عـــبـــد الــقـــادرs نـــهج
اIـشــتـلـة s2 مـفـتــرق الـطـرق مـيــلـنـيـوم1 / اIـشــتـلـة s2 نـهج
اIشـتـلة s3 احملور الـدوراني  أسـيل إلى مـركـز اIـؤتـمرات
لـوهـرانs الــطـريق الـوالئي s75 احملــور الـدوراني بالتـان /
الـــطــريق الـــوالئي رقم s75 احملـــور الــدوراني كـــانــســـتــال /
الــــنـــهـج احملـــيــــطي الــــرابعs حي 20 أوتs الـــفــــجـــرs حــــديـــقـــة

بلقايدs حي بلقايد.
أي طول قدره 8,14 كلم و 12 محطة.

2 - التمديد "ب" - التمديد "ب" الذي ينطلـق من احملـورالدورانـي
"جـامـــعــة الـعـلــوم والـتــكـنـولـوجــيــا لــوهـــران" نـحــو "بـئـر
اجلـيــــر" حـي بــلــقــايــــد مــرورا بـ : احملــور الـدورانـي لـنــهج
جــامـعــة الـعــلـوم والـتــكـنــولـوجــيـا لــوهـران / اIــشـتـلــةs نـهج
sـقـراتIنـهـج تـكـنـبــول/ نـهج ا sاحملــور الـدوراني sتــكـنـبـول
امـتداد نـهج الياسـمsX الـطريق الوالئي رقم s32 الـطريق
الــوطـــني رقم s11 نــهـج بالتــانs احملــور الـــدوراني بالتــان/
مــيـــلــنـــيــومs نــهـج مــيــلـــنــيــوم s1 نــهج مــيـــلــنــيــوم 1/ الـــنــهج

مرسـوم تنـفيمرسـوم تنـفيذي رقم ذي رقم 14-286 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435  اIــــوافـق   اIــــوافـق 15 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة s2014 يــــتــــضــــمنs يــــتــــضــــمن

الـــتــصـــريح بـــاIـــنــفـــعـــة الـــعــمـــومـــيــة لـــعـــمــلـــيـــة إجنــازالـــتــصـــريح بـــاIـــنــفـــعـــة الـــعــمـــومـــيــة لـــعـــمــلـــيـــة إجنــاز
الـــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــديــــــــــــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خـطالـــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــديــــــــــــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خـط

للترامواي في مدينة وهران.للترامواي في مدينة وهران.

ــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممIعدل واIا sتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اIــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اIـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

sتممIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممIعدل واIا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اIــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممIعدل واIا sوأمنها

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
sتممIا s1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اIوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

sتممIا sالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-486 اIؤرخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
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sـسـدس (نـهج األمـيـر خـالـدIمـفـتـرق طـرق طـلـقـة بـا -
s(نهج العقيد عميروش sنهج كر¢ بلقاسم

sتقاطع نهج األمير خالد مع ترابي عبد الرحمان -

sتقاطع زناسني أحمد -

- ساحة شارع شـرفاوي عبد القادرs شارع بوزكري
sمحمد

sتقاطع بوجمعة عبد القادر -

- اIــدرســة االبـتــدائــيـة مــوحــامي عــابـد (نــهج األمــيـر
s(خالد

sتقاطع بن عالية حسينة وترابي عبد الرحمان -

sتقاطع شرارة محمد -

- تـــقـــاطع مـــكــــتب الـــبـــريـــد األمـــيــــر خـــالـــد مع بـــاشـــة
sخلوفي وبن ويس محمد

- تـقــاطــع نـهــج األمــيـــر خــالـــد مــع نــهــج مـصــطـفى
sبن بولعيد

sتقاطع نهج األمير خالد مع نهج حبابشة أحمد -

- تــقــاطع نــهج األمــيــر خــالـد مـع طــريق عــبــد الـبــاقي
sبوزيان

s(نهج األمير خالد) الساحات -

- تــــقــــاطـــع الــــطـــريـــق الــــوطــــنــي رقــم 2 مـع طـــريق
sXرأس الع

- الـــنــاحـــيـــة الــعـــســـكــريـــة الــثـــانـــيــة (مـــركـــز الــقـــيــادة
العسكرية).

* القطاع الثالث : القطاع الثالث :

انـــطـالقـــا مـن تـــقــــاطع الــــطـــريـق الـــوطــــني رقـم 2 مع
ثـاني نهج مـجـاورs نـحـو تقـاطع الـطـريق الـوطني رقم (2)
مع الــطـريق الـوالئي رقم 45 طــريق عـيـون الــتـرك مـرورا

بـ :

- تــــقــــاطـع الــــطـــريـق الــــوطــــني رقم 2 مـع ثـــانـي نـــهج
s(نهج فارس الهواري) مجاور

s(2 الطريق الوطني رقم) ملعب حبيب بوعقل -

s(¢الطريق الوطني رقم 2 در) ثكنة عسكرية -

s(2 الطريق الوطني رقم) إقامة عسكرية -

s(اللوز) نفق الفتح -

احملــيــطي الــرابـعs نــهج اIــلــعـب األوIــبيs احملــور الــدوراني
قــــطب جــــامــــعي s1 نــــهج قــــطـب جــــامــــعي بــــلــــقــــايــــدs احملــــور
الـــدوراني قـــطب جـــامــعي s2 نــهـج بــلـــقــايـــد غـــربs حــديـــقــة

بلقايد.

أي طول قدره 8,27 كلم و 12 محطة.

3 - التمديد "ج" - التمديد "ج" الذي ينطلـق من احملـور الدورانـي
sالــســانــيــا" نــحـــو "مــطــار الــســانــيــا" مــرورا بـ : اجلــامــعــة"
مــركب سـبــاق اخلـيـلs احملـور الــدورانــي لــلـمــطـــار أحــمـــد

بن بلةs احملطة اجلوية الوطنيةs احملطة اجلوية الدولية.

أي طول قدره 4,68 كلم و 5 محطات.

األراضي اخملصـصة كـوعاء عقـاري للمـستـودع اIلحق
لورشات الصيانة اIقام على مستوى "بلقايد".

4 - التمديد "د" - التمديد "د" 

* القطاع األول : القطاع األول :

انطـالقا مـن محـطـة اIـسـافـرين حـطـاب (نـهج الـعـقـيد
لـــطـــفي)s نـــحـــــو تـــقـــاطـــع نـــهــج األمـــيـــــر خـــالـــــد مــع نـــهج

العقيد لطفيs مرورا بـ :

s(نهج العقيد لطفي) سافرين حطابIمحطة ا -

sواصالتIاجملمع الرياضي التابع للبريد وا -

- اIؤسسة العقابية وإعادة التأهيل والتربية (نهج
s(العقيد لطفي

- تــــقــــاطع (نــــهج الــــعــــقــــيـــد لــــطــــفي) مـع نــــهج شــــهـــداء
sالثورة

s(نهج العقيد لطفي) حديقة عمومية -

sقصر الرياضات -

sتقاطع نهج العقيد لطفي مع أول خط للترامواي -

s(سناناس) اخلزينة -

sXهني والتمهIمركز التكوين ا -

s(طولي عالل) ملعب العقيد لطفي -

- تــقــاطع نــهج األمــيــر خـالــد مع نــهج الــعــقــيــد لـطــفي
(مفترق طرق طلقة باIسدس).

* القطاع الثاني : القطاع الثاني :

انــطالقـــا من مـــفــتــرق طـــرق طــلـــقــة بـــاIــســـدس نــحــو
الناحية العسكرية الثانية (طريق تلمسان) مرورا بـ :
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التمديد "ج"التمديد "ج" 

ثالثة عشر (13) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا
وثالثة وسبعون (73) سنتيارا.

 التمديد "د" التمديد "د" 

تسعة وأربعون (49) هكتارا وثالثة عشر (13) آرا
وسبعة وسبعون (77) سنتيارا.

تـــــقع هـــــذه األراضي فـي تــــراب واليـــــة وهــــران ويـــــتم
حتديدها طبقا للمخططات اIرفقة بأصل هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 4 :   :  قـوام األشــغـال اIـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
الــتـــمــديـــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خط لــلـــتــرامــواي

�دينة وهرانs هي كاآلتي :

1 -  التمديد "أ"  -  التمديد "أ" 

sطول اخلط : 8,14 كلم -

- اIــقــطع اجلــانــبي اIــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
s ¤ 1435 ســــكــــتـــان (2) حــــديـــديــــتـــان ذواتــــا حـــجم كــــلي من
رصــيــفــان (2) يــبـــلغ طــول كـل واحــد مــنـــهــمــا 3,5 مs عــرض

sاحملطات 15 مترا X� األرضية إلى

s12 : عدد احملطات -

s12 : عدد األكشاك -

s3 : عدد الوكاالت التجارية -

s6 : عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

s3 : عدد حظائر التناوب -

s20 : عدد مفترقات الطرق -

- اIــسـتــودع اIـلــحق لــورشـات الــصـيــانــة اIـقــام عـلى
مساحة 10.550 م2 .

2 -  التمديد "ب"  -  التمديد "ب" 

sطول اخلط : 8,27 كلم -

- اIقـطع اجلانـبي اIسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حــديـديــتـان ذواتــا حــجم كـلي من s¤ 1435 عــرض األرضـيـة

s7,50 م وطول احملطة 50 م

- اIــقــطع اجلــانــبي اIــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
s¤ 1435 ســــكــــتــــان(2) حــــديــــديــــتـــــان ذواتــــا حــــجم كـــــلي من
رصــيــفــان (2) يــبـــلغ طــول كـل واحــد مــنـــهــمــا 3,5 مs عــرض

sاحملطات 15 مترا X� األرضية إلى

- تــــقـــاطـع الـــطــــريق الــــوطــــني رقم 2 مـع ثـــالـث نـــهج
sمجاور

sمجمع الدرك الوطني -

- حــظـــيــــرة الــتــنــــاوب الــفــتــح (الــطــريــق الــوطــني
s(2 رقـم

sنفق كوكا -

- تـــــقـــــاطـع الـــــطـــــريق الـــــوطـــــنـي رقم 2 مـع الـــــطـــــريق
الوالئي 45 طريق عيون الترك (الكورنيش العالي).

* القطاع الرابع : القطاع الرابع :

انــــطالقــــا مـن تــــقــــاطع الــــطــــريـق الــــوطــــني رقم 2 مع
الطريق الوالئي 91 نحو بن عربة مرورا بـ :

- مــعــبــر عــلــوي لــلــراجــلــX حي بــوعــمــامــة (الــطــريق
s(2 الوطني رقم

- مــركـز إعـادة الـتــأهـيل الـصــحي الـتـابع لــلـصـنـدوق
الـــوطـــني لـــلـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي لـــلـــعـــمـــال غـــيـــر األجـــراء

s(كازنوس)

sمستشفى األمير عبد القادر -

- حي بن عربة (صخرة).

األراضي اخملـصـصة كـوعـاء عـقـاري Iـسـتـودع ورشات
s(صخرة) الصيانة الواقعة ب¦ عربة

األراضي اخملــصـصــة كــرحـاب إلقــامــة اIــنـافــذ اIــؤديـة
sإلى محطات الترامواي

األراضي اخملــــصــــصـــة إلقــــامـــة جتــــهــــيـــزات الــــتــــمـــويل
بـالــطـاقـــة والــتـجــهــيــزات اخلــاصـة بــاالســتـغالل ومــخــتـلف

األشغال والتهيئة الضرورية للسير اآلمن للترامواي.

أي طول قدره 8,3 كلم و 13 محطة.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــبـــلــغ اIـــســـاحــــــة اإلجــمـــالـــيـــــة لألراضــي
Xوأربــعــ Xمــائـــة واثــنـ sــــادة 2 أعــالهIـــذكـــــورة فــي اIا
(34) Xوأحــد عشر (11) آرا وأربـعة وثالث s(142) هكـتـارا

سنتيارا تتوزع كما يأتي :

 التمديد "أ" التمديد "أ" 

أربـــعـــون (40) هـــكــــتـــارا وســــبـــعــــة وســـتـــون (67) آرا
وخمسة وثمانون (85) سنتيارا.

 التمديد "ب" التمديد "ب" 

ثـمـانـيـة وثالثون (38) هـكـتارا وأربـعـة وسـتون (64)
آرا وتسعة وتسعون (99) سنتيارا.
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s12 : عدد احملطات -

s12 : عدد األكشاك -

s3 : عدد الوكاالت التجارية -

s5 : عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

s1 : عدد حظائر التناوب -

- عدد مفترقات الطرق : 16.

3 -  التمديد "ج" -  التمديد "ج" 

sطول اخلط : 4,68 كلم -

- اIـقـطـع اجلـانـبـي اIـسـتعـرض لألرضـيـــة : سـكــتان
(2) حــــــديـــــديــــــتـــــان ذواتـــــا حــــــجـم كـــــلـي من s¤ 1435 عـــــرض

sاألرضية 7,50 م وطول احملطة 50 م

- اIــقــطع اجلــانــبي اIــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
s¤ 1435 ســــكــــتـــان (2) حـــديــــديــــتــــان ذواتــــا حــــجم كــــلي من
رصــيــفــان (2)  يــبــلغ طــول كل واحــد مــنــهــمــا 3,5 مs عــرض

sاحملطات 15 مترا X� األرضية إلى

s5 : عدد احملطات -

s3 : عدد األكشاك -

s2 : عدد الوكاالت التجارية -

s3 : عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

- عدد مفترقات الطرق : 23.

4 -  التمديد "د" -  التمديد "د" 

sطول اخلط : 8,3 كلم -

- اIـقــطـع اجلـانــبـي اIــسـتــعـرض لـألرضـيــة : سـكــتـان
(2) حــــديــــديــــتـــــــان ذواتــــــا حــــجم كـــــلي من s¤ 1435 عــــرض

sاألرضية 7,50 م وطول احملطة 50 م

- مـــقــطـع جــانـــبي عـــلى �ـــX احملــطـــات : ســكـــتــان (2)
حـــديـــديـــتـــان ذواتـــا حــــجم كـــلي من s¤ 1435 رصـــيـــفــان (2)
يــبــلغ طــول كل واحــد مــنــهــمــا 3,5 مs عــرض األرضــيــة عــلى

sاحملطات 15 مترا X�

s13 : عدد احملطات -

s5 : عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

- عـدد مـفـتــرقـات الـطـرق (مـحــاور دورانـيـة مـجـهـزة
s33 : (بإشارات

s1 : عدد حظائر التناوب -

s5 : عدد مفترقات الطرق -
- مركز الصيانة مساحته : 000 107 م2.

كل اIـنـشـآت الـفـنـيـة ومـنـشـآت الـدعمs وبـنـاء مـعـابـر
الراجـلـX وأشـغال الـتـهـيئـة من أجل الـدمج اآلمن ألرضـية
الـتــرامـواي وأشــغـال الـتــهـيــئـة احلـضــريـة وأشــغـال تـهــيـئـة
اIـرافقة وأشـغال تـهيئـة اIسـاحات اآلمـنة Iنـشآت الـطاقة
الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة مــسـالك
الــســيــر واIـــرور واإلشــارةs وكــذا مــخــتــلـف الــتــجــهــيــزات
وأشــغــال الــتـهــيــئــة الــضـروريــة من أجـل االسـتــغالل اآلمن
لــلــتــمـــديــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" ألول خط لــلــتــرامــواي
�ــديـــنــة وهـــران بــX "جـــامــعـــة الــعـــلــــوم والـــتــكـــنــولـــوجــيــا
لوهــــران" و "بئــر اجلـيــر" فـيمـــا يخــص الـتمـديدين "أ"
و "ب" وبــX "الــســانــيــا" و"مــطــار الــســانــيــا" فـيــمــا يــخص
الـتـمـديـــد "ج" ومــن مـحـطـــة نـقل اIـسـافـرين حـطـاب إلى
بن عــربــة فــيـــمــا يــخص الــتــمــديــد "د"s ال ســيــمــا اIــنــشــآت

الفنية اآلتية :
1 - فيما يخص التمديد "أ" : - فيما يخص التمديد "أ" :

- اIــنــشـآت الــفـنــيـة 1 : جــسـر عــلى احملــور الـدوراني
(اIشتلة) األمير عبد القادر.

2 - فيما يخص التمديد "ب" : - فيما يخص التمديد "ب" :
- اIنـشآت الفـنية ª  : 1ـر علـوي في نقـطة الـتقاطع
s74 الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوالئي رقم Xب

اIـنـشآت الـفـنـية ª  : 2ر عـلـوي عـلى الـنـهج احملـيطي
الــرابـع مــا بــX مـــحــطــة نـــهج مــيـــلــنــيـــوم ومــحــطـــة اIــلــعب

األوIبي.
3 - فيما يخص التمديد "ج" : - فيما يخص التمديد "ج" :

- اIـــنـــشــآت الـــفـــنـــيــة ª : 1ـــر عـــلـــوي يـــعــبـــر الـــســـكــة
احلديدية وهران / عX تموشنت.

اIــــــــادة اIــــــــادة 5 :  :  يــــــــجـــب أن تــــــــتــــــــــوفــــــــر االعــــــــتــــــــــمــــــــادات
الضرورية للتـعويضات اIمنوحة لفائدة اIعنيX وتـودع
لــــدى اخلــزيــنـــة الــعـــمــومــيـــة فــيـــمـــا يــخــص عــمــلـــيــــة نـــزع
األمـــالك الــعـــقــاريــــــة واحلـــقـــــوق الــعــيـــنــيــــة الـــعــقــاريــــة
الـــضــــروريــــة إلجنـــاز الــــتـــمـــديــــدات "أ" و "ب" و "ج" و "د"

ألول خط للترامواي �دينة وهران.
اIادة اIادة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق

15 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مــرســوم تــنـــفــيــمــرســوم تــنـــفــيــذي رقم ذي رقم 14-287 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 ذي احلــجــــة ذي احلــجــــة
عـام عـام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 15 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2014 يــتــضـمنs يــتــضـمن
التصريح باIنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خطالتصريح باIنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خط

للترامواي في مدينة باتنـة.للترامواي في مدينة باتنـة.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممIعدل واIا sتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اIــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اIـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

sتممIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممIعدل واIا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اIــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممIعدل واIا sوأمنها
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
sتممIا s1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اIوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

sتممIا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
sـــــذكــــور أعالهIـــــتــــمم واIا s1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةIا

وطــبـقـــا ألحــكـــام اIـــادة 10 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيـذي رقم
93-186 اIــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اIــوافق 27  يــولــيـو

سـنة s1993 اIـتمم واIـذكورأعالهs يـهدف هـذا اIرسوم إلى
الــتــصـريح بــاIــنــفـعــة الــعــمـومــيــة لــعـمــلــيــة إجنـاز أول خط
لـــلـــتــــرامـــواي في مـــديـــنـــة بـــاتـــنـــةs نـــظــــرا  لـــطـــابع الـــبـــنى
الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اIــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.
اIــادة اIــادة 2 : : يـــخص طــابع اIـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كـــرحــاب إلجنـــاز أول خط لــلـــتـــرامــواي في مـــديــنـــة بــاتـــنــة

واIتعلقة �ا يأتي :
اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

انــــطالقـــــا من احلـي اجلــــديـــــد "حــــمــــلـــــة" بــــالـــــقــــرب من
الــطــريـق الــوطــني رقم 77 نــحــو "حي عــدل 1000 مـــســكن"
الواقع بحي بوزوران مرورا بـ : حملةs الطريق الوطني
رقم s3 جتـــاوز اجلـــنــــوبs نـــهج sKL طــــريق بــــســـكــــرةs نـــهج
اجلـيش الشـعـبي الـوطـنيs نهج االسـتـقاللs شـارع الـعربي

بن اIهيديs حي عدل 1000 مسكن.
أي طول قدره 15,5 كلم و 25 محطة.

األراضي اخملصصة كـوعاء عقاري لورشـات الصيانة
اIـــقـــام عـــلـى مـــســـتـــوى احلي اجلـــديـــد حلــــمـــلـــة بـــالـــقـــرب من

الطريق الوطني رقم 77.
األراضي اخملــصــصـــة كــرحــاب لـــلــمــنــافـــذ اIــؤديــة إلى

محطات الترامواي.
األراضي اخملـــــصـــــصـــــة إلقـــــامـــــة اIــــنـــــشـــــآت الـــــفـــــنـــــيــــة
وجتـــهــيـــزات الــتـــزويـــد بــالـــطــاقـــة والــتـــجــهـــيــزات اخلـــاصــة
بــاالســتــغالل ومــخـــتــلف األشــغــال والــتـــهــيــئــة الــضــروريــة

للسير اآلمن للترامواي.
اIــادة اIــادة 3 : : تـــبـــلــغ اIـــســـاحــــــة اإلجــمـــالـــيـــــة لألراضــي
(77) Xســـبــــعــــة وســـبــــعـــ sــــــادة 2 أعـــالهIــــذكـــــــورة فــي اIا
(85) X(52) آرا وخمـسة وثمان Xوخـمس Xهكتــارا واثن

سنتيارا.
تـــــقع هــــذه األراضـي في تـــــراب واليــــة بــــاتــــنـــــة ويــــتم

حتديدها طبقا للمخطط اIرفق بأصل هذا اIرسوم.
اIـادة اIـادة 4 : : قـوام األشـغـال اIـلـتـزم بــهـا بـعـنـوان عـمـلـيـة

إجناز أول خط للترامواي في مدينة باتنة كاآلتي :
sطول اخلط : 15,5 كلم -

- اIقـطع اجلانـبي اIسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حديديـتان ذواتـا حجـم كلـي مـن s¤ 1435 عرض األرضيـة

sطول احملطة 60 م s7,50 م



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61  22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـ
16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م

- اIــقــطع اجلــانــبي اIــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
s¤ 1435 ســــكــــتــــان(2) حــــديــــديــــتـــــان ذواتــــا حــــجم كـــــلي من
sرصيفان (2) يبلغ طـول كل واحد منهـما أربعة (4) أمتار

sاحملطات 15 مترا X� عرض األرضية إلى
s25 : عدد احملطات -

sمركز ذو توتر عال مقام �ستودع الصيانة -
- عـدد احملطات الـكهربـائية الـفرعية : 07 + 1 (احملطة

s(تواجدة �ركز الصيانةIالفرعية ا
s3 : عدد حظائر التناوب -
s6 : عدد أقطاب التبادل -

s56 : عدد مفترقات الطرق -
- مركز صيانة �ساحة قدرها : 000 109 م2.

كل اIـنـشــآت الـفـنـيــة ومـنـشــآت الـدعم وبـنــاء مـعـابـر
الراجـلـX وأشـغال الـتـهـيئـة من أجل الـدمج اآلمن ألرضـية
الـتــرامـواي وأشــغـال الـتــهـيــئـة احلـضــريـة وأشــغـال تـهــيـئـة
اIـرافقة وأشـغال تـهيئـة اIسـاحات اآلمـنة Iنـشآت الـطاقة
الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة مــسـالك
الـسـير واIـرور واإلشـارة وكـذا مخـتـلف أشغـال الـتجـهـيز
وأشغال الـتهـيئـة الضـرورية لالسـتغالل اآلمن لـكامل خط

التراموايs ال سيما اIنشآت الفنية اآلتية :
s2 منشآت فنية 1 : مبنى عبور وادي حملة -
s1 منشآت فنية 2 :  مبنى عبور وادي حملة -

sمنشآت فنية 3 : مبنى عبور السكة احلديدية -
- مــنـشـآت فــنـيـة 4 : مـبـنـى عـبـور الــوادي الـذي يـقع

sعلى مستوى الطريق الوطني رقم 3 احملطة البرية
- مــنـشـآت فــنـيـة 5 : مـبـنـى عـبـور الــوادي الـذي يـقع

sعلى مستوى طريق قسنطينة
sمنشآت فنية 6 : مبنى عبور مائي لقناة -

- منشآت فنية 7 : مبنى عبور مائي لقناة تلفاق.
اIـادة اIـادة 5 :  :  يـجـب أن تـتــوفـر االعـتـمـادات الـضـرورية
لــلــتــعــويــضــات اIــمــنــوحــة لــفــائــدة اIــعــنــيــX وتـــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجناز أول خط للترامواي في مدينة باتنة.
اIادة اIادة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرر بــــــــاجلـــــــزائـــــــــر في 21 ذي احلــــــــجـــــــــة عـــــــام 1435

اIوافــق 15 أكتوبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14 - -288 مــؤر مــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 15 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة s2014 يــــتــــممs يــــتــــمم
اIـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اIـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 01-105 اIـــــؤرخ فـي اIـــــؤرخ فـي29
مــــحـــــرم عـــام مــــحـــــرم عـــام 1422 اIــــوافـق  اIــــوافـق 23  أبــــريـل ســــنــــة   أبــــريـل ســــنــــة 2001
الــــذي يــــحــــــدد شــــروط وكــــيـــفــــيــــات شــــراء اIـــســــاكنالــــذي يــــحــــــدد شــــروط وكــــيـــفــــيــــات شــــراء اIـــســــاكن
اIـنـجــزة بـأمــوال عـمـومــيـة أو مــصـادر بـنــكـيـة أو أياIـنـجــزة بـأمــوال عـمـومــيـة أو مــصـادر بـنــكـيـة أو أي

تمويالت أخرىs  في إطار البيع باإليجار.تمويالت أخرىs  في إطار البيع باإليجار.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتـــضــى الـــقـــانــــون رقم 07-12 اIــؤرخ في 21
ذي احلــــجــــة عــــام 1428 اIــــوافق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة s2008 ال سـيــمـا اIـادة 57

sتممةIعدلة واIا sمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى  اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 105-01
اIـؤرخ فـي29  مـحــرم عام 1422 اIـوافـق 23  أبـريـل سـنـة
2001 الــــذي يــــحــــــدد شــــروط وكــــيـــفــــيــــات شــــراء اIـــســــاكن

اIـــنـــجـــزة بــــأمـــوال عـــمـــومــــيـــة أو مـــصـــادر بــــنـــكـــيـــة  أو أي
تــــمــــويالت أخــــرىs  فـي إطـــار الــــبــــيـع بــــاإليــــجــــارs اIــــعـــدل

sتممIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-235 اIؤرخ
في 26 شـوال عام1431 اIـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 الـذي
يحـدد مسـتويـات اIـساعـدة اIبـاشرة اIـمنـوحة من الـدولة
القــتــنــاء سـكـن جـمــاعي أو بــنــاء سـكـن ريـفـي ومـســتــويـات
دخـل طـــالـــبي هـــذه الـــســـكـــنـــات وكـــذا كـــيـــفـــيـــات مـــنح هـــذه

sتممIعدل واIا sساعدةIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-389 اIؤرخ
في 20 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 24 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــذي يــحـدد مــســتـويــات وكــيــفـيــات مــنح تــخـفــيض مــعـدل
الفائـدة على القـروض التي تـمنحـها الـبنوك واIـؤسسات
اIالية القتـناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن
فردي يـنجـز في شكل مـجمع في مـناطق مـحددة بـواليات

sاجلنوب والهضاب العليا
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -



 22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1461
16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يــــتـــمـم هـــذا اIــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اIرسوم التنفيذي رقم 01-105 اIؤرخ فـي29  محـرم عام

1422 اIوافـق 23  أبريـل سنـة 2001 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 :  :  تتمم أحكام اIادة 8 من اIرسوم التنفيذي
رقم 01-105 اIــؤرخ فـي29  مــحـــرم عــام 1422 اIــوافـق 23

أبريـل سنـة 2001 واIذكور أعالهs كما يأتي :
"اIادة 8 : ........................................................
قصد حتـويل اIلكـية بـصفة شـرعيـة لفائـدته و�جرد
تسديد الدفعـة األولىs  �كن اIستفيد أن يقوم بالتسديد

اIسبق للجزء اIتبقي من سعر اIسكن بكامله".
اIادة اIادة 3 :  : تتـمم أحكام اIادة 9 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 01-105 اIـؤرخ فـي 29  مــحــرم عـام 1422 اIـوافـق 23

أبريـل سنـة 2001 واIذكور أعالهs كما يأتي :
"اIادة 9 :.........................................................
غـيــر أنهs �ــكن عــدم األخــذ بـعــX االعــتـبــار هــذا احلـد
األقـصـى لـلـسنs في حــالـة الـتــزام اIـسـتـفــيـدs عـنــد تـسـديـد
الدفعة األولىs  بالتسديد اIسبق لسعر اIسكن بكامله".
اIادة اIادة 4 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــــاجلــــــزائـــــــــر فــي 21 ذي احلــــــجـــــــــة عــــــام 1435

اIوافق 15 أكتوبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14- - 289 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2014 ــوافق 15 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةIــوافق  اI1435 ا عـام عـام 

إنشـاء معـهد للتعليـم اIهنـي.إنشـاء معـهد للتعليـم اIهنـي.
ــــــــــــــــــــ

sإن الوزيــر األول
- بـــنـــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الــــتـــكـــوين والــــتـــعـــلـــيم

sXهنيIا
- وبـــنــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــادتـــان 85 -3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-293 اIؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Iـعـاهـد التـعـليم

sهنيIا
   sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى :  طـــبــقـــا ألحـــكـــام اIــادة 3 من اIـــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 08-293 اIـؤرخ في 20 رمــضـان عـام 1429
اIــوافق 20 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2008 واIـــذكــور أعالهs يــنــشــأ

معهـد للتعليـم اIهنـي بسطيف.
اIــادةاIــادة 2 :  :  يـحـدد مــقـر مـعـهـد الـتـعـلـيم اIـهـني بـبـلـديـة

سطيفs والية سطيف.
اIـادةاIـادة 3 : :  يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق

15 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14- - 290 مــؤرخ في  مــؤرخ في  21 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2014 ــوافق 15 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةIــوافق  اI1435 ا عـام عـام 
إنـــشــاء مــعــاهــد وطـــنــيــة مــتـــخــصــصــة فـي الــتــكــويـنإنـــشــاء مــعــاهــد وطـــنــيــة مــتـــخــصــصــة فـي الــتــكــويـن
Xهنـي والـتمهIـهنـي وحتويـل مـركــز للتــكويـن اIاXهنـي والـتمهIـهنـي وحتويـل مـركــز للتــكويـن اIا

إلى معهد وطني متخصص في التكوين اIهني.إلى معهد وطني متخصص في التكوين اIهني.
ــــــــــــــــــــ

sإن الوزيـر األول
- بـــنـــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الــــتـــكـــوين والــــتـــعـــلـــيم

sXهنيIا
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورs ال ســـيـــمــــا اIـــادتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-295 اIؤرخ
في 18 رمـــضـــان عـــام 1432 اIــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة 2011
Xـــهــني والــتـــمــهــIــتـــضــمن إنـــشــاء مــراكـــز لــلــتـــكــوين اIوا
وحتــويل مــلــحــقـة مــركــز الــتـكــوين اIــهــني والــتــمــهـX إلى

sXهني والتمهIمركز للتكوين ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-125 اIؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اIــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

sهنيIتخصصة في التكوين اIالوطنية ا
   sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 3 من اIـــرســـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-125 اIـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اIـوافق 19 مـارس سـنة 2012 واIـذكـور أعالهs تـنـشـأ

مـعــاهـد وطـنـيــة مـتـخـصـصــة في الـتـكـويـن اIـهـني ويـحـوّل
مـــركـــز لـــلـــتـــكــويـن اIـــهـــني والـــتـــمــهـــX إلـى مـــعــهـــد وطـــني
مـتخـصص في الـتكـوين اIـهنيs اIـرفقـة قائـمـتهـا باIـلحق

بهذا اIرسوم.
Xــهـني والـتـمـهـIــادة 2 : :  يـحـول مــركـز الـتـكـوين اIــادةاIا
بـبــوحــجـار 2  إلى مــعـهــد وطـني مــتــخـصص فـي الـتــكـوين
اIهني لبوحـجارs بلدية بوحـجارs والية الطارف ويخضع
إلى أحـكام اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 12-125 اIؤرخ في 26
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433 اIــــوافق 19 مــــارس ســــنــــة 2012

واIذكور أعاله.
اIـــادةاIـــادة 3 : :  يـــواصل اIــعـــهــد الــوطـــني اIــتـــخــصص في
الــتــكــوين اIــهــني لــبــوحــجــار ضـمــان الــتــكــوين بــالــنــســبـة

لـلـمتـربـصـX اIـسـجـلـX باIـركـز احملـول إلى غـايـة انـقـضاء
مدة التكوين.

اIــادةاIــادة 4 : :  تــنـقـل األمالك اIــنـقــولــة والــعـقــاريــة وكـذا
مسـتـخدمـو مـركز الـتـكويـن اIهـني والـتمـهـX ببـوحـجار2
إلى اIـــعـــهـــد الـــوطـــنـي اIـــتـــخـــصص فـي الـــتـــكـــوين اIـــهـــني
لـبوحجارs بلـدية بوحجارs والية الـطارفs طبقا لـلتنظيم

اIعمول به.
وتــبــقى حـقــوق اIـســتـخــدمــX والـتــزامـاتــهم خـاضــعـة
إلـى األحـــكـــام الــــقـــانـــونــــيـــة أو الـــقــــانـــونـــيــــة األســـاســـيـــة أو

التعاقدية التي تسيرهم عند تاريخ النقل.
اIـادةاIـادة 5 : :  يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق

15 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

الواليةالوالية

اIلحقاIلحق

12 - تبسة

14 - تيارت

16 - اجلزائر

19 - سطيف

22 - سيدي بلعباس

29 - معسكر

31 - وهران

39 - الوادي

التسميةالتسمية

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني ببئر العاتر

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بقصر الشاللة

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بالسبعات (الرويبة)

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بعX تبينات سطيف

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بسيدي حلسن

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بتيغنيف

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني باحلمري

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني باIغير

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بجامعة

قائمة اIعاهد الوطنية اIتخصصة في التكوين اIهنيقائمة اIعاهد الوطنية اIتخصصة في التكوين اIهني

1 - إنشاءات جديدة : - إنشاءات جديدة :

2 - قائمة اIؤسسات احملولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين اIهني : - قائمة اIؤسسات احملولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين اIهني :

الواليةالوالية

36 - الطارف

اIؤسسات احملولةاIؤسسات احملولة

36-10 مركز التكوين اIهني

والتمهX بوحجار 2
اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني ببوحجار

اIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني اIطابقاIعهد الوطني اIتخصص في التكوين اIهني اIطابق
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-291 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 15 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة s2014 يــــتـــــضــــمنs يــــتـــــضــــمن

إنشــاء مـراكـز لـلـتكـويـن اIـهني والـتـمهـX وحتويـلإنشــاء مـراكـز لـلـتكـويـن اIـهني والـتـمهـX وحتويـل
مـلـحـــقــات مــراكـز لــلـتـكـويـن اIـهـني والــتـمـهــX إلىمـلـحـــقــات مــراكـز لــلـتـكـويـن اIـهـني والــتـمـهــX إلى

.Xهني والتمهIمراكـز للتكوين ا.Xهني والتمهIمراكـز للتكوين ا

ــــــــــــــــــــ

sإن الوزيــر األول

- بـــنـــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الــــتـــكـــوين والــــتـــعـــلـــيم
sXهنيIا

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورs ال ســـيـــمــــا اIـــادتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-64 اIـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اIوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اIـهــني والـتــمـهــsX اIـعـدل

sتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-140 اIؤرخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحـــدد الــقــانــون األســاسي الـــنــمــوذجي Iــراكــز

sXهني والتمهIالتكوين ا

   sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 3 من اIـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 14-140 اIؤرخ في 20 جمـادى الثانـية عام
1435 اIــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 الــذي يــحــدد الــقــانــون

sXـهـني والــتـمـهـIــراكـز الـتـكــوين اI األسـاسي الــنـمـوذجي
تـنشـأ مراكـز لـلتـكـوين اIهـني والـتمـهX وحتـول مـلحـقات
مـراكـز للـتكـــوين اIـهــني والـتـمهـX إلى مراكـز لـلتـكوين
اIهني والتمـهX حسب اجلدولX (أ) و (ب) اIـلحقX بهذا

اIرسوم.

اIـادةاIـادة 2 : :  يـتـرتب علـى اIلـحـقات احملـولـة إلى مـراكز
لـلــتـكــوين اIـهــني والــتـمــهـX اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIــادة

األولـى أعـالهs ما يأتي :

- إعـــــــــداد جـــــــــرد كــــــمـــي وكــــــيــــــفــــي وتــــــقــــــديـــــــــري
لـألمـــالك اIــــــنــــــقــــــولــــــــة والــــــعــــــقــــــاريــــــة والــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات
واIـســتـخــدمـX الـتــابـعــX لـلـمــلـحـقــات احملـوّلــة إلى مـراكـز
لـلتـكوين اIـهني والـتمـهsX طـبقـا للـقوانـX والتـنظـيمات

sعمول بهاIا

- إعـــداد حــــصـــيــــلـــة خــــتـــامــــيـــة حــــضـــوريــــة تـــتــــضـــمن
الـوسـائل وتـبــX قـيـمـة عـنـاصـر الـذمـة اIـالـيـة لـلـمـلـحـقـات

sXهني والتمهIاحملولة إلى مراكز للتكوين ا

- حتــــديـــد إجـــراءات تـــبـــلــــيغ اIـــعـــلــــومـــات والـــوثـــائق
واألرشــيـف ذات الــصــلــة بـــاIــلــحــقــات احملـــوّلــة إلى مــراكــز

.Xهني والتمهIللتكوين ا

يــتم حتـــويل اIــســـتــخـــدمــX اIـــوجــودين بـــاIــلـــحــقــات
احملــولــة إلى مـــراكــز لــلــتــكــويـن اIــهــني والــتـــمــهــsX طــبــقــا

للتنظيم اIعمول به.

اIـادةاIـادة 3 : :  يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
15 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

تسمية اIركزتسمية اIركز

اجلدول (أ)اجلدول (أ)

 02 -  والية الشلف -  والية الشلف
02-21 م.ت.م.ت بني راشد

02-22 م.ت.م.ت الظهرة

02-23 م.ت.م.ت حرنفة

 05 -  والية باتنة -  والية باتنة
05-23 م.ت.م.ت احلملة

05-24 م.ت.م.ت تكوت

مقر اIركزمقر اIركز

بني راشد
الظهرة
حرنفة

احلملة

تكوت

قائمة مراكز التكوين اIهني و التمهX اIنشأةقائمة مراكز التكوين اIهني و التمهX اIنشأة
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 08 -  والية بشار -  والية بشار
08-10 م.ت.م.ت ذبذابة

08-11 م.ت.م.ت تبلبالة

08-12 م.ت.م.ت حلمر

08-13 م.ت.م.ت أوالد خضير

 10 -  والية البويرة -  والية البويرة
10-19 م.ت.م.ت أهل القصر

 12 -  والية تبسة -  والية تبسة
12-17 م.ت.م.ت أم علي

12-18 م.ت.م.ت بكارية

    14 -  والية تيارت -  والية تيارت
14-19 م.ت.م.ت سيدي حسني

    19 -  والية سطيف -  والية سطيف
19-28 م.ت.م.ت عX طريق

 20 -  والية سعيدة -  والية سعيدة
20-12 م.ت.م.ت عX السخونة

 24 -  والية قاIة -  والية قاIة
24-12 م.ت.م.ت عX احلساينية

 27 -  والية مستغا¬ -  والية مستغا¬

27-15 م.ت.م.ت وادي اخلير

مقر اIركزمقر اIركزتسمية اIركزتسمية اIركز

ذبذابة
تبلبالة
حلمر 

أوالد خضير

أهل القصر

أم علي
بكارية

سيدي حسني

عX طريق

عX السخونة

عX احلساينية

وادي اخلير

 31 -  والية وهران -  والية وهران

31-19 م.ت.م.ت عX الترك 2

 35 -  والية بومرداس -  والية بومرداس

35-24 م.ت.م.ت ساحل

 39 -  والية الوادي -  والية الوادي

39-17 م.ت.م.ت طالب العربي

 40 -  والية خنشلة -  والية خنشلة

40-12 م.ت.م.ت خنشلة 3

40-13 م.ت.م.ت بوحمامة

 41 -  والية سوق أهراس -  والية سوق أهراس

41-14 م.ت.م.ت الدريعة

41-15 م.ت.م.ت سيدي فرج

41-16 م.ت.م.ت ترقالت

 42 -  والية تيبازة -  والية تيبازة
42-23 م.ت.م.ت عX تاقورايت

 44 -  والية عX الدفلى -  والية عX الدفلى

44-19 م.ت.م.ت سيدي األخضر

44-20 م.ت.م.ت بئر ولد خليفة

 47 -  والية غرداية -  والية غرداية
47-20 م.ت.م.ت بريان 3

مقر اIركزمقر اIركزتسمية اIركزتسمية اIركز

عX الترك

ساحل

طالب العربي

خنشلة
بوحمامة

الدريعة
سيدي فرج
ترقالت

عX تاقورايت

سيدي األخضر
بئر ولد خليفة

بريان

اجلدول (ب)اجلدول (ب)
Xهني والتمهIلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اIاXهني والتمهIلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اIا

تسمية اIلحقةتسمية اIلحقة احملولةاحملولة

 29 - والية معسكر - والية معسكر
- ملحقة زهانة

 35 - والية بومرداس - والية بومرداس
- ملحقة قدارة

اIؤسسة التابعة لهااIؤسسة التابعة لها

مركز التكوين اIهني
والتمهX سيق 2

مركز التكوين اIهني
والتمهX بودواو

29-12 م.ت.م.ت زهانة

35-25 م.ت.م.ت قدارة

مقر اIركزمقر اIركزتسمية اIركزتسمية اIركز

زهانة

قدارة
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- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-176 اIؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اIــوافق 11 أبـــريل ســـنــة
2012 واIـتضـمـن التـصـريح بـاIـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـية

sتعلقة بإجناز مناطق صناعية في بعض الوالياتIا
   sو بعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اIادة األولى :اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 15 من  الـقانون
رقم 08-16 اIـــؤرخ في أول شــــعـــبـــان عـــام 1429 اIــــوافق 3
غشت سنة 2008 واIتضـمن التوجيه الفالحيs يهدف هذا
اIـرســوم إلى إلــغــاء تـصــنــيف قـطـع أراض فالحـيــة واقــعـة

بإقليم بعض الواليات موجهة لتوطX مناطق صناعية.
حتــدد قــائـمــة الـواليــات وكــذا مـســاحــة قـطع األراضي
الــفالحـيـة اIـعــنـيـة بـعــمـلـيـة إلــغـاء الـتـصــنـيف اIـذكـور في
الفقرة األولى أعالهs طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIــادةاIــادة 2 : :  حتــدد قـطع األراضي الــفالحـيـة اIــنـصـوص
عـلـيـها فـي اIادة األولـى أعالهs طـبقـا لـلـمـخـطـطـات اIـلـحـقة

بأصل هذا اIرسوم.
اIـادةاIـادة 3 : :  يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 22 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق

16 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-292 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة s2014 يـتـضـمن إلـغـاءs يـتـضـمن إلـغـاء

تـــصـــنـــيف قـــطـع أراض فالحـــيـــة مـــخـــصـــصـــة إلجنـــازتـــصـــنـــيف قـــطـع أراض فالحـــيـــة مـــخـــصـــصـــة إلجنـــاز
مناطق صناعيـة على مستـوى بعض الواليـات.مناطق صناعيـة على مستـوى بعض الواليـات.

ــــــــــــــــــــ
sإن الوزيــر األول

sوزيــر الـدولـة Xـشـتـرك بــIبــنـاء عـلى الــتـقـريـــر ا -
وزيـــر الــــداخـــلــــيـــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة ووزيـــر الــــفالحـــة

sناجمIوالتنمية الريفية  ووزير الصناعة وا
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورs ال ســـيـــمــــا اIـــادتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اIـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اIــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

sتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واIــتـضــمن الــتـوجــيه الـعــقــاريs اIـعــدل واIـتــممs ال سـيــمـا

sادة 36 منهIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممIعدل واIا sتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اIــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اIـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واIــتـضـمن

sادة 15 منهIال سيما ا sالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةIوا

بومدفع
عX الباردة
رأس الوادي

القصر / فناية إIاتن
وادي البردي
وادي السلي
عX أعبيد

اIلحقاIلحق
قائمة الواليات ومساحة قطع األراضي الفالحيةقائمة الواليات ومساحة قطع األراضي الفالحية

الواليةالوالية

عX الدفلى
عنابة

 برج بوعريريج
بجاية

البويرة
الشلف

قسنطينة

اIساحةاIساحةالبلديةالبلدية

57  هكتارا     64 آرا     71 س

101 هكتارا    81 آرا     23 س

134 هكتارا    07 آرا     50 س

175 هكتارا    87 آرا     09 س

193 هكتارا    57 آرا     50 س

110 هكتارا    29 آرا     21 س

543 هكتارا    09 آرا     82 س
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عX وسارة
اIطروحة

شلغوم العيد
البرجية

أوالد صابر
زعرورة

عX بوشقيف
األربعطاش
وادي تليالت

الصوامع
بوقادير
أوقاز

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

الواليةالوالية

اجللفة
الطارف

ميلة
مستغا¬
سطيف
تيارت
تيارت

بومرداس
وهران

تيزي وزو
الشلف
معسكر

اIساحةاIساحةالبلديةالبلدية

400 هكتار    00 آر     00 س

70 هكتارا    00 آر     00 س

213 هكتارا    80 آرا     51 س

200 هكتار    00 آر     99 س

130 هكتارا    41 آرا     84 س

327 هكتارا    50 آرا     39 س

318 هكتارا    72 آرا     95 س

136 هكتارا    91 آرا     00 س

152 هكتارا    00 آر     00 س

327 هكتارا    00 آر     00 س

200 هكتار    00 آر     00 س

98 هكتـــارا   15 آرا     87 س

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــــهـــــام اIــــديــــــر الــــعــــــاممـــــهـــــام اIــــديــــــر الــــعــــــامّ لــــلـــــمــــواصـالت الــــســـــلــــكـــــيــــة لــــلـــــمــــواصـالت الــــســـــلــــكـــــيــــة

والالسلكـية الـوطنـية.والالسلكـية الـوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّــــيــــد عـــبــــد الــــقــــادر ســــعـــدونs بــــصــــفــــته مــــديــــرا عــــامـــا

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــــهـــــام مـــــديـــــر اإلعالم اآللـي بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــةمـــــهـــــام مـــــديـــــر اإلعالم اآللـي بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــة

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــــيــــد شـــريـف كـــيــــشـــوs بــــصـــفــــته مــــديـــرا لـإلعالم اآللي
بــاIـــديــريــة الـــعــامــة لــلـــمــواصالت الـــســلــكـــيــة والالســـلــكــيــة

الوطنيةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام اIفتش العاممهام اIفتش العامّ في والية الشلف. في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّيد عـبد احلـليم أجـيريs بـصفته مـفتـشا عـاما في والية

الشلفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

الشؤون اخلـارجـيالشؤون اخلـارجـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــــيــــد عـــلـي بن زرقــــةs بـــصــــفــــته مــــكـــلّــــفــــا بـــالــــدّراســـات
والـــتـــلـــخــــيص بـــوزارة الـــشـــؤون اخلــــارجــــيــــةs لـــتـــكـــلـــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.



 22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2061
16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام نومهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.اب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
اآلنـــســـتـــX والـــسّـــيـــد اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم نـــوّاب
مــــديــــرين بـــــوزارة الــــشـــــؤون اخلـــــارجـــــيــــةs لــــتــــكــــلـــيــــفــــهم

بـوظـائف أخـرى :

- نوال ستـوتيs نائـبة مديـر للـمؤتمـرات باIـديرية
sالعامة للتشريفات

- ســـلـــيـــمـــة عـــبـــد احلقs نـــائـــبـــة مـــديــر لـــلـــتـــعـــاون مع
الـهــيـئــات واIـنــظـمــــات الـتــجــاريــــة اIـتــعـــددة األطــــراف
فـي اIـــــديــــــريـــــــة الــــعــــــامـــــــة لـــــلــــعـالقــــــات االقــــتـــــصــــــاديــــــة

sXوالتعــاون الـدوليـ

- عـــبــــد احلـــمــــيـــد عـــبــــداويs نـــائب مــــديـــر لــــلـــواليـــات
اIتحدة األمريكية باIديرية العامة ألمريكا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــهـــام نـــائـب مـــديـــر بـــوزارة الـــفـالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــةمـــهـــام نـــائـب مـــديـــر بـــوزارة الـــفـالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة

الريفية.الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد عــلي بن جـوديs بـصــفـته نـائـب مـديـر لـلــسـهـر عـلى
sالــصـحــة الـنــبـاتـيــة بـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيــة الـريــفـيـة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام مدير اIصالح الفالحية في والية غرداية.مهام مدير اIصالح الفالحية في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
السّـيـد بوزيـد بلـخـيرs بـصـفته مـديـرا للـمـصالح الـفالحـية

في والية غردايةs إلحالته على التّقـاعد.

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 21  ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام
يـتـضـمّـنـانـنـان  sيـتـضـم s2014 ـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـةIـوافق  اI1435 ا

إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشـار.إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــيــد عــبــد الــقــادر بـــوديs بــصــفــته نــائـب مــديــر مــكــلّــفــا
بـــالــــتـــكـــويـن الـــعـــالـي والـــتـــكـــويـن اIـــتـــواصـل والـــشـــهـــادات

بجامعة بشارs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّـيــد عـبــد الـرحــمـــان بــلـغــــاشيs بــصـفــتـه نـائب مــديــر
مــــكـــــلّـــــفــــــا بــــتــــنــــشـــــيـط الــــبــــحث الــــعــــــلـــــمي والــــعالقــــــات
sاخلــــارجــــيــة والــتــعــــاون وتــرقــيـــة ذلك بــجــامــعــــة بــشـــار

بنــاء عـلى طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام مفتش البيئة في والية قسنطينة.مهام مفتش البيئة في والية قسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّــيـد صــديق بـن عـبــد الـلـــهs بـصـفـتـه مـفـتــشــا لـلـبـيـئــة

فـي والية قسنطينةs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إلــغــاءن إلــغــاء

أحكام مرسوم رئاسيأحكام مرسوم رئاسيّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة 2014 تــلــغى أحــكــام
اIرسوم الرّئاسيّ اIؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435
Xـــتـــضــــمّــن تــــعـــيــــIــــوافــق 16 أبـــــريــل ســــنــــــة 2014 واIا
الـسّـــيـد جـمــــال شـقـتـمـيs مــديـــرا لـلـصــحـــــة والـسـكـــــان

فـي واليـة الشلف.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61  22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـ
16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
اIــديــر الــعــاماIــديــر الــعــامّ لــلــمــواصالت الــســلـكــيــة والالســلــكــيـة لــلــمــواصالت الــســلـكــيــة والالســلــكــيـة

الـوطنـية.الـوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
شـــريف كــــيـــشـــوs مـــديــــرا عــــامـــا لـــلـــمـــواصـالت الـــســـلـــكـــيـــة

والالسلكـية الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

رئيس ديوان وزير الشؤون اخلارجية.رئيس ديوان وزير الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد

علي بن زرقةs رئيسا لديوان وزير الشؤون اخلارجـيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
مـكـلمـكـلّـفـX بالـدـفـX بالـدّراسـات والـتلـخـيص بـوزارة الـشؤونراسـات والـتلـخـيص بـوزارة الـشؤون

اخلـارجـياخلـارجـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عام 1435 اIوافق 16 سبـتمبـر سنة 2014 تعـيّن اآلنسـتان
والسّيـد اآلتية أسـماؤهم مـكلّفـX بالـدّراسات والتـلخيص

بوزارة الشؤون اخلارجـيّة :
sعبد احلميد عبداوي -

sنوال ستوتي -
- سليمة عبد احلق.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

مدير اIصالح الفالحية في والية غرداية.مدير اIصالح الفالحية في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــــلي بــن جــــــــوديs مــديـــــــرا لــلــمــصــــــالــح الــفالحـــــــيــة

فــي واليـة غـردايــة.

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
مـديـر اIـوارد الـبـشـريـة والـتـكـوين بـوزارة الـسـكنمـديـر اIـوارد الـبـشـريـة والـتـكـوين بـوزارة الـسـكن

والعمران واIدينة.والعمران واIدينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـبـد احلـلـيم أجـيـريs مـديـرا لـلـمـوارد الـبـشـريـة والـتـكـوين

بوزارة السكن والعمران واIدينة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي sيـتضـم s2014 ـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةIـوافق اIا
في اIــديـريــة الــعـامــة لــلـبــحث الــعـلــمي والــتـطــويـرفي اIــديـريــة الــعـامــة لــلـبــحث الــعـلــمي والــتـطــويـر
الــتــكـنــولــوجـي بـوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحثالــتــكـنــولــوجـي بـوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي.العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتــيــة أســمــاؤهم فـي اIــديــريــة الــعــامــة لــلـــبــحث الــعــلــمي
والــتـــطــــويـــــر الـــتــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعــلــــيـم الــعـــالي

والبحث العلمي :

sنائب مدير للتجهيزات sذهبي تومي -

- حـــكــــيم حــــريكs نــــائب مــــديــــر لإلعالم واIــــؤشـــرات
sالعلمية والتقنية

- الــهــادي زواويs نــائب مــديــر لالســتــغالل وصــيــانـة
الهياكـل األساسية للبحث وجتهيزاته.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

نائب مدير بجامعة بشـار.نائب مدير بجامعة بشـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــبــد الـــقــــادر بـــــوديs نــائب مـــديـــر مــكــــلّــفــــا بــالــتـــكــــوين
الـعــالي في الطـورين األول والثـاني والتكـوين اIتواصل
والــــشـــــهـــــادات وكــــــذا الـــــتـــــكــــــويـن الـــــعــــــالـي في الـــــتــــدرج

بجامعــة بشــار.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

األمX العام جلامعة جيجـل.األمX العام جلامعة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد

عمار عاللطةs أمينا عاما جلامعة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي sيـتضـم s2014 ـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةIـوافق اIا

بجـامعـة البليدة بجـامعـة البليدة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة البليدة 2 :
sأمينا عاما sمسعود لشهب -

- جـمــال مـعــتـوقs عـمــيـدا لــكـلــيـة الــعـلــوم اإلنـســانـيـة
sواالجتماعية

- هالل درحـمونs عـمـيـدا لـكـلـية الـعـلـوم االقـتـصـادية
والتجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي sيـتضـم s2014 ـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةIـوافق اIا

بجـامعـة سعيدة.بجـامعـة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة سعيدة :
- مـيــلـود ســلـيــمـانيs نــائب مـديــر مـكــلّـفــا بـالـتــكـوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

sوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج sالعلمي
- عــــبــــد احلــــمـــيــــد بــــكــــريs عــــمـــيــــدا لــــكــــلـــيــــة الــــعــــلـــوم

sاالجتماعية واإلنسانية
- العربي بومدينs عميدا لكلية التكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1435
Xن تــعـيـXتــتـضـمّن تــعـيـ sتــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــبـــد الـــقـــادر مـــزيs عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة

واالجتماعية بجامعة بشـار.

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عــبــد الــبــاقي بــدويs عــمــيــدا لــكــلــيــة الــعــلـوم االجــتــمــاعــيـة

واإلنسانية بجامعة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
عــقــيــلـــــة عــمــــرونs عــمــيــدة لــكــلـــيــة الــفــيـــزيـــاء بــجــامــعـــة

هـواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
رشــيــد غـرزولـيs عـمــيــدا لـكــلــيـة عــلــوم الـطــبــيـعــة واحلــيـاة

بجامعـة سطيف 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عــيـــسى بـــوزيــدs عـــمـــيــدا لـــكـــلـــيـــة عــلـــــوم الـــتــكـــنـــولــوجـــيــا

بجامعــة قسنطينـة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
شــــريــفــــة مــاشـــطيs عــمـــيــدة لـــكــلـــيــة الـــفــنــــون والــثـــقــافـــة

بجامعـة قسنطينـة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـبـد احلـفــيظ قـدورs عـمــيـدا لـكـلــيـة الـهـنــدسـة الـكـهــربـائـيـة

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـــســـعـــــود هـــــاشـــميs عـــمــــيـــدا لـــكـــلـــــيـــة عـــلـــــوم اIـــهـــنـــدس

بجـامعــة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
نــائـبــة مـديــر بـوزارة الــتـضــامن الـوطــني واألسـرةنــائـبــة مـديــر بـوزارة الــتـضــامن الـوطــني واألسـرة

وقضايا اIرأة.وقضايا اIرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
صــبـريــنـة بــويـحـيــاويs نـائــبـة مــديـر لــلـتــكـفل بــاألشـخـاص
اIــســنــX وراحــتـهـم بــوزارة الـتــضــامـن الـوطــنـي واألسـرة

وقضايا اIرأة.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 25 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اIـوافق اIـوافق 13 غـشت سـنة  غـشت سـنة s2012 يـحـدد  تـعـداد مـنـاصبs يـحـدد  تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sاليةIووزير ا

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهIال سيما ا sطبق عليهمIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اIـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اIـوافق 28 مـايو

 sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 129
اIؤرخ في 26 شوال عام 1411 اIوافق 11 مايو سنة 1991
واIــــتــــعـــــلق بــــتــــنـــــظــــيم اIــــصـــــالح اخلــــارجــــيـــــة لــــلــــخــــزيــــنــــة

sتممIعدل واIا sوصالحياتها وعملها
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

348

288

288

240

240

219

200

200

200

التصنيفالتصنيف

مناصب الشغلمناصب الشغل

7

5

5

3

3

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

292

292

52

406

3

1

4

22

1232

42

-

1762

- عون وقاية من اIستوى الثاني
- عون وقاية من اIستوى األول

- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الثاني

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- سائق سيارة من اIستوى األول

- حارس
- عون خدمة من اIستوى األول
- عامل مهني من اIستوى األول

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واIذكـور أعالهs يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمـــات لــدى اIـــصـــالح اخلـــارجــيـــة لــلـــخـــزيــنـــةs طــبـــقــا

للجدول (أ) اIلحق بهذا القرار.
اIــــادة اIــــادة 2 : : يــــتم تــــوزيـع اIــــنــــاصب اIــــالــــيــــة بــــعــــنـــوان
اIــصـالح اخلــارجـيــة لـلــخـزيــنــة وفـقــا لـلــجـدول (ب) اIــلـحق

بهذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1433 اIـوافق 13

غشت سنة 2012.

اجلدول (أ)اجلدول (أ)

اجملموعاجملموع
2+1

52

406

3

1

4

22

1232

42

292

2054 اجملموع العاماجملموع العاماجملموع اجملموع 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

288

200

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

200

200

200

348

288

219

200

200

200

7

5

5

1

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

1

1

1

7

5

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
66

66

-
-
-
-
-
18

18

-
-
-
-
-
10

10

-
-
-
-
16

16
-
-
-
-
-

10 
10

8

43

3

106

-
-

160

2

28

1

3

74

-
108

1

48

2

1

64

-
116

3

19

102

10

-
134

2

42

7
128

5

-
184

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهـني من اIستوى الثالث
حارس

عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-

226

-
-
-
-
-
-

126

-
-
-
-
-
-

126

-
-
-
-
-

150

-
-
-
-
-
-

194

اجلدول (ب)اجلدول (ب)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

اجلزائر

عنابة

بشار

بسكرة

بومرداس

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

240

219

200

200

348

288

200

200

348

288

200

200

348

288

200

200

348

288

200

200

348

288

219

200

200

7

5

3

2

1

1

7

5

1

1

7

5

1

1

7

5

1

1

7

5

1

1

7

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
15

15

-
-
-
18

18

-
-
-
33

33

-
-
-
15

15

-
-
-
-
36

36

7

32

2

3

104

-
148

3

21

94

-
118

2

25

94

-
121

5

30

103

-
138

4

28

74

-
106

3

23

3

74

-
103

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عامل مهني من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-

165

-
-
-
-

133

-
-
-
-

139

-
-
-
-

171

-
-
-
-

121

-
-
-
-
-

139

اجلدول (ب) (تابع)اجلدول (ب) (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

الشلف

قسنطينة

غرداية

خنشلة

مستغا¬

وهران

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

219

200

200

200

348

288

219

200

200

7

5

2

1

1

1

7

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
15

15

-
-
-
-
23

23

292

4

40

2

117

27

-
190

8

27

3

98

-

136

1762

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اجملموع الكلياجملموع الكلي

-
-
-
-
-
-

205

-
-
-
-
-

159

2054

اجلدول (ب) (تابع)اجلدول (ب) (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

سطيف

تلمسان

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 27 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اIــوافق اIــوافق 15 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــحــدد  عـدد اIــنــاصبs يــحــدد  عـدد اIــنــاصب
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـX اIـنـتـمـX لألسالك اIـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـX اIـنـتـمـX لألسالك اIـشـتـركـة في
اIــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــةs بــعــنــوان اإلدارةاIــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــةs بــعــنــوان اإلدارة
اIـركـزيــة لـلــمـديـريــة الـعــامـة لـلــمـحــاسـبـة واIــديـريـةاIـركـزيــة لـلــمـديـريــة الـعــامـة لـلــمـحــاسـبـة واIــديـريـة

العامة للخزينة.العامة للخزينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةIووزير ا

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اIـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اIـوافق 28 مـايو

 sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2010 وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضـــى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 364-07
اIــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اIــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واIـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اIـركـزية في وزارة

sاليةIا

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
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 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اجملموعاجملموع اIناصب العليااIناصب العليا
تقسيم اIناصب العلياتقسيم اIناصب العليا

الوكالة اIركزيةالوكالة اIركزية
احملاسبية للخزينةاحملاسبية للخزينة

اIديرية العامةاIديرية العامة
للمحاسبةللمحاسبة

5

1

1

1

1

1

1

11

مكلف بالدراسات
و�شروع في اإلدارة

اIركزية

مكلف ببرامج الترجمة
والترجمة الفورية

مسؤول قواعد اIعطيات

مسؤول الشبكة

مسؤول اIنظومات
اIعلوماتية

اIكلف بالبرامج
اإلحصائية

اIكلف بالبرامج
الوثائقية

اجملموعاجملموع

الشعبالشعب

 اإلدارة العامة

الترجمة
والترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الوثائق
واحملفوظات

اIديرية العامةاIديرية العامة
للخزينةللخزينة

-

-

1

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

1

-

8

10

2

3

2

2

2

1

22

اIاداIادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 27 رمضان عام 1433 اIوافق 15 غشت سنة 2012.

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـواد 76 و98  و133
و172 و197 و235 مـن اIـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 04-08
اIــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واIـــذكـــور أعالهs يـــحـــدد هـــذا الـــقـــرار عـــدد اIـــنـــاصب

الــعــلـيــا ذات الــطـابع الــوظــيـفـي بـعــنــوان اإلدارة اIـركــزيـة
لـلـمـديريـة الـعامـة لـلـمحـاسـبـة واIديـريـة العـامـة لـلخـزيـنة

بوزارة اIاليةs كما يأتي :

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
sـؤسسـات واإلدارات العـمومـيةIشـتركـة في اIلألســالك ا

sو235 منه s197 s172 s133 s98 s76 وادIال سيما ا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
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قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 27 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اIــوافق اIــوافق 15 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s2012 يــحـــدد عــدد اIـــنــاصبs يــحـــدد عــدد اIـــنــاصب
الـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارةالـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارة

اIكلفة باIيزانية بعنوان اإلدارة اIركزية.اIكلفة باIيزانية بعنوان اإلدارة اIركزية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sاليةIووزير ا

- �ـقـتــضى اIـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

 sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2010 وا

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

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

sدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-297 اIؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألســالك اخلــاصـة بــاإلدارة اIــكــلــفــة بــاIــيــزانــيــةs ال ســيــمـا

sادة 45 منهIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIاIـادة األولى :ادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 45 من اIـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 10-297 اIـؤرخ في 23 ذي احلــجـة عـام 1431
اIـوافق 29 نــوفـمـبــر سـنـة 2010 واIـذكـور أعالهs يــحـدد عـدد
اIــنـــاصب الــعـــلــيــا ذات الـــطــابع الـــوظــيــفي بـــعــنــوان اإلدارة
اIركزية للمديــرية العـامة للميزانيةs وفقا للجدول اآلتي:

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

مكلف بتقديرات اIيزانية

مساعد اIكلف بتقديرات اIيزانية

40

30

اIاIــــادة ادة 2 : : يــنـــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 27 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 15
غشت سنة 2012.

 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 27 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اIــوافق اIــوافق 15 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضــمن وضع بــعضs يــتــضــمن وضع بــعض
األسـالك الـتــقــنــيـة اخلــاصــة الــتـابــعــة لــوزارة الــسـكناألسـالك الـتــقــنــيـة اخلــاصــة الــتـابــعــة لــوزارة الــسـكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة

اIالية.اIالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةIووزير ا

sووزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2010 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اIؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اIــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

sادة 2 منهIالسيما ا sوالعمران

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتـضى الــقـرار الــوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
12 جـمـادى األولى عام 1413 اIـوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 1992

Xالـتــابـعـ XـعــمـاريــIا XــهـنـدســIـتــضـمن وضع ســلك اIوا
لــوزارة الــتـجــهــيــز في حـالــة الــقــيـام بــاخلــدمــة لـدى وزارة

sتممIعدل واIا sاالقتصاد

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIاIــــادة األولى :ادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 2 مـن اIــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-241 اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 
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اIـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واIــذكـور أعالهs يــوضع في
حـــالـــة الـــقـــيــــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة اIـــالـــيـــة  وفي حـــدود
الـتـعــداد اIـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارs اIــوظـفـون

اIنتمون لألسالك اآلتية :

1  - بعنوان اإلدارة اIركزية لوزارة اIالية  - بعنوان اإلدارة اIركزية لوزارة اIالية :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران
اIهندسون اIعماريون

تقنيو السكن والعمران 

3

6

6

2  - ب - بــــعــــنــــوان اIوان اIــــديديــــريريــــة الة الــــعــــامامــــة لة لــــلــــمــــيــــزانزانــــيـة  (اإلدارةة  (اإلدارة
اIركزية واIصالح اخلارجية)اIركزية واIصالح اخلارجية) :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران

اIهندسون اIعماريون

59

59

3  - بعنوان اIديرية العامة لألمالك الوطنية : - بعنوان اIديرية العامة لألمالك الوطنية :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران

تقنيو السكن والعمران

3

1

4  - بعنوان اIديرية العامة للضرائب :  - بعنوان اIديرية العامة للضرائب :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران
اIهندسون اIعماريون

تقنيو السكن والعمران 

2

14

5

5  - بعنوان اIديرية العامة للمحاسبة : - بعنوان اIديرية العامة للمحاسبة :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اIهندسون اIعماريون

تقنيو السكن والعمران

4

2

6  - بعنوان اIديرية العامة للجمارك :  - بعنوان اIديرية العامة للجمارك :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران

اIهندسون اIعماريون

تقنيو السكن والعمران 

14

22

17

7  - بعنوان الوكالة الوطنية Iسح األراضي : - بعنوان الوكالة الوطنية Iسح األراضي :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران

اIهندسون اIعماريون

3

4

 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 عن وزير عن وزير السكن والعمرانالسكن والعمران
األمX العاماألمX العام

علي بولعراسعلي بولعراس

اIادة اIادة 2 : : تتـولى مصـالح وزارة اIالـية تـسيـير اIـسار
اIــهــنـي لــلــمــوظــفــX اIــنــتــمــX لألسالك اIــذكــورة في اIــادة
األولى أعالهs طـبقا لألحـكام القانـونية األسـاسية احملددة في
اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 09-241 اIـؤرخ في 29 رجب عـام

1430 اIوافق 22 يوليو سنة 2009 واIذكور أعاله.

3 : : يــســتــفــيــد اIــوظــفــون اIــوضــوعـون فـي حــالـة اIاIـادة ادة 
الـقــيـام بـاخلــدمـة احلق في الــتـرقـيــةs طـبــقـا ألحـكــام اIـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  09-241 اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اIوافق 22 يوليو سنة 2009 واIذكور أعاله.
اIادة اIادة 4 : : تكون الـرتبـة التي يـشغـلهـا اIوظـفون الذين

استفادوا من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
5 : : تـــلــــغى أحـــكــــام الـــقـــرار الــــوزاري اIـــشـــتـــرك اIاIــــادة ادة 
اIـورخ في 12 جــمـادى األولى عـام 1413 اIـوافق 7 نـوفــمـبـر

سنة s1992 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.
6 : : يــنـــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيــة اIاIـادة ادة 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 27 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 15

غشت سنة 2012.
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وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 26 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 21
سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر سـنـة سـنـة s2014 يـعـدل الـ يـعـدل الـقـرار اIـؤرقـرار اIـؤرّخ في خ في 11
ربـيع األول عام ربـيع األول عام 1435 اIوافق  اIوافق 13 ينـاير  ينـاير سـنـة سـنـة 2014
واIـتـضـمواIـتـضـمّن تــعـيـX أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـةن تــعـيـX أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـة

الوطنية لتطوير االستثمار.الوطنية لتطوير االستثمار.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1435
اIـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2014 يـعـدل الـقـرار اIـؤرّخ في
11 ربـــيع األول عـــام 1435 اIــوافق 13 يـــنـــايـــر ســـنــــة 2014

واIــــتـــضــــمّن  تــــعـــيــــX أعــــضـــاء مــــجــــلس اإلدارة لــــلـــوكــــالـــة
الوطنية لتطوير االستثمارs كما يأتي :

" - ..................(بدون تغيير حتى)

sــنـــاجمIـــثل وزيـــر الـــصــنـــاعـــة واª sعـــمـــار أقــاديـــر -
sرئيسا

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 26 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 21
سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر سـنـة سـنـة s2014 يـعـدل الـ يـعـدل الـقـرار اIـؤرقـرار اIـؤرّخ في خ في 25
صـــــفـــــر عـــــام صـــــفـــــر عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 7 يـــــنــــــايـــــر  يـــــنــــــايـــــر ســـــنــــــة ســـــنــــــة 2013
واIتضـمواIتضـمّن تعـيX أعـضاء جلـنة الـطعن ن تعـيX أعـضاء جلـنة الـطعن اخملـتصة فياخملـتصة في

مجال االستثمار.مجال االستثمار.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1435
اIـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2014 يـعـدل الـقـرار اIـؤرّخ في
25 صـفر عام 1434 اIوافق 7 ينـاير سـنـة 2013 واIـتضمّن

تـعيـX أعضاء جلـنة الـطعن اخملـتصـة في مجـال االستـثمار
كما يأتي :

" - ..................(بدون تغيير حتى)

sــنـــاجمIـــثل وزيـــر الـــصــنـــاعـــة واª sعـــمـــار أقــاديـــر -
sرئيسا

- يوسف رمانª sثـل وزير الدولةs وزيـر الداخلية
sعضوا sواجلماعات احمللية

sعضوة sثلة وزير العدلª sشفيقة بن صولة -

sعضوا sاليّةIثل وزير اª sأمحند إسعاد -

- محمد مقرانª sثل وزير اIاليّةs عضوا ".

Bوالتعليم ا;هنيBوزارة التكوينوزارة التكوين والتعليم ا;هني
قــرار مؤرخ في قــرار مؤرخ في 13  رمضان عام  رمضان عام 1434 اIوافق  اIوافق 22  يوليو  يوليو
سـنة سـنة s2013 يـحدs يـحدّد قـائـمة الـتـخصـصـات التي يـكوند قـائـمة الـتـخصـصـات التي يـكون
فـيهـا التـكوين عـن طريق الـتمـهX لـدى اIؤسـساتفـيهـا التـكوين عـن طريق الـتمـهX لـدى اIؤسـسات

والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري.والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sXهنيIإن وزير التكوين والتعليم ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 81-07 اIـــــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

sتمّمIعدّل واIا sXبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اIــــؤرّخ في 16
صـفـر عام 1429 اIـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمّن

sXهنيIالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-456 اIؤرّخ
في 16 رجب عــام 1415 اIـوافـق 20 ديــســمــبــر ســنــة 1994
واIـتضـمّن تطـبيق أحـكام اIادّة 3 من الـقانون رقم 34-90
اIــــؤرّخ في 25 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة s1990 اIـــــعــــدّل واIـــــتــــمّم
لــــلــــقـــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرّخ في 24 شــــعــــبــــان عـــام 1401
اIوافق 27 يونـيو سنة 1981 واIتعلّق بـالتمهـsX ال سيّما

sادّة 2 منهIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اIـؤرّخ
في 30 ذي احلــجّـة عــام 1423 اIـوافـق 3 مــارس سـنــة 2003
sXهنيIالـذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-345 اIؤرّخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدّد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوّج دورات

sهني األوليةIالتكوين ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 2 من اIـــــرســــوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 94-456 اIــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام 1415
اIوافق 20 ديسـمبر سنة 1994 واIذكـور أعالهs يهدف هذا
القـرار إلى حتـديـد قائـمـة الـتـخصـصـات الـتي يكـون فـيـها
الـتـكـوين عن طـريق الـتـمـهـX لـدى اIـؤسـسـات والـهـيـئـات

العمومية ذات الطابع اإلداري.
2 :  : تــرفـق بـهــذا الــقــرار قــائــمــة الــتــخــصــصـات اIـاداIـادّة ة 
الـــتي يـــكـــون فـــيـــهـــا الــتـــكـــويـن عن طـــريق الـــتـــمـــهـــX لــدى

اIؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري.
اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـرفي 13 رمــضـان عـام 1434 اIـوافق 22

يوليو سنة 2013.
محمد مباركيمحمد مباركي
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اIلحقاIلحق

Xقائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهXقائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمه

لدى اIؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداريلدى اIؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري

تقنيات اإلدارة والتسيير

اIعلوماتية

الكهرباء - اإللكترونيك - الطاقة

الكيمياء الصناعية والتحويلية

صناعة األغذية الزراعية

- اIقسم الهاتفي
- احملاسبة
- البنوك

- التأمينات
- أمانة اIديرية/ اIكتبية

- جتـاري
- العبور واجلمركة

- التوثيق واألرشيف
- الشراء والتموين
- تسيير اخملزونات
- التجارة الدولية

- التسويق
- احملاسبة والتسيير

- تسيير اIوارد البشرية
- احملاسبة واIالية

- اIيكرو معلوماتية
-الواب والوسائط اإلعالمية

- البرمجـة
- معلوماتية التسيير

- قواعد اIعطيات
- صيانة األنظمة اIعلوماتية
- الواب والوسائط اإلعالمية

- الشبكات واألنظمة اIعلوماتية
- إدارة وأمن شبكات اIعلوماتية

- صيانة التجهيزات اIعلوماتية
- صيانة اIعدات الطبية

- الكيميائي
- نظافةs أمن وبيئة

- مراقبة النوعية في صناعة األغذية الزراعية

تسمية التخصصتسمية التخصصالشعبة اIهنيةالشعبة اIهنية
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البناء واألشغال العمومية

مهن اIياه والبيئة

الفنون والصناعة اIطبعية

- الطوبوغرافيا
- التعمير

- رسم الدراسة خيار : الهندسة اIعمارية
- رسم الدراسة خيار : خرسانة مسلحة

- اIسالك والشبكات اخملتلفة
- متار محقق ودراسة األسعار

- الرسم مسقط في الهندسة اIعمارية
- الرسم مسقط في اخلرسانة اIسلحة

- تركيب القنوات
- صيانة شبكات التطهير

- صيانة شبكات التزويد باIاء الشروب
- التزويد باIاء الشروب

- استغالل أنظمة التزويد باIاء الشروب
- استغالل وصيانة أنظمة التطهير

- استغالل محطات معاجلة اIياه
- معاجلة اIياه

- تسيير واقتصاد اIاء
- احمليط والنظافة

- تسيير واسترجاع النفايات

- تشغيل آالت الطبع أوفست
- تشغيل آالت التجليد الصناعي

- تشغيل وسائل الطبع فليكسو وهيليو
- التجليد الفني وترميم الكتب

- تشغيل آالت الطبع
- مخطط معلوماتي ومصمم

- االتصال والصناعات اIطبعية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)


