
العدد العدد 28

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 228
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 15-120 مـؤرخ في 24 رجب عـام 1436 اHـوافق 13 مــايــو ســنـة r2015 يـتــضــمّن الــتــصـديق عــلى اتــفــاقــيـة
النقــل الـبحري واHوانـىء بY اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{ـقراطيّة الـشّعبـيّة ودولة اإلمـارات العـربيّـة اHتحـدةr اHوقّعة
بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة 2013..............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 اHوافق 13 مايو سنة r2015 يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون
في مـجـال الـسـيـاحـة بـY حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{قـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة بـلـغـارياr اHـوقـع
باجلـزائر في 28 فبراير سنة 2014...............................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسـي رقـم 15-133 مــؤرخ فـي 2 شــعــبــان عام 1436 اHـوافق 21 مـايـو سـنة r2015 يـتضـمن إحـداث جـائـزة رئيس
اجلمهورية للصحفي احملترف.........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم  15-138 مـــؤرخ في 6 شـــعــبــان عــام 1436 اHـــوافـــق 25 مـــايــو ســنــة r2015 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الطاقة.......................................................................................................................

مـرسـوم تنـفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 اHوافق 18 مايو سنة r2015 يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى....

مـرسـوم تنـفيذي رقم 15-132 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 اHوافق 18 مايو سنة r2015 يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى..

 قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 اHوافق 7  مايو سنة r2015 يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل
الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باألمن الوطني ومدته ومحتوى برامجه................................

وزارة وزارة الصناعة واBناجمالصناعة واBناجم

قــرار مـؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق 7  فــبـرايـر سـنــة r2015 يـتـضـمّـن تـعــيـY أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Hـشـتـلــة
اHؤسسـات اHسـماة "محضنة وهران"...........................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 7  فبـراير سنـة r2015 يعـدل القرار اHؤرخ في 25 جمادى األولى عام 1434
اHـــوافق 7 أبــريـل ســنــة 2013 واHـــتــضـــمّـن تــعـــيــY أعـــضــــاء مـــجــلـس اإلدارة Hــشـــتــلــــة اHــؤســـســـات اHـــســـمـــاة "مــحـــضــنــة
خنشلة"......................................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17  ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25 جمادى األولى عام 1434
اHـــوافق 7 أبــريـل ســنــة 2013 واHـــتــضـــمن تـــعــيـــY أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة Hــشـــتـــلـــة اHـــؤســـســـات اHـــســـمـــاة "مـــحــضـــنــة
باتنة"........................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 7  فـبـراير سـنـة r2015 يـعـدّل القـرار اHؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7 أبريل سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضــاء مجلس اإلدارة Hشتلـة اHؤسسـات اHسـماة "محضنة أم البواقي"...

قـــرار مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 7  فـبــرايـر ســنــة r2015 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عـام
1434 الـــمـــوافـق 7 أبـــريــل ســنـة 2013 واHـــتـــضـــمــن تــعـــيـــيـن أعـــضــــاء مــجــلس اإلدارة Hــشــتــلـــة اHــؤســســـات اHــســـمــاة

"محضنة ميلة"............................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

قرار مؤرّخ في 17  ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25 جمادى األولى عام 1434
اHـــوافق 7 أبــريـل ســنــة 2013 واHـــتــضـــمن تـــعــيـــY أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة Hــشـــتـــلـــة اHـــؤســـســـات اHـــســـمـــاة "مـــحــضـــنــة
ورقلة".......................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 7  فـبــرايـر ســنــة r2015 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عـام
1434 اHــوافق 7 أبـريـل سـنـة 2013 واHــتـضــمن تـعــيـY أعـضــــاء مـجــلس اإلدارة Hـشــتـلــة اHــؤسـســـات اHـســمــاة "مـحــضـنـة

سيدي بلعباس"...........................................................................................................................................

قـــرار مـؤرّخ في 17  ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 7  فـبــرايـر ســنــة r2015 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عـام
1434 الــمـوافـق 7 أبـريـل سـنة 2013 واHـتـضـمن تعـيـY أعـضـــاء مـجـلس اإلدارة Hـشـتـلــة اHؤسـســات اHـســمـاة "مـحـضـنة

برج بوعريريج"..........................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17  ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25 جمادى األولى عام 1434
اHـــوافق 7 أبــريـل ســنــة 2013 واHـــتــضـــمن تـــعــيـــY أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة Hــشـــتـــلـــة اHـــؤســـســـات اHـــســـمـــاة "مـــحــضـــنــة
البيض".....................................................................................................................................................

وزارة اBوارد اBائية والبيئةوزارة اBوارد اBائية والبيئة

قــرار مـؤرخ في 30 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 21 يـنــايـر ســنـة r2015 يـتــضـمّـن اHـوافــقـة عــلى الــتـنــظــيم الـداخــلي لــلـوكــالـة
الــوطـــنــيــة لــلـــتــســيــيــر اHـــدمج لــلــمـــوارد اHــائــيــة وكــذا االخـــتــصــاص اإلقــلـــيــمي والــتــنـــظــيم الــداخـــلي لــوكــاالت األحــواض
الهيدروغرافية...........................................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 16 ربـيع األوّل عام 1436 اHـوافق 7  يـنـايـر سـنة r2015 يـتضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـديـوان
الـوطني للتعلــيم والتـكوين عـن بعـد...........................................................................................................

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ فـي 29 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1436 اHـــوافق 19 أبـــريــل ســنـة r2015 يــعــدل ويـــتـــمـم الـــقـــرار
الـــوزاري الـــمــشـــتـــرك الـــمــؤرّخ فـي 7 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1435 الـــمــوافـق 7 أبـــريــل ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد
قـائـمـة الـمـؤهالت والشهادات اHطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية..................

وزارة الصيد البحري واBوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واBوارد الصيدية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 10 صـفـر عـام 1436 اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـحـدد تـصـنـيف اHـركــز الـوطـني لـلـبـحث
والتنمية في الصيد البحري وتربية اHائيات وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..................................

قـرار مؤرخ في 19  جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 10 مارس سـنة r2015  يعـدل القرار اHؤرخ في 4 ربيع الـثاني عام 1434
اHــوافـق 14 فـبـــرايــر ســـنــة 2013 واHــتـضـــمـن تــعـــيـــY أعـــضــاء الـــمــجـــلس الـوطــني االسـتــشـاري لــلـصــيـد الــبـحـري
وتربية اHائيات.........................................................................................................................................
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8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 428
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 15-120 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 24 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 يـــــــتــــــــضـــــــمr يـــــــتــــــــضـــــــمّن

الـتـصديقالـتـصديق عـلى اتـفـاقــيـة الـنـقــل الـبـحـري واHـوانىءعـلى اتـفـاقــيـة الـنـقــل الـبـحـري واHـوانىء
بـــــيـن الـــــجــــمـــــهـــوريـبـــــيـن الـــــجــــمـــــهـــوريـّــــة اجلــــزائـــريــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدــــة الـــدّ{ــــقـــراطــــي{ــــقـــراطــــيّـــةـــة
الـشالـشّعبيعبيّـة ودولة اإلمارات العــربيـة ودولة اإلمارات العــربيّة اHتـحدةr اHوقة اHتـحدةr اHوقّعةعة

بأبو ظبي بتاريخ بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة  مايو سنة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــــعــــد االطّالع عــــلى اتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــقـل الــــبــــحـــري
واHـــوانـىء بـــY اجلــــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ـــقــــراطـــيّـــة
الـشّــعــبـيّــة ودولــة اإلمــارات الــعــربــيّـــة اHـتــحــدةr اHـوقّــعــة

r2013 بأبو ظبي في 13 مايو سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـصـدّق عـلى اتـفـاقـيـة الـنـقـل الـبـحري
واHــوانـىء بــY اجلــمــهــوريّـــة اجلــــزائــريّـــة الــدّ{ــقــر اطــيّـــة
rــــتــــحــــــدةHالــــشّـــعــــبــــيّــــة ودولــــــة اإلمـــــارات الـــعــــــربــــيّـــــة ا
r2013 ــــوقّـــعـــــــة بــــأبــــو ظــــبي بــــتــــاريخ 13 مـــايـــــو ســـنــــةHا
وتـنــشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة

الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية النقـل البحري واHوانىءاتفاقية النقـل البحري واHوانىء
بY اجلمهوريبY اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

ودولة اإلمارات العربية اHتحدةودولة اإلمارات العربية اHتحدة
- تـأكيدا للـروابط األخوية بـY اجلمهوريّـة اجلزائريّة
الـدّ{ـقراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة ودولـة اإلمـارات الـعـربـيـة اHـتـحدة

الشقيقةr واHشار إليهما فيما بعد "بطرفي االتفاقية".

- ورغـــبـــة من كــل مـــنـــهـــمـــا في تـــعـــزيـــز عالقـــاتـــهـــمـــا
االقتصادية والتـجاريةr وتوطيد وتنمية وتطوير اHالحة
الـبـحـريـة التـجـاريـة بـهـدف حتقـيق الـتـنـمـية اHـشـتـركـة Hا

rفيه مصلحـة البلدين

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

أهداف االتفاقيةأهداف االتفاقية

Yإرســاء وتــنــمــيـــة ســبل الــتــعــاون والــتــنــســيق بــ -
rطرفي االتفاقية في عمليات النقـل البحـري

- الــعــمــل عــلى إزالــــة الــعـــوائق ومــنـح الــتــســـهــيالت
التي من شـأنهـا تنـميـة وتطـوير عـملـيات الـنقـل الـبحري

rالبلدين Yب

- تــنــمــــيــة الـعـالقـــات االقــتــصـــاديــــة والــتــجـــاريــــة
rالبلـدين Yبـ

- الـتـنـسـيق والـتـعـاون وتـبـادل اخلـبـرات في مـجــال
تـــــدريـب وتــــأهـــــــيل الـــــعـــــامـــــلـــــيــن فــي مــــجـــــــال الــــنـــــقـــل

rوانىءHالبحــري وا

- الــــتــــــعـــــاون فـي مـــــجــــال بـــــنــــاء وإصالح وصـــــيــــانــــة
rالسفن

- الــتــعـــاون في مــجــال مـــكــافــحــة الــتـــلــوث وحــمــايـــة
rالبيئة البحرية وعمليات البحث واإلنقـاذ

- الــــــتـــــــنــــــســـــــيـق والـــــــتـــــــعـــــــاون فــي مـــــــجــــــال األمن
والــــسالمــــة الــــبــــحـــريــــة �ــــا يــــكــــفل أمن الــــســــفن واHــــرافق

rينائيةHا

- تـــشــجـــيع مـــتــعـــامــلي طـــرفي االتـــفــاقـــيــة لـــتــنـــمــيــة
rوتطوير قطاع النقل البحري

- تــــنـــســـيق مـــواقف طـــرفـي االتـــفـــاقـــيـــة في احملـــافـل
rاإلقليمية والدولية

- الــــتــــعــــاون في مــــجــــال بــــنــــاء الـــكــــوادر الــــبــــحــــريـــة
والتـأهيل وتبـادل اHعلـومات واالستـشارات بغـية احلرص

على التنمية البشرية.
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اHاداHادّة ة 2
التعريفاتالتعريفات

لتطبيق هذه االتفاقية تعني اHصطلحات اآلتية :

1 - السلطـة البحـريـة اخملتصـة : - السلطـة البحـريـة اخملتصـة :

في اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية

- وزارة الـــــــنـــــــقـــــل - اHـــــــديـــــــــريــــــــــة الـــــــبـــــــحــــــــريـــــــــة- وزارة الـــــــنـــــــقـــــل - اHـــــــديـــــــــريــــــــــة الـــــــبـــــــحــــــــريـــــــــة
التجـاريــة واHوانىء.التجـاريــة واHوانىء.

في دولـة اإلمـارات العـربـية اHتحدة
- الهيئة الوطنية للمواصالت.- الهيئة الوطنية للمواصالت.

2 - الشركـات البحـريـة : - الشركـات البحـريـة :

كـل شركـة تتوفر فيها الشـروط اآلتية :

أ) أن تــكـــون تــابــعـــة لــلــقــطـــاع الــعــــام و/ أو اخلــاص
rفي أحد البلدين أو كليهما

rYب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرف

ج) أن يـــكـــــون مــــعــــتـــرفـــــا بــــهــــا مـن قـــبــل الـــســــلــــطــــة
البحـريـة اخملتصـة.

3 - سفينة الطرف اHتعاقد : - سفينة الطرف اHتعاقد :
كــل ســـفـــيــــنـــــة جتــــاريـــــة مــــســـجـــلـــــة بـــإقــــلـــــيم هــــذا
الــطـــرف ورافـعـــــة لــعـلــمــه طــبــقــــا لــتــشـــريـعـــاتــه وكــمــا
تـعــد الـسفن اHـستـأجرة من أحـد الطـرفY �ـثابـة الـسفـن

التي تـرفـع علمـه.

إالّ أن هذه العبـارة ال تشمـل :

rالسفن احلربية -

rسفن األبحاث العلمية -

rسفن الصيد البحـري -

rسفن البحث واإلنقـاذ البحـري -

- الـــــســـــفـن الـــــتـي تــــســـــتـــــغــــل لـــــتـــــقـــــــدم اخلــــــدمـــــات
rوانىءHالبحـريـة في ا

- السفن اHستعملة ألغراض غير جتارية.

4 - عضو طاقم السفينة : - عضو طاقم السفينة :

كـل شـخص يـعـمل عـلى مـ� الـسـفـيـنـة واسـمه مدوّن
في قائمة أفراد الطاقم.

اHاداHادّة ة 3
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

يـتم تـطـبـيق هـذه االتــفـاقـيـة داخل احلـدود اإلقـلـيـمـيـة
وموانىء كال طرفي االتفاقية.

اHاداHادّة ة 4
�ارسة النقـل البحري�ارسة النقـل البحري

1 - يــتــعـــاون الـــطــرفــان اHــتــعــاقــــدان عــلى تــطـــويـــر
الـنــقــل الــبــحـري بــY الـبــلــدين بــهـدف االســتــغالل األمـثـل

ألسطولهما البحـري.

2 - يــحق لــســفـن كـل من طــرفي االتـــفــاقـــيــة اHالحـــة
بY موانـئهما اHـفتوحة لـلتجارة الـدولية وبY مـوانئهما

وموانىء بلدان أخـرى.

3 - {ــــكـن لـــــســــفـــن شـــــركـــــات اHـالحـــــــة الــــبـــــحـــــريـــــة
الـــــتــــابـــــعــــــــة ولـــــبـــــلــــــــدان أخــــــرى اHـــــشـــــاركــــــــة في نـــــقـــل
الـــبـــضــــائــع اHـــتـــبـــادلــــة في إطـــار الـــتـــجــــارة اخلــــارجـــــيـــة

لطـرفي االتفـاقـية.

اHاداHادّة ة 5
معاملة السفن باHوانىءمعاملة السفن باHوانىء

{ــــنح كـل مـن طــــرفي االتــــفــــاقــــيــــة �ــــوانــــئه لــــســــفـن
الطـرف اآلخر معامـلة �اثـلة لتلك الـتي يعامل بـهـا سفنه
فــيـــمــا يــتــعــلـق بــحـــريـــة الــدخــــول إلى اHــوانىء واخلـــروج
مـــنــهــا واســـتــعـــمــال جـــمـــيع الـــتــســـهــيـالت الــتي تـــمــنـــحــهــا

للمالحــة البحـريـة.

اHاداHادّة ة 6
تسديد الرسومتسديد الرسوم

تـــــــــســـــــــدد رســـــــــوم اHـــــــــوانىء وأتـــــــــعــــــــــاب اخلـــــــــدمــــــــات
واHـصـاريف األخــرى اHــسـتـحـقـة عــلى سـفن أي من طـرفي
االتـــفــاقــــيـــة خالل تــــواجـــدهــــا �ـــــوانىء الـــطـــــرف اآلخــــر

وفقـا للتشريع السـاري في هذا البلد.

اHاداHادّة ة 7
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

- يــعــتـــــرف كـــل مـن طــــرفي االتــفــاقـــيــة بــجـــنــســيــة
ســفــن الــطــــرف اآلخـــر طــبــقـــا لــلــمـســتــنـــدات اHــوجـــودة
عــــلى مــتـن هــــذه الــســفــن الــصــــادرة أو اHــعــتــــرف بــهــــا
مـن قـــبـل الــســلــطـــة الــبــحــريــة اخملـــتــصــة وفــقــا لـــقــوانــيــنه

وتشـريعـاتــه.
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- يــعـــتــرف كـل من طــرفـي االتــفــاقــيـــة بــاHــســتــنــدات
الـــقــــانــــونـــيــــة الــــدولـــــيـــة وكـــــذلك الــــشــــهــــادات والــــوثـــــائق
اHـوجـــودة عــلى مـتـن سـفـيـنـــة الـطـــرف اآلخـــر الـصـادرة
أو اHــعــتـرف بــهــا من قــبـل الـســلــطـــة الـبـــحــريــة اخملــتــصــة

وفقـا لقوانينه الساريـة.

اHاداHادّة ة 8
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

يـعـتــرف كـل من طـرفي االتـفــاقـيـة بـوثــائق الـبـحـارة
Yالــصـادرة عن الــسـلــطـة الــبـحــريــة اخملـتــصـة لــكال الـطــرفـ

اHذكورة أدناه وهي كـاآلتي :
في اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية

- دفتر اHالحة البحرية.- دفتر اHالحة البحرية.
في دولـة اإلمـارات العـربـية اHتحدة
- جواز سفر بحريr وبطاقة البحار.- جواز سفر بحريr وبطاقة البحار.

بـــالـــنـــســــبـــة ألفـــراد الـــطـــاقـم الـــتـــابـــعـــY لــــبـــلـــد ثـــالث
ويــــعــــمــــلـــون عــــلـى مــــ� الــــســــفن الــــتــــابــــعــــة ألي مـن طـــرف
االتــفــاقـــيــةr فــإن وثــــائق تــعــــريف الــبــحــــارة تــكــون تــلك
الــتـي تــصــدر عن الــســـلــطــات اخملــتــصـــة في دولــهم وتــكــون
مــعــتـرفــا بــهـا مـن قـبل الــســلـطــات اخملــتـصــة الــتـابــعـــة لـكال

طرفي االتفاقية و�ا ال يخـل باHتطلبات الدولية.

اHاداHادّة ة 9
حقوق البحارةحقوق البحارة

1 - يــســمح حلــــامــلي وثــــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHــادّة الــثــامـــنــة بــالــنــزول إلى الـــيــابــســة خالل تــواجــد
السفـينة بـاHيناءr شـريطة أن يـكونوا مدرجـY في قائمة

طاقم السفينة اHقدمة إلى سلطات الطرف اآلخر.

2 - يــســمـح حلــــامــلي وثـــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHـــــادّة الـــــثــــامـــــنـــــةr مـــــهـــــمــــا كــــــانت وســـــيــــلــــــة الــــنـــــقــل
اHـســتـخــدمـــةr دخـــول إقــلـــيـم الـطـــرف اآلخـــر أو الــعـبـور
مـــنـه لاللـــتـــحـــاق بـــســـفـــيـــنـــتــــهــمr أو االنـــتـــقـــــال عـــلى مـــ�
سـفينــة أخــرى أو اإلقامة بـذلك اإلقلــيم ألسبــاب صحـية

أو العـودة إلى بلـدهم.

3 - تــمـــنح تــأشـــيــرات الـــدخــول أو الـــعــبـــور الالزمــة
لألشخـاص احلامـلY لـوثائق الـتعـريف اHذكـورة في اHادّة
الــثـامـنــةr ويــحـتـفظ كــل مــن طـــرفي االتـفــاقــــيـة بـحـقـــه
فـي رفض الــــدخـــــول عـــلـى إقـــلــــيــــمه ألي شــــخص يــــعـــتــــبـــر

تواجـده غير مرغوب فـيه.

اHاداHادّة ة 10
احلوادث البحريةاحلوادث البحرية

1 - في حـــالــة تـــعــرض ســـفـــيــنـــة تـــابــعـــة ألحـــد طــرفي
االتــــفــــاقــــيــــة لـــكــــارثــــة بــــحــــريــــة أو أي خــــطـــر داخــل اHــــيـــاه
اإلقـلـيــمـيـة أو مـوانىء الــطـرف اآلخـرr فـإن هـذه الــسـفـيـنـة
وطــاقــمـهــا وركــابــهـا وبــضــائـعــهــا تــمـنح لــهــا بــبـلــد الــطـرف
اآلخــــــر نـــفـس اHـــســـــاعـــدات والــــتـــســــهــــيالت الــــتي تــــمـــنـح

لسفنـه الـوطنـية.

2 - ال تــخــضع الــبــضــائع واHــواد اHـفــرغــة أو اHــنــقـذة
من الـسـفـينـة اHـذكــورة في الفـقــرة الـسابـقــة ألي ضرائب
أو رســوم جـمـركــيـةr بـشـــرط عــدم إتـاحـتهـــا لالسـتهالك
أو االستـعـمـال في بـلد الـطـرف اآلخرr ويـقـدم ذلك الـطرف
معلومات عنهـا بالسرعة اHمكنـة إلى السلطات اجلمركية

لغـرض مراقبتها.

3 - تــقـــوم األجــهـــــزة اخملــتــصــــة لــلـــطــــرف اHــتــعـــاقــد
الذي تعرضت في ميـاهه اإلقليمية أو في مـوانئه سفينة
الطــرف اآلخـر حلــادثr بإخـطـار أقــرب �ـثـل قنـصلي لـه

أو �ثـل السفينة.

اHاداHادّة ة 11
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

فـي حــالـــة نـــشــوء أي نـــزاع يـــتـــعــلـق بــنـــشـــاط الـــنــقـل
الــبــحــري عــلى مـ� ســفــيــنــة تـابــعــة ألحــد الـطــرفــY أثــنـاء
rتـواجـدهــا في مـيـنـاء الــطـرف اآلخـر أو مـيـاهه اإلقــلـيـمـيـة
{ـكـن لـلــســلــطــة الــبـحــريــة اخملــتــصــة لـهــذا الــطــرف األخــيـر
الـــتــدخل لــفض الـــنــزاع وديــا وإذا تــعــذر ذلـكr يــتم إشــعــار
اHــمــثـل الــدبــلــومــاسي أو الـــقــنــصــلي لــلـــدولــة الــتي حتــمل
الـــســـيــفـــنـــة عـــلــمـــهـــا وإذا لم يـــتم تـــســـويــة الـــنـــزاعr يــطـــبق
الـتـشــريع الـسـاري اHـفـعــول في الـدولــة الـتـي تـوجـد فـيـهـا

السفينة �ا ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية.

اHاداHادّة ة 12
التنمية البشريةالتنمية البشرية

يعمـل كـل من طرفي االتـفاقـية عـلى تنـسيق أنـشطة
اHــراكــز واHـعــاهــد اHـتــخــصــصـة بــهــدف االســتـغـالل األمـثـل
rعـلـومات واخلـبراتHتـاحـة بالـنـسبـة لتـبـادل اHلـلقـدرات ا
كــمــا يــسـهـل كل طـرف مـن طـرفـي االتـفــاقــيــة قـبــول رعــايـا
الــطـــرف اآلخـــر قـــصـــد الـــتــكـــويـن الــنـــظـــري والـــتـــطـــبــيـــقي

والتأهيل وتبادل التجارب.
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اHاداHادّة ة 13
االعتراف بالشهادات واHؤهالتاالعتراف بالشهادات واHؤهالت

- يعترف كل طـرف من طرفي االتفاقيـة بالشهادات
البـحرية واHؤهالت الـبحريـة اHمنوحـة أو اHصادق عـليها
من قـبل الــطـرف اآلخـرr شـريـطــة تـوافـقـهـا مـع اHـتـطـلـبـات
الـــواردة في االتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة Hــســـتـــويـــات الـــتـــدريب
وإصدار الشـهادات وأعـمال النـوبات لـلعامـلY في الـبحر

.STCW وتعديالتها

- بـــالــنـــســبـــة ألفــراد الــطـــاقم الــتـــابــعـــY لــبــلـــد ثــالث
ويــــعــــمـــلــــون عــــلـى مــــ� الـــســــفـن الــــتــــابـــعــــــة ألحـــــد طــــرفي
االتـفـاقـيـةr فـإن شـهـادات الـكـفــاءة تـكـون تلـك الـتي تـصدر
عـن الــسـلـطـات اخملـتـصــة في دولـهـم وتـكــون مـعـتـرفــا بـهــا
من قـبل السـلطـات اخملتـصة لـطرفي االتـفاقـية �ـا ال يخـل

باHتطلبات الدولية.

اHاداHادّة ة 14
التشريعات البحرية الوطنيةالتشريعات البحرية الوطنية

يـــعـــمـل كـل مـن طـــرفي االتـــفـــاقـــيـــة عـــلى الـــتـــنـــســـيق
والـتـعـاون بـتـبـادل اآلراء واHـعـلـومـات بـشـأن الـتـشـريـعات
اHـــــتــــعــــلــــقــــــة بـــــالــــنــــقــــل الــــبــــحــــــري واHــــوانـىء Hــــواكــــبـــــة

االتفاقيات الدولـية.

اHاداHادّة ة 15
تنمية مجال التعاونتنمية مجال التعاون

بــغـــيـــة تــنـــمــيـــة الـــتــعـــاون بـــيــنـــهــمـــا فـي مــجـال
الـــــنــــــقــل الــــــبـــــحــــــري واHـــــوانـىءr يـــــشــــــجع كـل من طــــــرفي

االتفاقية :
1 - التـبـادل بصـفـة مـنتـظـمـة للـمـعـلومـات والـوثائق

rواإلحصائيات الدورية
2 - تــــبــــادل الــــزيــــارات بــــY اخملــــتــــصــــY فـي الــــنــــقل

rوانىء بغية اكتساب اخلبرةHالبحري وا
3 - العـمـل على الـتنـســيق لعـقــد نـدوات ذات عالقة
�ـجال الـنـقـــل البـحـري واHـوانىء عـلـى أن يتـم الـتنـسـيق
لـهـا عـبـر الـلـجنـة الـفـنـيـة اHـشار إلـيـهـا في اHـادّة الـسـادسة

r عشر من االتفاقية
 4 - تــــــــبـــــــادل دعـــــــوات حــــــــضــــــــور الـــــــمـــــــؤتــــــمــــــرات

والــنـدوات وورش الـعـمـل اإلقـلـيـمــيـة والـدولـيــة مع تـبـني
الـــســـلـــطــات اخملـــتـــصـــة في كال الـــطـــرفـــY إقــامـــة وحـــضــور

rYشاركHا

5 - الـعمل على التـشاور وتبادل اHـعلومات اHـتعلقة
بـتطـبيق اHـدونة الـدوليـة ألمن السـفن واHرافق اHـينـائية

rنبثقة عن اتفاقية سالمة األرواح بالبحارHا
6 - الــعـمل عـلى الــتـنـسـيـق والـتـعـاون في الــتـحـقـيق

في احلوادث البحرية.

اHاداHادّة ة 16
اللجنة البحرية اHشتركةاللجنة البحرية اHشتركة

- لــضــمــان الــتــطـــبــيق الــفــعـــــال لــهــــذه االتــفـــاقـــــيــة
ودعــم الــعالقـــــات الــبــحـــريـــــة بــY الــبــلــــديــن وانــطالقــــا
مـــن مــبــــدأ الــتـــشــــــاور بــيــنـــهــمـــــاr اتـــفــــق الــطــــرفـــــان
Yعـــلى تـشـكـــيل جلـنـــة بـحــريـــة مـشـتـركـــــة تـضم �ـثـلــ

عـن اإلدارات البحرية اخملتصـة.

- جتـتـمع هـذه الـلـجـنـة بـطـلب من أحـد الـطـرفـY في
أجل أقـصـاه ثالثـة أشــهـر من تـاريخ الـطـلبr أو كـلـمـا دعت
rوتـضع الـلجـنـة النـظـام الداخـلي لـعمـلـها rالـضرورة لـذلك

ويصادق عليه من قبل السلطات اخملتصة.

اHاداHادّة ة 17
أحكام ختاميةأحكام ختامية

- تــدخـــل هــــذه االتــفـــاقــــيـــة حــيّــــز الــتّــنـــفــــيــذ بــعـــد
ثالثـــY يـومـــا من تــاريخ تـبــادل وثــائق الــتـصــديق عــلـيــهـا
بY الـطـرفrY وتـسري Hـدة خـمس سنـواتr جتدد تـلـقائـيا
Hـــدد �ــاثــلـــة مــا لـم يــخــطـــر أحــد الـــطــرفــY الـــطــرف اآلخــر
برغـبـتـه في تـعـديـلهــا أو إلـغــائـها وذلك قـبـل سـتـة أشـهـر

من تاريخ انقضائها.

- يتـم تسـويـة أي خالف يـتـعـلق بـتـفـسـيـر أو تـطـبيق
هــذه االتــفــاقـــيــة بــواســطـــة الــلــجــنــة الــبــحــريــة اHــشــتــركـة
اHــشــار إلــيــهــا فـي اHــادّة الــســادســة عــشــرr وإذا لم تــتــمــكن
الـــلـــجـــنـــة اHـــشـــتـــركــــة من ذلك تـــتـم الـــتـــســـويـــة عن طـــريق

القنوات الدبلوماسية.

Yأصـــلـــيـــتــ Yحـــرّرت هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة مـن نــســـخـــتـــ
بــالــلــغــــة الــعــربـــــيــة ووقـــعت في أبــــو ظـــبي بــتـــاريخ 13

مــن شهر مايو عـام 2013.

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

كر¤ جوديكر¤ جودي

وزير اHاليةوزير اHالية

عن دولة اإلماراتعن دولة اإلمارات
العربية اHتحدةالعربية اHتحدة

اHهندس/ سلطان بن سعيداHهندس/ سلطان بن سعيد
اHنصورياHنصوري

وزير االقتصادوزير االقتصاد
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مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  رقم رقم 15-121 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 24 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r r2015 يـــــــتــــــــضـــــــميـــــــتــــــــضـــــــمّن

التصـديق على اتـفاق الـتعـاون في مجـال السـياحةالتصـديق على اتـفاق الـتعـاون في مجـال السـياحة
بـY حــكـومــة اجلـمــهـوريبـY حــكـومــة اجلـمــهـوريّــة اجلـزائــريــة اجلـزائــريّـة الــدـة الــدّ{ـقــراطـي{ـقــراطـيّـةـة
الــشالــشّـــعــبــيـــعــبــيّــة وحــكــومــة جــمــهـــوريــة بــلــغــاريــاr اHــوقـعــة وحــكــومــة جــمــهـــوريــة بــلــغــاريــاr اHــوقـع

باجلـزائر في باجلـزائر في 28 فبراير سنة  فبراير سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــــعـــد االطّـالع عـــلـى اتـــفــــاق الــــتـــعــــاون في مــــجـــال
السـياحـة بY حـكومـة اجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ{قـراطيّة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة بـلـغـاريـاr اHوقــع بـاجلــزائر

r2014 في 28 فبراير سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يصدق عـلى اتفاق التـعاون في مجال
السـياحـة بY حـكومـة اجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ{قـراطيّة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة بـلـغـاريـاr اHوقــع بـاجلــزائر
في 28 فبـراير سـنة r2014 ويـنشـر في اجلريـدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون في مجال السياحةاتفاق تعاون في مجال السياحة
YبYب

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية بلغارياحكومة جمهورية بلغاريا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة
الــشـعــبــيــة وحـكــومــة جــمـهـوريــة بـلــغـاريــا اHـشـــار إلـيــهـمـا

فيمـا يأتي بـ"الطرفان".
- رغبة منهـما في تعـزيـز العالقـات الودية القائمة

rYالشعب Yتبادل بHالبلدين وتعـزيـز التفاهم ا Yب
- وسعـيا مـنـهمـا على تـوسيع الـتـعاون بـY البـلدين
في مـــجـــال الــســـيـــاحـــة عــلـى أســاس اHـــســـاواة في احلـــقــوق

واHنافـع اHتبادلـة.

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
يـهــدف هـذا االتــفــاق إلى تـقــويـة الــتــعـاون في مــجـال
الــسـيـاحــة بـY الـبــلـدين Hـا يــخـدم مـصــلـحـتــهـمـا اHــشـتـركـة
وفـقــا لـلـقــوانـY والـتـنـظـيـمــات الــوطـنـــيـة اHـعـمــول بـهـا

في البلديـن.
اHاداHادّة ة 2

يـشـجــع الــطـرفــان تــبـــادل اHـعـلـــومـــات واخلـبـــرات
في اجملاالت اآلتية :

r1 - اإلحصاء والبرامج التعليمية
r2 - الترويج السياحي

3 - الـــــدراســـــات ومــــشـــــاريـع الــــبـــــحـــــوث في مـــــجــــال
rالتطوير السياحي

r4 - تبادل اخلبرات في مجال السياحة الصحية
5 - الــتـــشــريــعـــات والــبـــرامج اHـــتــعــلـــقــة بـــالــنـــوعــيــة
الـســيـاحـيـة والــتـنـمـيـة اHــسـتـد{ـة لــلـنـشـاطـات الــسـيـاحـيـة

والفندقية.
اHاداHادّة ة 3

يـــعــمل الـــطـــرفــان عـــلى تـــســهـــيل االتـــصـــاالت بــصـــفــة
مــنـــتـــظـــمــة بـــY الـــهـــيـــئــات واHـــنـــظـــمــات الـــســـيـــاحــيـــة في
البـلـدينr �ـا في ذلك الهـيـئـات السـيـاحيـة احلـكـوميـة عـبر
تـبـادل اHـعـلـومـات والـوثـائق حـول اإلحـصـاءات الـسـيـاحـية
والــدعـائم الــتـرقـويــة واHـنــشـورات الـســيـاحـيــة لـلــتـعـريف

باHقاصد السياحية في البلدين.

اHاداHادّة ة 4
يشـجع الطـرفان الـتـعاون بـY اHنـظمـات السـياحـية
ووكـــاالت الـســفــر مـن أجـل زيــادة الــتــدفـقــات الـســيـاحــيـة
بY البـلدين. لهـذا الغـرضr يتعـY على الـطرفY تـشجيع
اHـشاركة في اHعـارض السياحـية والصالـونات والندوات
وكــل الـفــعــالــيــات الـسـيــاحــيــة اHـنـظــمــة في كال الــبـلـدين
وكــذا تـسـهـيـل الـزيـارات اHـتــبـادلـة لــلـصـحـفــيـY في اجملـال
الـســيــاحي وغـيــرهم من �ــثــلي وسـائـل اإلعالم لـلــتــعـريف

باإلمكانات السياحية لكال البلدين.

اHاداHادّة ة 5
يــعــمــل الــطــرفــان عــلـى تــســهــيل  تـــبــادل اHــعــلــومــات
بـشـأن بـرامج الـتـنـمـــيـة الـسـيـاحـــيـة الـتي يـتم تـنـفـيـذهــا
في الــــبـــلــــدين بــــهــــدف تـــشــــجــــيع االســــتـــثــــمــــار في مــــجـــال

السياحـة في كال البلدين.
اHاداHادّة ة 6

يـعــمــل الــطــرفــان عـلى تــســهـــيل تــبــادل اHــعـلــومـات
بـY الــدواويـن الـسـيـاحـــيـة وفـقــا لــلـتـشــريـع اHـعـمـول بـه

في البلديـن.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
حسY نسيبحسY نسيب

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
بلغاريابلغاريا

دراقومير ستوينافدراقومير ستويناف
وزير االقتصاد والطاقةوزير االقتصاد والطاقة

اHاداHادّة ة 7
يـقــوم الــطـرفــان بـتــشــكـيل جلــنــة قـطــاعـيــة مــشـتــركـة
تــــتـــــكــــون عن اجلـــــانب اجلـــــزائــــري مـن �ــــثـــــلــــY عن وزارة
الـسـيـاحـة والـصـنـاعـة الـتـقــلـيـديـة وعن اجلــانب الـبـلـغــاري

من �ثلY عن وزارة االقتصاد والطاقة.
جتتـمع هذه اللـجنة سـنويا وبـالتنـاوبr في اجلزائر
وبــلـــغــاريــاr مـن أجل مــتـــابــعــة تـــنــفــيـــذ بــنــود هـــذا االتــفــاق

وإعداد برامج نشاطات وتقارير سنوية.
اHاداHادّة ة 8

يـتم حل أي خـالف يـنــشـأ عن تــفــسـيــر أو تـنــفـيــذ هـذا
االتــفــاق من خالل الــتــشــاور اHـبــاشــر بــY الـطــرفــY عــبـر

القناة الدبلوماسية.
اHاداHادّة ة 9

يـدخل هذا االتـفاق حـيّز الـتّـنفـيذ اعـتبـارا من تاريخ
Yتـلـقي اإلشعـار األخـيـر الذي يـخـطـر �ـوجبه أحـد الـطـرف
rعـــبـــر الـــقـــنـــاة الـــدبـــلـــومـــاســـيــة rكـــتـــابـــيـــا rالــطـــرف اآلخـــر
rبـاسـتــيـفـائه اإلجـراءات الــقـانـونـيـة الالزمــة لـهـذا الـغـرض
ويـــبـــقى ســـاري اHــفـــعـــول Hـــدة خــمس  (5) ســنـــوات قـــابـــلــة

للتجديد ضمنيا لفترات �اثلة.
اHاداHادّة ة 10

1 - يـجـوز تـعـديل هـذا االتـفاق فـي أي وقت بـإخـطار
كتابي يوجـه إلى الطرف اآلخر عبر القناة الدبلوماسية.

2 - كل تـعديـل يدخل حـيّز الـتّـنفـيـذ وفقـا لإلجراءات
اHذكورة في اHادّة 9 أعاله.

اHاداHادّة ة 11

{ـكن كل طـرف وفي أي وقتr إشعــار الطـرف اآلخر
كــتــابـيــا عــبــر الــقــنــاة الــدبـلــومــاســيــةr بــرغــبـتـه في إنــهــاء
الـعمل بـهذا االتـفاقr وذلك قـبل ستة (6) أشـهر على األقـل
مـن تـــاريـخ انــتـــهـــــاء مــدة صالحـــيـــتـهr دون أن يـــؤثـــر ذلك
عـــلـى تـــنـــفــــيـــذ بـــرامـج أو مـــشـــاريـع أو أنـــشـــطــــة الـــتـــعـــاون

اHسطـرة في هذا االتفـاق.

إثــبــاتـا لــذلكr قــام اHـوقــعـان أدنــاهr اخملــوّالن من قـبل
حكومتيهما بتوقيع هذا االتفاق.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر يــــوم 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2014 في
نــســـخـــتــY أصـــلـــيــتـــY بـــالــلـــغـــات الــعـــربـــيــة والـــبـــلــغـــاريــة
واإلنــجــلـــيـزيـةr ولــلـنــصـوص الـثالثــة نـفس احلــجـيـةr وفي
حـــالــــة االخـــتالف فـي الـــتـــفــــســـيـــرr يــــرجع لـــلــــنص بـــالــــلـــغـــة

اإلجنليزية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسـي رقـم مــــرســـوم رئــــاسـي رقـم 15-133 مـــؤرخ فـي  مـــؤرخ فـي 2 شــــعــــبـــان شــــعــــبـــان
عــــام عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 21 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن
إحداث جائزة رئيس اجلمهورية للصحفي احملترف.إحداث جائزة رئيس اجلمهورية للصحفي احملترف.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي  رقم 12-05 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر  عــــام 1433 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اHــؤرّخ في 16 صــفــر
عـام 1417 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واHـتـعــلق بـاإليـداع

rالقانوني
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى  األمــــــــر رقم 03-05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرّخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
- و�ــقــتـــضى اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 13-191 اHــؤرّخ
في 9 رجب عام 1434 اHوافق 19 مايـو سنة 2013 واHـتضمن

rترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : حتــــدث جـــائــــزة رئــــيس اجلــــمــــهــــوريـــة
r"تـــدعى في صـــلب الـــنص "اجلـــائــزة rلـــلــصـــحـــفي احملــتـــرف
حتدد شروط وكيفيات منحها طبقا ألحكام هذا اHرسوم.
2 :  : تــهــدف اجلــائــزةr في إطــار تــشــجـيـع اإلنــتـاج اHاHـادادّة ة 
الـصـحفي وتـرقـيتهr إلى مـكـافأة أحـسن األعـمال الـصـحفـية
اHنجزة من الصحفيY احملترفrY إما فرديا وإما جماعيا.

اHاداHادّة ة 3 : :  تمنح اجلائزة للفئات الصحفية اآلتية :
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1)  اإلعالم اH)  اإلعالم اHــــــكــــــتــــــوب :وب : األخـــبـــار الـــصـــحـــفـــيـــة أواHـــقـــال

الـــرئـــيـــسـي أوالـــنـــقـــد أواHـــقـــال االفـــتــــتـــاحي أوالـــتـــقـــريـــر أو
التحقيق الذي ينشره جهاز إعالم وطني عمومي أو خاص.
2) اإلعالم التلفزي : ) اإلعالم التلفزي : التقاريـر اإلعالمية أوالتحقيقات
االسـتــقــصــائـيــة أواألشــرطــة الـوثــائــقــيـة أوأشــرطــة األحـداث
اHـصورة أو غـير ذلـك. واللـقطـة اHصـورة (الـصور اإلعالمـية
والــســمــعــيــة الــبــصــريــة) الــتي تــنــتــجــهــا وتــبــثــهــا الــقــنـوات

التلفزيونية الوطنية العمومية أو اخلاصة.
3) اإلعالم اإلذاعي :) اإلعالم اإلذاعي : (الـبــرامج اإلعالمــيـة والــتـقــاريـر
والــتـحـقـيـقـات وغـيــرهـا) الـتي تـنـتـجـهــا وتـبـثـهـا الـقـنـوات

اإلذاعية الوطنية العمومية أو اخلاصة.
4) اإلعالم اإللــــكــــتــــروني :) اإلعالم اإللــــكــــتــــروني : أحــــسن عــــمل إعـالمي يــــتم

نشره على اإلنترنت.
5) الـــصـــورة : ) الـــصـــورة : الـــصــــور الـــفـــوتــــوغـــرافـــيــــة أو الـــرسم
الــصــحــفـي أو الــكــاريــكــاتــوريr الــذي يــنــشــره جــهــاز إعالم

وطني عمومي أو خاص.

اHاداHادّة ة 4 : :  تـتمثل جـائزة رئيس اجلـمهوريـةr كما هي
مـحــددة في اHــادة األولى أعالهr في مــنح شــهـادة تــقـديــريـة

ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي :
* بالنسبة للفئات األربع ( بالنسبة للفئات األربع (4) األولى :) األولى :

rمليون دينار (1.000.000 دج) للفائز األول -
rخمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الثاني -
- ثالثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثالث.

* بالنسبة للفئة اخلامسة ( بالنسبة للفئة اخلامسة (5) : ) : 
- مـــــائـــــة ألف ديـــــنــــار (100.000 دج) ألحــــسـن صــــورة

فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
5 :  : في حـالـة األعمـال اجلـماعـيـة الفـائـزةr يوزع اHاداHادّة ة 
مبلغ اجلائزة بـالتساوي على اHشاركY في العمل أو عند
االقـتـضاءr بـY صـاحب الـعـمل الـرئيـسي ومـسـاعـديه بـناء

على مساهمتهم في العمل اإلبداعي.
6 : : {ـكن أن تـمنـح مكـافـأة مالـيـة قيـمـتهـا مـائة اHاداHادّة ة 
ألف دينار (100.000 دج) لـلصحـفي الذي يستـحقهـا نظير

جودة عمله والذي لم يتم اختياره للتتويج باجلائزة.    
اHاداHادّة ة 7 : : تمنح اجلائـزة من قبل جلنة حتكيم مستقلة
تــتــشــكل مـن شــخــصــيــات مــعــروفــة في مــجــال الــصــحــافــة

اHكتوبة واإللكترونية واإلذاعة والتلفزيون.
اHـاداHـادّة ة 8 : :  يـتـرأس جلـنـة الـتـحــكـيم شـخـصـيـة وطـنـيـة

يعينها الوزير اHكلف باالتصال.
وتتشكل  من :

rكلف باالتصالHثل عن الوزير ا� -
rاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
rوالبحث العلمي

rكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا� -
rؤسسة العمومية للتلفزيونHثل عن ا� -

rسموعةHؤسسة العمومية لإلذاعة اHثل عن ا� -
rــكــتـوبــة من الــقــطـاع الــعـامHـثـل عن الـصــحــافـة ا� -

rيعينه نظراؤه
rـكـتــوبـة من الـقـطـاع اخلـاصHـثل عـن الـصـحـافـة ا� -

rيعينه نظراؤه
- أستاذين (2) مـتخصصـY في الصحـافةr تعيـنهما

السلطات اجلامعية.
{ـكن الــلــجــنـة أن تــســتـعــY بــأي شـخـص تـراه كفءا

Hساعدتها في انتقاء األعمال اHعروضة عليها.
اHـاداHـادّة ة 9 : :  يـتم تـعـيـY أعـضاء جلـنـة الـتـحـكيـم �وجب
مقرر من الوزيـر اHكلف باالتصالH rدة سنتY (2) قابلة

للتجديد مرة واحدة.
10 : :  تــــــكــــــلـف جلــــــنــــــة الــــــتــــــحــــــكـــــــيم بــــــدراســــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـتـرشـيـحـات لـلـتـأكـد مـن مـطـابـقـتـهـا لـلـشـروط واHـعـايـيـر

اHطلوبة واختيار اHترشحY وترتيبهم.
وإضــافـة إلـى ذلكr تــتـكــفل جلــنــة الـتــحــكـيـم بـتــحــديـد

اHواضيع اHعروضة للمسابقة.
اHــاداHــادّة ة 11 : :  تــعـــد جلــنــة الـــتــحـــكــيم نــظـــامــهـــا الــداخــلي

وحتيله على الوزير اHكلف باالتصال للموافقة عليه.
اHـاداHـادّة ة 12 : :  ال {ـكن إعــادة الــنــظـر في مــداوالت جلــنـة

التحكيمr كما ال {كن الطعن فيها.
تــتــخــذ جلــنــة الــتـحــكــيم قــراراتــهــا بــالــتــوافقr وعــنـد
االقـتــضـاءr {ـكـن اخـتـيــاراHـتــوجـY عن طــريق الـتــصـويت

باألغلبية البسيطة.
اHــاداHــادّة ة 13 : :  تــتــولى أمـــانــة جلــنــة الـــتــحــكـــيم اHــصــالح

اخملتصة بالوزارة اHكلفة باالتصال. 
Yـادّة ة 14 : :  يــجب أن تــكـون مــسـاهــمـات الــصـحــفـيـHـاداHا

ذات نوعية وتنتقى وفق اHعايير اآلتية :
rوضوعHأهمية ا -

rعاجلةHوضوعية في اHالتزام ا -
rالصرامة في التحليل -
rوضوع اخملتارHأصالة ا -
rأسلوب صياغة العمل -

rالنوعية التقنية واجلمالية للعمل -
- االهتمام الذي يثيره لدى اجلمهور.

اHاداHادّة ة 15 : : تعY جلنة الـتحكيم اHتوجY في مختلف
الفئات خالل مراسيم تسليم اجلائزة.

اHاداHادّة ة 16 : :  {ـكن للـجـنة الـتـحكـيم أن تـقرر عـدم منح
اجلـــائــزة في فـــئــة واحــدة أو أكـــثــرr فـي حــالــة عـــدم ارتــقــاء

األعمال إلى اHستوى اHطلوب.
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Yــــــادّة ة 17 :  : يـــــجـب أن تــــــتـــــوفــــــر فـي الـــــصــــــحــــــفــــــيـــــHــــــاداHا
اHــرشـــحــY لــنــيـل جــائــزة رئــيس اجلـــمــهــوريــة لـــلــصــحــفي

احملترفr الشروط اآلتية :
rأن يكونوا من جنسية جزائرية -

r(30) سنة Yأن ال يقل سنهم عن ثالث -
- أن يـكـونـوا حـامـلـY لـلـبـطـاقـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفي

rاحملترف
- أن يـثبتوا �ـارسة اHهـنة في جهـاز إعالمي بصفة

rدة ثالث (3) سنوات على األقلH متواصلة
- أن ال يكونوا أعضاء في جلنة التحكيم.

{ـــكن اHـــتـــرشح أن يـــقـــدم تـــرشـــحه بـــشـــكـل فــردي أو
جماعي.

18 : : ال {ــكن لــلــمــتــرشح أن يــشــارك بــأكـثــر من اHاHـادادّة ة 
عـمل واحـد فـي إحـدى الـفــئـاتr بــاسـتـثــنـاء جـائــزة الـصـورة
والتـي يـمــكـن أن يـبلغ عـددها عشر (10) نـسخ من الصور

الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
اHـاداHـادّة ة 19 : : تـودع األعـمـال في نـسخ كـافـيـة لـدى أمـانة
جلنة التحـكيم خالل اآلجال التي حتددها وتـعلنها الوزارة
اHــكـلــفــة بـاالتــصــال. ويـحــدد عــدد الـنــسخ وطــبــيـعــتــهـا عــنـد

اإلعالن عن  تنظيم اHسابقة.
تــسـجـل الـتــرشــيـحــات في ســجل مــرقم ومــؤشـر من

رئيس اللجنة.
اHـاداHـادّة ة 20 : :  يــتم نــشـر شــروط اHــشــاركــة في اجلــائـزة
في الصـحـافة اHـكـتوبـة وبـواسطـة كل الدعـائم اإلعالمـية :

السمعية - البصرية واإللكترونية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 21 : :  يـــــجـب أن تـــــكــــــون األعـــــمــــــال اHـــــرشــــــحـــــة
لــلــجــائــزة قــد نـــشــرت أو بــثت خالل الــســـنــة الــتي تــســبق

تنظيم اHسابقة.
اHاداHادّة ة 22 : :  يلـتزم أعضـاء جلنـة التحـكيم بـعدم كشف
أي مــعــلــومــة حـول األعــمــال اHــرشــحـة لــلــجــائــزة إلى غــايـة

مراسيم تسليم اجلائزة.
اHاداHادّة ة 23 : :  يأخـذ اHتـسابقـون الفائـزون باجلـائزة لقب

"الفائز بجائزة رئيس اجلمهورية للصحفي احملترف".
اHـاداHـادّة ة 24 : : ال يـجـــوز لـلـفـائـزيـن بـجـائـــزة الـصـحـفــي
احملــتـــرف اHـشــــاركـــة فــي اHــسـابـقــة �ـخـتــلف فـئــاتـهـا إال

بعد مرور مدة ثالث (3) سنوات عن تتويجهم.
اHــاداHــادّة ة 25 : :  حتــفـظ األعــمـــال الـــفـــائــزة بـــاجلـــائـــزة لــدى
اHصلحة اخملتـصة بالوزارة اHكلفة باالتصالr التي {كنها
rـدةHاسـتـعـمـالـهـا و/أو  نــشـرهـا عـلى نـفـقـتـهـا دون حتـديـد ا

في إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
26 : :  يــــتـــم الـــــتـــــكـــــفـل �ـــــصـــــاريف تـــــنـــــظـــــيــم اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــســابـــقــــة ومـــبــلــغ مـــكــافـــأة جـــائــزة رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
لــلــصـحــفي احملـتــرفr فـي إطــار مـيــزانـيــة الـدولــة بـعــنـوان

االعتمادات اخملصصة للوزارة اHكلفة باالتصال.

اHاداHادّة ة 27 : :  تسلّم جائـزة رئيس اجلمهوريـة للصحفي
rاحملــتـرف فـي الـثــاني والــعــشـرين (22) من شــهــر أكــتــوبـر

وذلك �ناسبة االحتفال باليوم الوطني للصحافة.
اHاداHادّة ة 28 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 21

مايو سنة 2015.
 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم  15-138 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 25 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يتـضـمن حتويلr يتـضـمن حتويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديـــــــســــــــمـــــــبــــــــر ســـــــنـــــــة 2014!

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقــتــضى اHـرســوم الــرئـاســي اHـؤرخ في 11 ربـيع
الـثاني عام 1436 اHوافق أول فـبرايـر سنة 2015 واHـتضمن
تـوزيع االعـتمـادات اخملصـصة Hـيـزانيـة التـكـاليف اHـشتـركة

r2015 الية لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-28 اHـؤرخ
في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة
 2015 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الطاقة من ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة
r2015

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2015 اعـتماد
قـــدره مــلـــيـــاران وخـــمـــســمـــائـــة وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار
(520.000.000 .2 دج) مــــقــــيّــــد في مــــيــــزانـــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســــنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قـــدره مــلـــيـــاران وخـــمـــســمـــائـــة وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار
(520.000.000 .2 دج) يـقـــيّـد في مــيـزانـيــة تـسـيـيـر  وزارة
الـــــطـــــاقـــــة وفـي الـــــبـــــاب رقم 44-13 "مـــــســـــاهـــــمـــــة Hـــــراكـــــز

األبحاث".
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اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يــكـــلف وزيــر اHــالــيـــة ووزيــر الــطــاقــةr كل
فيما يخصّهr بـتنفيذ هذا اHرسـوم الذي ينـشـر في اجلريدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 25
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم تــــــنـــــــفـــــيــــــذي رقم مــــــرســـــــوم تــــــنـــــــفـــــيــــــذي رقم 15-131 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 29 رجب رجب
يــــتــــضـــمن  rيــــتــــضـــمن r2015 ــــوافق 18 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHعــــامعــــام 1436 ا

إنشاء متوسطاتإنشاء متوسطات وإلـغــاء أخـــرى.وإلـغــاء أخـــرى.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةr ال سيـمـا اHادة 82

rمنه
- وبــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم 01-14
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 3 ربـــــــيــع األول عــــــام 1435 الـــــــمـــــــوافـق 5

يـــــنـــــايــــر ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات تـــســــمــــيـــة
اHــــؤســـــســــات واألمـــــاكـن واHــــبـــــاني الـــــعــــمـــــومــــيـــــة أوإعــــادة

rتسميتها
- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقـم 125-15
الـــمــــؤرخ فـي 25 رجــب عـــام 1436 الـــمـــوافـق 14 مـــايـــو

rأعضـاء احلكومة Yتضمن تعيHسنة 2015 وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأr ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اHـدرسي r2015 - 2014 اHــتـوسـطــات اHـذكــورة في اHـلـحق

األول بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 : :  تـلغىr ابـتـداء من موسم الـدخـول اHدرسي
r2015 - 2014 اHــتــوســـطــات اHــذكـــورة في اHــلــحـق الــثــاني

بهذا اHرسوم.

الـــمـــادالـــمـــادّة ة 3 : : يـــنـــشـــر هــــذا الـــمـــرســــوم في اجلــريــدة
الــــرّســـــمــــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رجب عـــام 1436 اHـوافــق 18
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الشلف 
الشلف

سيدي عكاشة
بن ناصر بن شهرة

البيضة
أم البواقي
عY البيضاء

الزرق
عY فكرون
عY فكرون
بوزينة

وادي شعبة

رمزرمز
رمزرمزالواليةالواليةالواليةالوالية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلديةالبلديةالبلدية
العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسةالوطنيالوطني

02.01

02.01

02.26

03.03

03.20

04.01

04.03

04.05

04.23

04.23

05.35

05.37

الشلف 
الشلف

سيدي عكاشة
بن ناصر بن شهرة

البيضة
أم البواقي
عY البيضاء

الزرق
عY فكرون
عY فكرون
بوزينة

وادي شعبة

8094

8095

8096

8097

8098

8099

8100

8101

8102

8103

8104

8105

متوسطة الشقة
متوسطة الشريف جبور
متوسطة بلعباس أحمد

متوسطة بن ناصر بن شهرة اجلديدة
متوسطة البيضة

متوسطة حي اجلحفة
متوسطة حي الكاهنة

متوسطة حي عY فرحات
متوسطة حي 500 مسكن

متوسطة حي الفتح
متوسطة أوزريان

مـتـوسـطـة الـقـطب الـعـمـراني حـمـلة 3

02

03

04

05

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHتوسطات اHنشأة للسنة الدراسية قائمة اHتوسطات اHنشأة للسنة الدراسية 2014 /  / 2015
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

Yسوق اإلثن
آيت رزيـــن
الدوســن
 مخادمــة
بشــــار
العبادلة
العفرون
مفتــاح
مفتــاح
بوفاريك
قــرواو

عY بسام
تامنغســـت
إن غـــــار 

 فقارات الزاوية
الشريعة 
نقريـــن

بوخضرة 
تيانــــت
تخمارت
تيزي وزو
أوالد الشبل
أوالد الشبل
بئر توتـة
بئر توتـة
السحاولة
الدويـــرة
الدويـــرة
الدراريــة

اخلرايسية

عY وسارة
قالل بوطالب
أوالد خالد

بكوش األخضر
القـــــل 

بY الويدان

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغسـت

تبسة 

تلمسان
تيارت

تيزي وزو

اجلزائر -
غرب

اجللفة
سطيف
سعيدة

سكيكدة

06 08

06 28

07 09

07 30

08 01

08 17

09 07

09 14

09 14

09 16

09 23

10 35

11 01

11 03

11 10

12 03

12 09

12 18

13 45

14 37

15 01

16 35

16 35

16 36

16 36

16 45

16 48

16 48

16 49

16 56

17 31

19 48

20 04

21 07

21 10

21 29

Yسوق اإلثن
آيت رزيـــن

الدوســن
 مخادمــة
بشــــار
العبادلة
العفرون
مفتــاح
مفتــاح

بوفاريك
قــرواو

عY بسام
تامنغســـت

إن غـــــار 
فقارات الزاوية

الشريعة 
نقريـــن

بوخضرة 
تيانــــت
تخمارت

تيزي وزو
أوالد الشبل
أوالد الشبل
بئر توتـة
بئر توتـة
السحاولة
الدويـــرة
الدويـــرة
الدراريــة

اخلرايسية

عY وسارة
قالل بوطالب

أوالد خالد
بكوش األخضر

القـــــل 
بــــــY الـــــــويــــــدان

Yمتوسطة سوق اإلثن
متوسطة آيت رزيـــن
متوسطة حي اخلافور
متوسطة  مخادمــة

متوسطة جتزئة الفجر والساورة
متوسطة حي أحمد الزوبير 

متوسطة حي 450 مسكن
متوسطة حي 4239  مسكن (موقع 1)
متوسطة حي 4239 مسكن (موقع 2)

متوسطة سويداني بوجمعة
متوسطة منطقة سيدي عيسى

متوسطة عY بسام مركــــز
متوسطة قرية أوتول الغربية

متوسطة إن غار 
متوسطة قرية فقارة العرب

متوسطة  طريق الضلعة
متوسطة  عزوزة عزوز

متوسطة  قنز القبلوتــي 
متوسطة  تيانــــت

متوسطة  حي اHلعب
متوسطة  بترونــــــة
متوسطة الشعايبيـــة

متوسطة حي 3216 مسكن - الشعايبية
متوسطة سواHية - بئر توتة

متوسطة حي 2160 مسكن - سيدي أحمـــد
متوسطة حي  1299مسكن - بابا علي
متوسطة حي 1032 مسكن - أوالد منديل
متوسطة حي 1040 مسكن - أوالد منديل
مـتـوسطـة مـنطـقـة اإلسكـان اجلـديدة

(1680 مسكن)
مـتــوســطـة حي 1432 مــسـكـن - بـني

عبدي
متوسطة حي الوئام 

متوسطة قالل بوطالب اجلديدة
متوسطة عY الزرقة

متوسطة بكوش األخضر
متوسطة القـــــل مركـــز

متوسطة الطاحونة

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

8106

8107

8108

8109

8110

8111

8112

8113

8114

8115

8116

8117

8118

8119

8120

8121

8122

8123

8124

8125

8126

8127

8128

8129

8130

8131

8132

8133

8134

8135

8136

8137

8138

8139

8140

8141



8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1428
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

عنابة
عY مخلوف
اخلروب

اخلروب

مزغنــــة
شاللة العذاورة
سيدي زهار
البرواقية
بوغزول
بوسعادة
جبل مسعد
جبل مسعد
معسكــر

سيدي عبداHومن
ورقلــــة

عY البيضاء
الطيبات
وهــــران

بئر اجليــــر
مرسى احلجاج
وادي تليالت
بن فريحــــة
بومرداس
يســــر
يســــر

بودواو البحري
الزيتونــة
تيسمسيلت
تاغـزوت 
الدبيلـــة
جامعــــة
خنشلة 
خنشلة 
بغــــاي

سوق أهراس

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

23 01

24 13

25 06

25 06

26 11

26 18

26 28

26 47

26 51

28 20

28 47

28 47

29 01

29 32

30 01

30 02

30 15

31 01

31 03

31 08

31 11

31 20

35 01

35 09

35 09

35 27

36 20

38 01

39 10

39 11

39 28

40 01

40 01

40 04

41 01

عنابة
عY مخلوف

اخلروب

اخلروب

مزغنــــة
شاللة العذاورة

سيدي زهار
البرواقية
بوغزول
بوسعادة

جبل مسعد
جبل مسعد

معسكــر
سيدي عبداHومن

ورقلــــة
عY البيضاء

الطيبات
وهــــران

بئر اجليــــر
مرسى احلجاج
وادي تليالت
بن فريحــــة

بومرداس
يســــر
يســــر

بودواو البحري
الزيتونــة

تيسمسيلت
تاغـزوت 
الدبيلـــة
جامعــــة
خنشلة 
خنشلة 
بغــــاي

سوق أهراس

8142

8143

8144

8145

8146

8147

8148

8149

8150

8151

8152

8153

8154

8155

8156

8157

8158

8159

8160

8161

8162

8163

8164

8165

8166

8167

8168

8169

8170

8171

8172

8173

8174

8175

8176

متوسطة حي ضربان 
متوسطة دهان ساعـد 

مــــتـــوســـطـــة اHـــديـــنــــة اجلـــديـــدة عـــلي
منجلي الوحدة اجلوارية 17

مــــتـــوســـطـــة اHـــديـــنــــة اجلـــديـــدة عـــلي
منجلي الوحدة اجلوارية 19

متوسطة  القطب احلضري
متوسطة  القطب احلضري

متوسطة  سيدي زهاراجلديدة
متوسطة  وادي القــــــــالت
متوسطة  القطب احلضري

متوسطة حي ميطــــــر
متوسطة بالل بن رباح

متوسطة جبل مسعد
متوسطة البعاطيــــش
متوسطة مقطع مناور
متوسطة حي النصـــر
متوسطة عY البيضاء

متوسطة اخلبنــة 
متوسطة واشم مهاجي مصطفى - فالوسن

متوسطة الشهيد بودادي أحمد
متوسطة اجملاهد نور البشير

متوسطة اإلخوة لسـود
متوسطة إبن باديس

متوسطة اإلخوة بن سونــة
متوسطة يســــر مركـــز

متوسطة  آغني علي ونوغــــة
متوسطة الهضبــــة
متوسطة اHراديـــة 

متوسطة حليلو بن تمرة اHدعو عبد القادر
متوسطة تاغـزوت اجلديدة

متوسطة حمدي عمار 2 اجلديدة
متوسطة جعفـــري يوسف 2

متوسطة اHنطقة العمرانية اجلديدة
متوسطة طريق طامزة
متوسطة  بغاي اجلديدة

متوسطـة الشهيد عبد الواحد نوار
بن علي

23

24

25

26

28

29

30

31

35

36

38

39

40

41

عنابة
قاHة

قسنطينة

اHدية

اHسيلة

معسكر

ورقلـة

وهــــران 

بومرداس

الطارف
تيسمسيلت

الوادي

خنشلة 

سوق
أهراس
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

الشعيبــة
بواسماعيل
تيبرقنـت 

تسالة اHطاعي
عميــرة أراس

بوراشد 
النعامة
غرداية

ضاية بن ضحوة
متليلي

حاسي القارة
يــــلل

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

42 12

42 18

43 13

43 16

43 22

44 09

45 01

47 01

47 03

47 05

47 12

48 25

الشعيبــة
بواسماعيل
تيبرقنـت 

تسالة اHطاعي
عميــرة أراس

بوراشد 
النعامة
غرداية

ضاية بن ضحوة
متليلي

حاسي القارة
يــــلل

8177

8178

8179

8180

8181

8182

8183

8184

8185

8186

8187

8188

متوسطة  الشعيبــة مركـــز 
متوسطة حي احلمدانية

متوسطة  تيبرقنـت مركز
متوسطة اإلخوة بوخــش
متوسطة  منطقة السوق

متوسطة بوراشد 
متوسطة النعامة غــرب
متوسطة  حي وادي نشو

متوسطة الشهيد العيورات ميلود
متوسطة حي الكحيلة القمقومة

متوسطة حي بلحاج
متوسطة يــــلل مركز

42

43

44

45

47

48

تيبازة

ميلـــة

عY الدفلى
النعامة

غرداية

غليزان

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHتوسطات اHلغاة للسنة الدراسية قائمة اHتوسطات اHلغاة للسنة الدراسية 2014 /  / 2015

الشلف
سيدي عكاشة
الشريعة
نقرين

بوخضرة
البويهي

القـــــل
قسنطينة
قسنطينة
جبل مسعد
وهران

بومرداس

ضاية
بن ضحوة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

الشلف

تبسة

تلمسان

سكيكدة
قسنطينة

اHسيلة
وهران

بومرداس

غرداية 

02 01

02 26

12 03 

12 09

12 18

13 43

21 10

25 01

25 01

28 47

31 01

35 01

47 03

الشلف
سيدي عكاشة
الشريعة
نقرين

بوخضرة
البويهي

القـــــل
قسنطينة
قسنطينة
جبل مسعد
وهران

بومرداس

ضاية بن ضحوة

متوسطة الشيخ شريف جبور القد{ة (تهدم)
متوسطة أحمد بلعباس القد{ة (تهدم)
متوسطة طريق الضلعة (حتول إلى ثانوية)
متوسطة عزوزة عزوز القد{ة (تهدم)

متوسطة قنز القبلوتي القد{ة (تهدم)
مـتوسطـة  البويهي الـقد{ة (حتول إلى

ثانوية متعددة األطوار)
متوسطة القـــل القد{ة (تهدم)
متوسطة فرانتز فانون (تهدم)

متوسطة دريدي عمار (تهدم)
متوسطة بالل بن رباح (تهدم)
متوسطة حي فالوسن (تهدم)

مـتــوسـطــة اإلخـوة بن ســونـة (تــعـاد إلى
اHـــالك األصــلـي وهــو وزارة الــتـــعــلــيم

العالي والبحث العلمي)

متوسطة العويرات ميلود (تهدم)

02

12

13

21

25

28

31

35

47

00029

00070

08121

00708

00715

03306

01573

01842

03950

02117

02248

02418

03001
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27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

مــــــرســـــــوم تــــــنـــــــفـــــيــــــذي رقم مــــــرســـــــوم تــــــنـــــــفـــــيــــــذي رقم 15-132 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 29 رجب رجب
يــــتــــضـــمن  rيــــتــــضـــمن r2015 ــــوافق 18 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHعــــامعــــام 1436 ا

إنشاء ثانوياتإنشاء ثانويات وإلـغــاء أخـــرى.وإلـغــاء أخـــرى.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقم 08-04 اHؤرخ في 15
مــــــحــــــرم عــــــام 1429 الـــــــمــــــوافـق 23 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2008
rوالـمـتــضـمـن القــانـون الـتــوجـيـهـي لـلتربـية الوطـنية

rادة 82 منهHال سيما ا

- وبــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم 01-14
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 3 ربـــــــيــع األول عــــــام 1435 الـــــــمـــــــوافـق 5
يـــــنـــــايــــر ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات تـــســــمــــيـــة
اHــــؤســـــســــات واألمـــــاكـن واHــــبـــــاني الـــــعــــمـــــومــــيـــــة أوإعــــادة

rتسميتها

- وبـــــمــــقـــــتــــضــى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 125-15
اHـــــؤرخ في 25 رجــب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مــــايــــو ســــنــــة

rأعضـاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأr ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اHــدرسي r2015 - 2014 الــثــانــويــات اHــذكــورة في اHــلــحق

األول بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 : :  تـلغىr ابـتـداء من موسم الـدخـول اHدرسي
r2015 - 2014 الثانويـات اHذكورة في اHلحق الثاني بهذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يـــنــشـــر هــذا الـمــرســوم فــي الــجـريـدة
الـــرّســمــيّـــة لــلــجـــمــهــوريّـــة الــجــزائـــريـّـة الـدّ{ــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رجب عـــام 1436 اHـوافــق 18
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الشلـف

بوقاديـر

األغــــواط

األغــــواط

سيدي بوزيد

أم البواقي

عY الزيتون

عY البيضاء

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

02 01

02 04

03 01

03 01

03 15

04 01

04 02

04 03

الشلـف

بوقاديـر

األغــــواط

األغــــواط

سيدي بوزيد

أم البواقي

عY الزيتون

عY البيضاء

8189

8190

8191

8192

8193

8194

8195

8196

ثانويـــة اHصاحلة الوطنيـة

ثانويـــة دوايدية

ثانويـــة عمر دهينــــة

ثانويـــة برج سنوسي

ثانويـــة سيدي بوزيـد

ثانويـــة حي اجلحفة

ثانويـــة عY الزيتون مركز

ثانويـــة معمري عبد الرحمن

02

03

04

الشلف

األغواط

أم البواقي

اHلحق األولاHلحق األول

قائمة الثانويات اHنشأة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اHنشأة للسنة الدراسية 2014 /  / 2015
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

أوالد قاســم

عY بابوش

هنشير
تومغاني

عY فكرون

وادي نيني

باتنــــة

مروانــة

أشمــول

بريكـــة

عY التوتة

وادي الطاقة

بسكــــرة

مليلــــي

الغـروس

الشفـــــة

مفتــــاح

وادي البـــردي

ادلــــس

الشريعـة

نقريـــن

العقلـــة

اHريــج

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

أم البواقي
(تابع)

باتنة

بسكرة

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

04 08

04 11

04 21

04 23

04 29

05 01

05 04

05 30

05 42

05 45

05 48

07 01

07 25

07 31

09 08

09 14

10 45

11 05

12 03

12 09

12 13

12 24

أوالد قاســم

عY بابوش

هنشير
تومغاني

عY فكرون

وادي نيني

باتنــــة

مروانــة

أشمــول

بريكـــة

عY التوتة

وادي الطاقة

بسكــــرة

مليلــــي

الغـروس

الشفـــــة

مفتــــاح

وادي البـــردي

ادلــــس

الشريعـة

نقريـــن

العقلـــة

اHريــج

ثانويـــة أوالد قاســم

ثانويـــة عY بابوش

ثانويـــة هنشير تومغاني مركز

ثانويـــة عY فكرون اجلديدة

ثانويـــة وادي نيني مركز

ثانويـــة حي أوالد بشينة

ثانويـــة احلي الغربــــي

ثانويـــة فم الطوب

ثانويـــة حي 1000 مسكن

ثانويـــة  حي الشافات

ثانويـــة وادي الطاقة

ثانويـــة سيدي غزال

ثانويـــة مليلـي مركز

ثانويـــة الغـــــروس

ثانويـــة عبد القادر بن عالل

ثــــانـــويـــــــة قــــصــــار مـــحــــمــــد اHــــدعـــو
مقران

ثانويـــة وادي البـــردي

ثانويـــة ادلــــس

ثانويـــة طريق الضلعة

ثانويـــة نقريـــن

ثانويـــة سعدي الطاهر حراث

ثانويـــة اHريــج مركز

04

05

07

09

10

11

12

8197

8198

8199

8200

8201

8202

8203

8204

8205

8206

8207

8208

8209

8210

8211

8212

8213

8214

8215

8216

8217

8218
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

العريشـــــة

بني بوسعيد

البويهــــي

سيدي
علي مالل

سوقـــــــر

فريحــــــة

تيزي راشد

الدار البيضاء

الكليتـــوس

أوالد الشبل

بئر توتـــة

الدويـــــرة

الشراقـــة

سد الرحال

بنهـــــــار

العلمــــــة

عY أرنـات

عموشـــة

تاشــــودة

بن عـــزوز

صالح 
بوالشعور

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر-شرق

اجلزائر-غرب

اجللفة

سطيـف

سكيكـــدة

13 32

13 38

13 43

14 04

14 16

15 04

15 22

16 20

16 33

16 35

16 36

16 48

16 52

17 06

17 32

19 20

19 26

19 27

19 45

21 08

21 25

العريشـــــة

بني بوسعيد

البويهــــي

سيدي
علي مالل

سوقـــــــر

فريحــــــة

تيزي راشد

الدار البيضاء

الكليتـــوس

أوالد الشبل

بئر توتـــة

الدويـــــرة

الشراقـــة

سد الرحال

بنهـــــــار

العلمــــــة

عY أرنـات

عموشـــة

تاشــــودة

بن عـــزوز

صالح 
بو الشعور

ثانويـــة العريشـــــة

ثانويـــة بني بوسعيــــد

الثانويـــة متعددة األطوار

ثانويـــة سيدي علي مالل مركز

ثانويـــة حي 1000 مسكــن

ثانويـــة فريحــــــة

ثانويـــة تيزي راشد

ثانويـــة احلميــــز

ثانويـــة 928 مسكن

ثانوية 3216 مسكن - الشعايبية

ثـــــانــــــويـــــة 2160 مــــــســـــكـن - ســــــيـــــدي
امحمد

ثانوية 1032 مسكن - أوالد منديــل

ثانويـــة القريـــــة

ثانويـــة سد الرحال

ثانويـــة بنهـــــــار

ثانويـــة اHنطقة احلضرية العلمــة

ثانويـــة اHهديـــة

ثانويـــة عموشـــة

ثانويـــة تاشــــودة

ثانويـــة بن عـــزوز مركـز

ثانويـــة صالح بو الشعور

13

14

15

16

16

17

19

21

8219

8220

8221

8222

8223

8224

8225

8226

8227

8228

8229

8230

8231

8232

8233

8234

8235

8236

8237

8238

8239
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

تسالــــة

سيدي خالـد

بلعربــي

بني مزليـن

عY رقـادة

قسنطينـة

اخلروب

اخلروب

اخلروب

اخلروب

بوغزول

خضــراء

صفصاف

احلسيان
(بني ياحي)

اHسيلــة

تامســــة

ابن ســرور

معاريـــف

سيدي امحمد

بني يلمان

جبل مسعــد

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

سيدي
بلعباس

قاHـــة

قسنطينـة

اHديــــة

مستغانــــم

اHسيلـــة

22 02

22 27

22 42

24 16

24 32

25 01

25 06

25 06

25 06

25 06

26 51

27 18

27 30

27 32

28 01

28 23

28 24

28 29

28 38

28 45

28 47

تسالــــة

سيدي خالـد

بلعربــي

بني مزليـن

عY رقـادة

قسنطينـة

اخلروب

اخلروب

اخلروب

اخلروب

بوغزول

خضــراء

صفصاف

احلسيان
(بني ياحي)

اHسيلــة

تامســــة

ابن ســرور

معاريـــف

سيدي امحمد

بني يلمان

جبل مسعــد

ثانويـــة تسالــــة

ثانويـــة أوس بخالد

ثانويـــة بلعربــي

ثانويـــة بني مزليـن مركـز

ثانويـــة عY رقـادة مركـز

ثانويـــة حي زواغي سليمان

ثانويـــة اHدينة اجلديدة ماسينيسا

ثـــــانــــويـــــــة اHـــــديــــنـــــة اجلــــديـــــدة عــــلي
منجلي الوحدة اجلوارية 14

ثـــــانــــويـــــــة اHـــــديــــنـــــة اجلــــديـــــدة عــــلي
منجلي الوحدة اجلوارية 15

ثـــــانــــويـــــــة اHـــــديــــنـــــة اجلــــديـــــدة عــــلي
منجلي الوحدة اجلوارية 18

ثانويـــة القطب اجلديدة بوغزول

ثانويـــة خضــراء

ثانويـــة صفصاف

ثانويـــة احلسيان (بني ياحي)

ثانويـــة حي  608 مسكن

ثانويـــة تامســــة

ثانويـــة ابن ســرور اجلديدة

ثانويـــة معاريـــف

ثانويـــة سيدي امحمد

ثانويـــة بني يلمان

ثانويـــة أول نوفمبر 1954

22

24

25

26

27

28

8240

8241

8242

8243

8244

8245

8246

8247

8248

8249

8250

8251

8252

8253

8254

8255

8256

8257

8258

8259

8260
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

مقطع الدوز

احلجيـرة

الطيبـات

تماسيــن

طفـراوي

أفيــــــــر

جينـــات

دلــــــس

أوالد هداج

القالـــــة

البياضــة

الرقيبـــــة

حساني
عبد الكر¤

حاسي خليفة

سيدي عمران

خنشلـــة

خنشلـــة

ببـــــــار

سيدي راشــد

بوراشـــد

جنــــــدل

روينـــــة

احلسينية

جمعة
أوالد الشيخ

معسكــر

ورقلـــة

وهـــــران

بومرداس

الطـــــارف

الــــوادي

خنشلـــة

تيبــازة

عY الدفلى

29 36

30 14

30 15

30 16

31 12

35 03

35 08

35 23

35 28

36 05

39 04

39 08

39 12

39 13

39 30

40 01

40 01

40 13

42 23

44 09

44 12

44 16

44 27

44 29

مقطع الدوز

احلجيـرة

الطيبـات

تماسيــن

طفـراوي

أفيــــــــر

جينـــات

دلــــــس

أوالد هداج

القالـــــة

البياضــة

الرقيبـــــة

حساني
عبد الكر¤

حاسي خليفة

سيدي عمران

خنشلـــة

خنشلـــة

ببـــــــار

سيدي راشــد

بوراشـــد

جنــــــدل

روينـــــة

احلسينية

جمعة
أوالد الشيخ

ثانويـــة مقطع الــــــدوز

ثانويـــة القـــراف

ثانويـــة الدليليعي

ثانويـــة تماسيــن اجلديدة

ثانويـــة الشهيد دهريب احلاج

ثانويـــة أفيــــــــر

ثانويـــة جينـــــات

ثانويـــة دلـــس اجلديــدة

ثانويـــة حوش اخملفـــي

ثانويـــة القالـــــة اجلديدة

ثانويـــة لبامــــة اجلديدة

ثانويـــة الرقيبـــــة اجلديدة

ثانويـــة الزقـــــم اجلديـــدة

ثانويـــة حي مرازقــة اجلديدة

ثانويـــة سيدي عمران اجلديدة

ثانويـــة مــــوسى رداح

ثانويـــة  اHنطقة احلضرية اجلديدة

ثانويـــة ببـــــــار اجلديدة

ثانويـــة سيدي راشــد

ثانويـــة بوشـارب الطاهر

ثانويـــة جنــــــدل

ثانويـــة روينـــــة

ثانويـــة احلسينية

ثانويـــة جمعة أوالد الشيخ

29

30

31

35

36

39

40

42

44

8261

8262

8263

8264

8265

8266

8267

8268

8269

8270

8271

8272

8273

8274

8275

8276

8277

8278

8279

8280

8281

8282

8283

8284

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

مشريـــــة

عY تموشنت

غردايـــة

متليلــــي

سبســـــب

غليــــــزان

بني درقون

عY طارق

بني زنطيس

النعامــة

عY تموشنت

غردايــــة

غليـــــزان

45 02

46 01

47 01

47 05

47 09

48 01

48 13

48 19

48 30

مشريـــــة

عY تموشنت

غردايـــة

متليلــــي

سبســـــب

غليــــــزان

بني درقون

عY طارق

بني زنطيس

ثانويـــة مشريـــــة اجلديدة

ثانويـــة حي الزيتونة

ثانويـــة حي وادي نشو

ثانويـــة حي رقايزي

ثانويـــة سبسـب مركــــز

ثانويـــة مـحمد الشـريف مساعدية
- الروبال

ثانويـــة بني درقون

ثانويـــة عY طارق مركز

ثانويـــة بني زنطيس

45

46

47

48

8285

8286

8287

8288

8289

8290

8291

8292

8293

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة الثانويات اHلغاة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اHلغاة للسنة الدراسية 2014 -  - 2015

األغـــــواط

أم البواقـــي

عY الفكرون

نقريـــــــن

العقلــــــة

فريحـــة

قسنطينـــة

بوغــزول

جبل مسعد

بوراشـــــــد

األغـــــواط

أم البواقـي

تبســــــة

تيزي وزو

قسنطينـــة

اHديـــــة

اHسيلـــة

عY الدفلى

03 01

04 01

04 23

12 09

12 13

15 04

25 01

26 51

28 47

44 09

األغـــــواط

أم البواقـــي

عY فكرون

نقريـــــــن

العقلــــــة

فريحـــة

قسنطينـــة

بوغــزول

جبل مسعد

بوراشـــــــد

ثانوية عمر دهينة (تهدم)

ثــــانـــويــــة حـي اجلــــحـــفــــة (حتــــول إلى
متوسطة)

ثــــــانــــــويــــــة حي الــــــفــــــتح (حتــــــول إلى
متوسطة)

ثـــــــــانـــــــــويـــــــــة نـــــــــقـــــــــريـن (حتـــــــــول إلى
متوسطة عزوزة عزوز)

ثانوية سعدي الطاهر (تهــدم)

ثانوية فريحة القد{ة (هدمت)

ثــــانــــويــــة ســــعــــدي الــــطــــاهــــر حــــراث
(تهــدم)

ثانوية القطب احلضري (حتول إلى
متوسطة)

ثــانــويـة أول نــوفــمــبـر 1954 (حتـول
إلى متوسطة)

ثــــــانـــــــويــــــة بــــــوراشـــــــد - بــــــوشــــــارب
الطاهر (حتول إلى متوسطة)

03

04

12

15

25

26

28

44

00126

03123

04449

00708

04603

03324

01844

08250

04639

08280

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 18 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
7  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2015 يـحدr يـحدّد كـيفـيـات تنـظيمد كـيفـيـات تنـظيم اHوافق اHوافق 
التكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتبالتكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتب
اHـنـتـمـيـة لـألسالك اخلـاصـة بـاألمن الـوطـني ومـدتهاHـنـتـمـيـة لـألسالك اخلـاصـة بـاألمن الـوطـني ومـدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

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

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمـــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــوافـق 28 أبـــريــل

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في  2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافق 10 غــشت ســنـة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-322 اHؤرّخ
في  16 مــحــرّم عـام 1432 اHـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة باألمن الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــــا ألحـــكـــــام اHـــادّتـــY 78 و86
(احلــالـتـY 1 و2) مـن اHـــرســــوم الــتّــنــفــيــذيّ  رقـم 322-10
اHـؤرّخ في 16 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 22 ديـسـمبـر سـنة
2010 واHــــذكــــور أعالهr يـــــهــــدف هــــذا الــــقــــرار إلى  حتــــديــــد

كـيـفـيـــات تـنـظـــيم الـتـكـــوين الـتــكـمـيـلي قـبــل الـتــرقـــيـة
إلى بــــعض الــــرتـب اHــــنــــتــــمــــيـــة لـألسالك اخلــــاصــــة بــــاألمن

الوطني ومدته وكذا محتوى برامجه واHذكورة أدناه :
* سلك حفاظ الشرطة :* سلك حفاظ الشرطة :

- رتبة حافظ شرطة.
* سلك مفتشي الشرطة :* سلك مفتشي الشرطة :

- رتبة مفتش شرطة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـم االلــتـحــاق بـالـتــكـوين الـتــكـمــيـلي قـبل
rادّة األولى أعالهHفي ا YذكورتHا Yالترقيـة إلى الرتبت
بـعــد الــنـجــاح في االمــتــحـان اHــهــني أو بــعـد الــقــبــول عـلى
rسبـيل االختيـار عن طريق التـسجيل في قـائمة الـتأهيل

وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـتـم فـتـح دورة الـتــكــوين الــتــكــمــيـلـي قـبل
الـــتــرقــيــة �ــوجب قــرار من الــســـلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة

التعيrY حتدّد فيه ال سيما :
rعنيتانHالرتبة أو الرتبتان ا -

- عــــدد اHـنــــاصب اHــفـتـــوحـــة لـلــتـكـويـن الـتـكــمـيـلي
احملــدّدة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة
rتعدّد السنوات للتكوينHواخملطط القطاعي الـسنوي أو ا
اHـــصـــادق عـــلـــيـــهــــمـــا بـــعـــنـــوان الـــســـنــــة اHـــعـــتـــبـــرةr طـــبـــقـــا

rعمول بهاHلإلجراءات ا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
rعنية بالتكوين التكميليHؤسسة اHا -

rبـالـتـكـوين الـتـكـمـيلي YـعـنـيHا YـوظـفـHقـائـمــة ا -
حسب ط الترقية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــجب أن تـبــلّغ نـســخـة مـن الـقــرار اHـذكـور
أعـالهr إلى مـــصـــــالـح الـــوظـــيـــفـــــة الـــعـــمــــومـــــيـــةr في أجــل

عشـرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
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اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبــداء رأي اHـطــابــقــة في أجل عــشـرة (10) أيــام ابــتـداء من

تاريخ استالم القـرار.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــلــزم اHـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمــتـــحــان اHـــهــني أو اHـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
rادّة األولى أعالهHفي ا YذكـورتHا Yلـلترقـية في الرتـبت

�تابعة دورة تكوين تكميلي.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اHــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الــتـكــويـن �ــوجب اســتــدعــاء فــردي أو بــأي وســيــلـة

أخرى مالئمة عند االقتضاء.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــضـــــمن إجـــــراء الـــــتــــكـــــويـن الــــتـــــكـــــمــــيـــــلي
مؤسسات التكوين التابعة لألمن الوطني.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : ينـظم الـتـكوين الـتـكمـيـلي بشـكل مـتواصل
أو تنـاوبيr  ويـشـمـل دروســا نـظـريـة وأعمـــاال تـطـبـيـقـية

ومحاضرات.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :

rستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة حافظ الشرطة -

- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش شرطة.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الـتـكــمـيـلي ويـتم تـفـصـيل مـحـتـواهـا من طـرف مـؤسـسـات

التكوين التابعة لألمن الوطني.

YــوظـــفـــHــادّة ة 11 :  : يـــتــــولى تـــأطــــيـــر ومـــتــابـــعـــــة اHــاداHا
أثــنــاء الــتــكــوينr مــكــونــو مــؤســســات الــتــكــوين الــتــابــعــة
لـألمن الـــوطـــنـي و/ أو اإلطـــارات اHـــؤهـــلـــة لــــلـــمـــؤســـســـات

واإلدارات العمومـية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـتـكـمـيـلي قـبل الـترقـيـة إلى رتـبـة حـافظ شـرطـةr بـإعداد
تـقـريـر نـهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له صـلـة بـالـوحدات

اHدرّسـة واHقررة في البرنامج.

يـلزم اHـوظـفون اHـعـنيـون بالـتـكوين الـتـكمـيـلي قبل
الـــتــرقـــيــة إلى رتـــبــة مـــفــتش شـــرطــةr بــإعـــداد ومــنـــاقــشــة
مـذكـرة نـهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له صـلـة بـالـوحـدات

اHدرّسـة واHقررة في البرنامج.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبـيـداغـوجــيـة اHـسـتــمــرةr ويـشـمــل امــتـحــانــات دوريـــة

في اجلانب النظري والتطبيقي.

rعــنـد نــهـايــة الــتـكــوين الــتـكــمــيـلي rـادّة ة 14 :  : يــنــظمHـاداHا
امتحـان نهائي يشمـل :

- اخـــتـــبـــارا كـــتــابـــيـــا في الـــوحـــدات اHـــهـــنـــيـــة : اHــدة
r3 عـامـلHا r(2) ساعتان

- اخـتــبــارا كـتــابـيــا في الــوحـدات الــقـانــونـيــة : اHـدة
r3 عـامـلHا r(2) ساعتان

- اخــتــبــارا كــتــابــيــا في الــوحــدات الــتــقــنـــيــة : اHــدة
r2 عـامـلHا r(2) ساعتان

- اخـــتــبـــار الــوحـــدات اHــتــعـــلــقـــة بــالـــنــشــاط الـــبــدني
r2 عـامـلHا r(2) دة ساعتانHوالرياضي : ا

- اخـتـبـارا كـتــابـيـا في الــوحـدات الـتـكـمــيـلـيـة : اHـدة
ساعتان r(2) اHعـامـل 1.

تــعــد مُــقـصــيــة كـل عالمـــة تــقــل عـن 20/5 بــالــنــســبــة
لكـل التقييمات.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كمـا يأتي :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
r1 عـامـلHا rدرسةHالوحدات ا

r1 عـامـلHا rعالمة االمتحان النهائي -

- عالمة تقرير أو مذكرة نهاية التكوينr اHعامل 1.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الــتــكـــــويـن الــتــكــمــــيــلي لـــلــمــوظــفــــY احلــائــــزين مــعــــدال
عـــامـــا يــســـاوي أو يــفـــوق 20/10 فـي الـتــقــيـــيم اHــذكــــور

في اHادّة 15 أعاله.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : تــضــبـط قــائــمــة اHــوظــفـــY الــذين تــابــعــوا
بنـجاح دورة الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة من طرف

جلنة نهاية التكوينr التي تتكون من:

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتّـعــيـY أو �ــثـلــهـا
rرئيسا rؤهـل قانوناHا

rمدير مؤسسة التكوين -

Yالـــــتــــابــــعـــــ YـــــكـــــونـــــH(2) عن ا Yاثــــنــــ Yــــثــــلــــ� -
Hؤسسـة التكـويـن.

اHاداHادّة ة 18 :  : تـبلّغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
إلى مـصالح الـوظيـفـة العـمومـية في أجل ثـمانـية (8) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعـه.



8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2428
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

الـــمـــادالـــمـــادّة ة 19 :  : يــســلم مــديــر مــؤســســة الــتـكــويـنr عــنـد
نــــــهــــــايــــــة دورة الــــــتــــــكــــــويـن الــــــتــــــكــــــمــــــيــــــلــيr شــــــهـــــادة
لــلمــوظـفـY الــنـاجــحــيـن نـهـائيـا بـنـاء علـى محـضـر جلـنة

نهاية التكوين.

الـــــمـــــادالـــــمـــــادّة ة 20 :  : يـــــرقى اHــــوظـــــفــــون اHــــعـــــلـن جنـــــاحــــهم
نــــــهـــــائـــــيــــــا فـي دورة الــــــتـــــكـــــويــن الـــــتـــــكــــــمـــــيــــــلـي إلـى

.YقصودتHا Yالرتبت

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.
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الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين التكميليr قبل الترقيةr إلى رتبة حافظ شرطة.برنامج التكوين التكميليr قبل الترقيةr إلى رتبة حافظ شرطة.

مدة التكوين :مدة التكوين : ستة (6) أشهر.

شرطة حفظ النظام
شرطة اHرور

شرطة الطرقات العامة واألماكن العمومية
االستعالمات العامة

شرطة احلدود
شرطة البيئة والعمران

الشرطة العامة والتنظيم
اإلجراءات التطبيقية الشرطية

القانون اجلنائي العام
القانون اجلنائي اخلاص

قانون اإلجراءات اجلزائية
احلريات العامة

الشرطة التقنية والعلمية
تقنيات مكافحة اإلجرام

تسيير العتاد
األسلحة والرماية

اإلعالم اآللي
اإلجنليزيـة

االتصاالت السلكية والالسلكية
التربية البدنية

الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

37 سا

44 سا

29 سا

30 سا

30 سا

15 سا

30 سا

21 سا

21 سا

23 سا

30 سا

7 سا
22 سا

22 سا

15 سا

58 سا

37 سا

30 سا

14 سا

44 سا

44 سا

الوحدات اHهنيةالوحدات اHهنية

الوحدات القانونيةالوحدات القانونية

الوحدات التقنيةالوحدات التقنية

الوحدات البدنيةالوحدات البدنية
والرياضيةوالرياضية

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات الرقمالرقم
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

النظام اHنظم

أخالقيات الشرطة

نظام اخلدمة في الشرطة

التحرير اإلداري

األرشيف واحملفوظات

اجلماعات احمللية

احلصانات

احملاضرات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

1

1

1

1

1

1

-

22

23

24

25

26

27

28

29

36 سا

22 سا

29 سا

22 سا

22 سا

7 سا

7 سا

22 سا

770 سا سا

الوحدات التكميليةالوحدات التكميلية

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات الرقمالرقم

اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين التكميليr قبل الترقيةr إلى رتبة مفتش شرطةبرنامج التكوين التكميليr قبل الترقيةr إلى رتبة مفتش شرطة

مدة التكوين : مدة التكوين : تسعة (9) أشهر.

االستعالمات العامة

شرطة احلدود

شرطة اHرور

شرطة حفظ النظام

شرطة الطرقات العامة واألماكن العمومية

شرطة البيئة والعمران

الشرطة العامة والتنظيم

اإلجراءات التطبيقية الشرطية

القانون اجلنائي العام

القانون اجلنائي اخلاص

قانون اإلجراءات اجلزائية

احلريات العامة

القانون اإلداري واHؤسسات اإلدارية

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

70 سا

70 سا

46 سا

46 سا

42 سا

26 سا

48 سا

42 سا

16 سا

52 سا

54 سا

13 سا

12 سا

الوحدات اHهنيةالوحدات اHهنية

الوحدات القانونيةالوحدات القانونية

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات الرقمالرقم
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اHلحق اHلحق الثانيالثاني (تابع) (تابع)

األسلحة والرماية

اHناجمنت

علم اإلجرام

تقنيات مكافحة اإلجرام

تسيير اHوارد البشرية

تسيير العتاد

اإلعالم اآللي

اإلجنليزيـة

الشرطة العلمية والتقنية

التربية البدنية

الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة

النظام اHنظم

التحرير اإلداري

األرشيف واحملفوظات

أخالقيات الشرطة

نظام اخلدمة في الشرطة

احملاضرات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

70 سا

15 سا

16 سا

31 سا

31 سا

31 سا

41 سا

34 سا

36 سا

72 سا

70 سا

33 سا

34 سا

25 سا

28 سا

37 سا

24 سا

1165 سا سا

الوحدات التقنيةالوحدات التقنية

الوحدات البدنيةالوحدات البدنية
والرياضيةوالرياضية

الوحدات التكميليةالوحدات التكميلية

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات الرقمالرقم

وزارة وزارة الصناعة واBناجمالصناعة واBناجم
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 17 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فـــبـــرايـــر ســـنــــة فـــبـــرايـــر ســـنــــة r2015 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّــن تــعـــيـــY أعـــضــــاءــن تــعـــيـــY أعـــضــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Hـــشــــتــــلـــــة اHــــؤســـســـــات اHــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Hـــشــــتــــلـــــة اHــــؤســـســـــات اHــــســـــمـــاة

"محضنة وهران"."محضنة وهران".
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجــب قــــرار مـــــؤرّخ فــي 17 ربـــــيـع الـــــثـــــانـي
عـــام 1436 اHـوافق 7  فـبـرايــر سـنــة r2015 حتـدد الـقــائـمـة
االســــــــمــــــــيـــــــــة ألعــــــــضــــــــاء مــــــــجـــــــــلـس إدارة مـــــــــشــــــــتــــــــلــــــــة
الـمـؤســسـات اHسـماة "محـضنـة وهران"r تطـبيقـا ألحكام

الــــمــــادة 11 مـن الــــمـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم 78-03
اHــــؤرخ في 24 ذي احلـــجـــة عـــام 1423 اHــــوافق 25 فـــبـــرايـــر
ســــــنـــــة 2003 واHــــــتـــــضــــــمن الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي Hــــــشـــــاتل

اHؤسساتr اHعدّلr كما يأتي :

- بـــويــعـــقـــوب صالح الـــدينr �ـــثل وزيـــر الــصـــنـــاعــة
rرئيسا rناجمHوا

- مــوهـــون مــصــطــفىr �ــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريــة
rعضوا rللتجارة والصناعة

- خــــمـــــيــــســـــتي خـــــالــــدr �ـــــثل عـن غــــرفـــــة الــــتـــــجــــارة
والصناعة لوالية وهرانr عضوا.
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 17 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
و اHـتــضـمو اHـتــضـمّـن تــعـيـY أعــضـاء مـجــلس اإلدارة Hـشــتـلــةـن تــعـيـY أعــضـاء مـجــلس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة خنشلة".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة خنشلة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ فـي 17 ربـيع الــثـاني عـام 1436
اHوافق 7 فبـراير سـنة r2015 يعـدّل القـرار اHؤرخ في 25
جــــمـــــادى األولى عــــام  1434 اHـــــوافق 7 أبــــريـل ســــنــــة 2013
واHـــــتــــضــــمـن تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مــــجـــــلس اإلدارة Hـــــشــــتــــلــــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة خنشلة"r كما يأتي :
" - ....................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- مــزيـان مـحـمـد الــسـعـيـدr �ـثل عـن غـرفـة الـتـجـارة

والصناعة لوالية خنشلةr عضوا ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 17 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة باتنة".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة باتنة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ فـي 17 ربـيع الــثـاني عـام 1436
اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434 اHـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة 2013
واHـــــتــــضــــمـن تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مــــجـــــلس اإلدارة Hـــــشــــتــــلــــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة باتنة" كما يأتي :
" - ....................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- تـــومـي عـــبــــد الــــقــــادرr �ـــثـل عن غــــرفـــة الــــتــــجـــارة

والصناعة لوالية باتنةr عضوا ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة أم البواقي".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة أم البواقي".
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجـب قـــرار مــــؤرّخ فـي 17 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام
1436 اHـوافق 7  فـبـرايـر سـنـة r2015 يـعـدّل الـقـرار اHؤرخ

في 25 جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة
2013 واHـتـضـمـن تـعـيـY أعـضـاء مجـلس اإلدارة Hــشــتــلـة

الـمـؤسسـات اHسماة "محضنة أم البواقي" كما يأتي :

" - ....................(بدون تغيير).........................
- شـــايب مـــصـــطـــفىr �ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

للتجارة والصناعةr عضوا.
- ......................(بدون تغيير)...................... ".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة ميلة".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة ميلة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ فـي 17 ربـيع الــثـاني عـام 1436
اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434 اHـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة 2013
واHـــــتــــضــــمـن تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مــــجـــــلس اإلدارة Hـــــشــــتــــلــــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة ميلة" كما يأتي :

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

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

- طــيـــبـــة عــبـــد الـــوهــابr �ـــثل عن غـــرفـــة الــتـــجــارة
والصناعة لوالية ميلةr عضوا ".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة ورقلة".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة ورقلة".
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجــب قــــرار مـــــؤرّخ فــي 17 ربـــــيـع الـــــثـــــانـي
عــــــام 1436 الـــــمـــــوافـق 7 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنــــة r2015 يـــعـــدّل
الــــــقــــــرار الــــــمــــــؤرخ فـي 25 جــــــمـــــــادى األولى عـــــام 1434 
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــجـــلس اإلدارة Hــشــتـــلــة اHــؤســـســات اHــســـمــاة "مــحـــضــنــة

ورقلة" كما يأتي :

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

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

- بــــوعــــيـــــشــــة مــــحــــمــــدr �ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة
والصناعة لوالية ورقلةr عضوا ".
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قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة سيدي بلعباس".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة سيدي بلعباس".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ فـي 17 ربـيع الــثـاني عـام 1436
اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434 اHـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة 2013
واHـــــتــــضــــمـن تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مــــجـــــلس اإلدارة Hـــــشــــتــــلــــة
اHؤسسات اHسماة "محضنة سيدي بلعباس" كما يأتي :
" - ....................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- خـنــتـر عـلـيr �ـثل عن غــرفـة الـتــجـارة والـصــنـاعـة

لوالية سيدي بلعباسr عضوا ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة برج بوعريريج".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة برج بوعريريج".
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجـب قـــرار مــــؤرّخ فـي 17 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام
1436 الــــمــــوافـق 7  فـــبـــرايـــر ســـنــــة r2015 يـــعـــدّل الـــقـــرار

اHــؤرخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 7 أبــريل
ســـنـــة 2013 واHـــتــــضـــمن تــــعـــيـــY أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة
Hـشـتلـة اHـؤسـسـات اHـسـمـاة "محـضـنـة بـرج بـوعـريـريرج"

كما يأتي:
" - ....................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- حــــايــــد عــــبــــد الــــقـــادرr �ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجـــارة

والصناعة لوالية برج بوعريريجr عضوا ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 17  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنـــة فــبـــرايـــر ســـنـــة r2015 يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في r يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرخ في 25
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 7 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2013
واHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة HـشــتـلــةواHـتــضـمن تــعـيــY أعـضــــاء مـجـلـس اإلدارة Hـشــتـلــة

اHؤسسـات اHسـماة "محضنة البيض".اHؤسسـات اHسـماة "محضنة البيض".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ فـي 17 ربـيع الــثـاني عـام 1436
اHوافق 7  فبراير سنـة r2015 يعدّل القرار اHؤرخ في 25

جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434 اHـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة 2013
واHـــــتــــضــــمـن تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مــــجـــــلس اإلدارة Hـــــشــــتــــلــــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة البيض" كما يأتي:

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

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

- عـــــشـــــراتـي فـــــاروقr �ـــــثـل عن غــــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــارة
والصناعة لوالية البيضr عضوا ".

وزارة اBوارد اBائية والبيئةوزارة اBوارد اBائية والبيئة
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 30 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 21
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن اHــوافـقـة عـلى الــتـنـظـيمن اHــوافـقـة عـلى الــتـنـظـيم
الداخلي لـلوكالـة الوطنـية للـتسيـير اHدمج لـلمواردالداخلي لـلوكالـة الوطنـية للـتسيـير اHدمج لـلموارد
اHـــائـــيـــة وكـــذا االخــــتـــصـــاص اإلقـــلـــيـــمـي والـــتـــنـــظـــيماHـــائـــيـــة وكـــذا االخــــتـــصـــاص اإلقـــلـــيـــمـي والـــتـــنـــظـــيم

الداخلي لوكاالت األحواض الهيدروغرافية.الداخلي لوكاالت األحواض الهيدروغرافية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 324-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-262 اHؤرخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
واHــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــتـســيــيــر اHــدمج

rائيةHللموارد ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـY 22 و33 من
اHرسوم التنفيذي رقم 11-262 اHؤرخ في 28 شعبان عام
1432 اHــوافق 30 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011 واHـــتـــضــــمن إنـــشـــاء

الوكالة الـوطنيـة للتـسييـر اHدمج للـموارد اHائـيةr يهدف
هـذا الـقـرار إلى اHـوافـقـة عـلى الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـوكـالة
الـوطـنـيـة لـلـتـسـيـيـر اHـدمج لـلـمـوارد اHـائيـة والـتي تـدعى
في صــلب الــنص "الـــوكــالــة الــوطــنــيــة" وكــذا االخــتــصــاص
اإلقــــلـــــيـــــمـي والـــــتــــنـــــظـــــيـم الـــــداخــــلـي لـــــوكـــــاالت األحــــواض

الهيدروغرافية. 

اHــــادة اHــــادة 2 : : يـــشــــتــــمل الــــتـــنــــظــــيم الــــداخـــلـي لــــلـــوكــــالـــة
الوطنية r حتت سلطة اHدير العامr على ما يأتي :



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

أوال - على اHستوى اHركزي :أوال - على اHستوى اHركزي : 

-  مــديــريــة الــتــنــمــيــة والــتــســيــيــر اHــدمج لــلــمــوارد
rائيةHا

rالية واحملاسبــةHمديرية اإلدارة وا -

- أربـعـة (4) مـسـاعـديـن لـلـمـديـر الـعــام يـكـلّـفـون
�ا يأتي :

rاالتصال *
rالشؤون القانونية *

rعلوماتHاإلعالم اآللي وأنظمة ا *
* تدقيق احلسابات.

ثانيا - على اHستوى اجلهوي :ثانيا - على اHستوى اجلهوي :
- وكالـة احلوض الـهيـدروغـرافي : "منـطقـة وهران -

r"شط الشرقي
- وكـالة احلوض الـهيدروغـرافي : "منطـقة الشلف -

r"زهرز 
- وكالـة احلوض الـهيـدروغرافي : "مـنطـقة اجلـزائر-

r"احلضنة  � الصومام
- وكــــــالـــــة احلــــــوض الـــــهــــــيـــــدروغــــــرافي : "مــــــنـــــطــــــقـــــة

r"قسنطينة  � سيبوس  � مالق
- وكــــــالـــــة احلــــــوض الـــــهــــــيـــــدروغــــــرافي : "مــــــنـــــطــــــقـــــة

الصحراء" .

اHادة اHادة 3 : : تشتمل مديـرية التنمية والتسيير اHدمج
للموارد اHائية على الهياكل اآلتية :

- دائرة نوعية اHياه التي تشتمل على ما يأتي :
rمصلحة متابعة نوعية األوساط الطبيعية *

* مصلحة متابعة وتقييم اإلفرازات.

- دائــرة مـخــطــطــات الـتـنــمـيـة الــتـي تـشـتـمل عـلى
ما يأتي :

rائية اجلوفيةHوارد اHمصلحة ا *
rائية السطحيةHوارد اHمصلحة ا *

* مصلحة برامج التنمية.

- دائــرة قــواعــد الــمــعــلـومــات الــتـي تـشـتـمل عـلى
ما يأتي: 

rائيةHوارد اHمصلحة هياكل الري و ا *
* مصلحة مستعملي اHياه.

اHادة اHادة 4 : تشـتمل مـديريـة اإلدارة واHـاليـة واحملاسـبة
على الهياكل اآلتية :

- دائــرة اإلدارة والــوســائـل الــتـي تــشــتــمـل عــلـى
ما يأتي : 

rوارد البشريةHمصلحة ا *
* مصلحة اإلدارة والوسائل واألرشيف.

- دائـرة الــمــالـيــة والــمــحـاســبــة الـتـي تــشــتـمـل
على ما يأتي :

rالية واألتاوىHمصلحة ا *
* مصلحة احملاسبة. 

rادة 5 : : يسير وكـالة احلوض الهـيدروغرافي مديرHادة اHا
حتت سـلـطة اHـدير الـعام لـلـوكالـة الوطـنيـة وتـشتـمل على

ما يأتي : 

rدائرة الدراسات التقنية -

- دائـــرة نـــشــــاطـــات الـــتـــحـــفـــيـــز عـــلى اقـــتـــصـــاد اHـــاء
rائيةHوارد اHواحلفاظ على نوعية ا

rدائرة األتاوى والشؤون القانونية -

rالية والتوثيقHدائرة اإلدارة والوسائل وا -

r(2) إلى أربع (4) مندوبيات Yمن اثنت -

- مساعد (1) مدير وكالة احلوض الهيدروغرافي.

اHـادةاHـادة 6 :  : تـشـــتــمـل دائــرة الــدراسـات الـتـقــنـيـة عـلى
ما يأتي :

rاءHمصلحة تسيير نظام اإلعالم حول ا -

rائيةHوارد اHمصلحة تخطيط ا -

- مصلحة مراقبة نوعية اHياه.

اHــادة اHــادة 7 : : تــشـــتــمل دائــرة نـــشــاطــات الــتــحـــفــيــز عــلى
اقـتـصــاد الـمــاء واحلفـاظ على نوعـية اHـوارد اHائـية على

ما يأتي :

rمصلحة اإلعالم و التحسيس  -

- مصلحة التحقيقات و نشاطات التحفيز.

اHادة اHادة 8 : : تشتمل دائـرة األتاوى والشؤون الـقانونية
على ما يأتي :

 rمصلحة األتاوى -

- مصلحة الشؤون القانونية واHنازعات. 
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اHـادة اHـادة 9 : : تــشــتـمل دائــرة اإلدارة والــوسـائـل واHـالــيـة
والتوثيق على ما يأتي : 

- مـــصـــلـــحـــة اHـــوارد الــبـــشـــريـــة والـــوســـائـل الـــعـــامــة
rوالتوثيق

- مصلحة اHالية واحملاسبة. 

اHادة اHادة 10 : : تشتمل وكـاالت األحواض الهيدروغرافية
على مندوبيات.

تــتــضــمـن وكــالــة احلــوض الــهــيــدروغـــرافي" مــنــطــقــة
وهران  � شط الشرقي" ثالث (3) مندوبيات : 

rمندوبية معسكر -

rمندوبية سعيدة -

- مندوبية تلمسان. 

تــتــضــمـن وكــالــة احلــوض الــهــيــدروغـــرافي "مــنــطــقــة
 : (2) Yالشلف  � زهرز" مندوبيت

rمندوبية تيارت -

- مندوبية اجللفة. 

تــتــضــمـن وكــالــة احلــوض الــهــيــدروغـــرافي "مــنــطــقــة
اجلزائر � احلضنة - الصومام" ثالث (3) مندوبيات : 

rمندوبية سطيف -

rمندوبية باتنة -

- مندوبية بجاية. 

تــتــضــمن وكــالــة احلـوض الــهــيــدروغــرافي " مــنــطــقـة
: (2) Yقسنطينة - سيبوس � مالق" مندوبيت

rمندوبية عنابة -

- مندوبية تبسة. 

تــتــضــمـن وكــالــة احلــوض الــهــيــدروغـــرافي "مــنــطــقــة
الصحراء" أربع (4) مندوبيات : 

rمندوبية بشار -

rمندوبية أدرار -

rمندوبية تامنغست -

- مندوبية بسكرة. 

اHـــــادة اHـــــادة 11 :  : تـــــرفـق قـــــائـــــمـــــة الـــــبـــــلـــــديـــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة
لالخــتــصـاص اإلقــلــيــمي لــكل وكـالــة حــوض هــيــدروغـرافي

بأصل هذا القرار.

اHــــادة اHــــادة 12 : : يــــــعـــــــيـن مـــــديــــــرو وكــــــاالت األحــــــواض
الـــهــــيــــدروغـــرافــــيــــة  �ــــقـــرر مـن اHـــديــــر الــــعــــام لـــلــــوكــــالـــة

الـوطـنـية بعـد موافقة الوزير اHكلف باHوارد اHائية.

اHـادة اHـادة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 30 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
21 يناير سنة 2015.

حسY نسيبحسY نسيب

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 16 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1436
اHــوافق اHــوافق 7  يــنــايــر ســنـة   يــنــايــر ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّـن الــتـنــظــيمـن الــتـنــظــيم
الـداخـلي لــلـديـــوان الــوطـني لــلـتـعــلـــيم والــتــكـوينالـداخـلي لــلـديـــوان الــوطـني لــلـتـعــلـــيم والــتــكـوين

عـن بعـد.عـن بعـد.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rاليةHووزير ا

rووزيرة التربية الوطنية
- بـــــــمــــــقـــــــتـــــــضـى األمــــــر رقم 06-03 اHـــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427 الــمــوافق 15 يــولـيــو ســنـة
2006 واHـــتــــضـــمّن الــــقـــانـــون األســــاسي الـــعــــامّ لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- وبـــــمــــقـــــتــــضــى اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 145-14
الــمـؤرّخ فـي 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 الــمـوافـق
28 أبـــريـل ســنــة 2014 والــمـــتــضـــمّـن تــعـــيــيـن الــوزيـر

rاألوّل
- وبـــــمــــقـــــتــــضــى اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 154-14
الــمـؤرّخ فـي 5 رجب عــام 1435 الــمـوافـق 5 مـايـو ســنــة

r2014 والـمـتـضـمّـن تـعـيـيـن أعضاء احلكومة

- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتّــنـــفــيــذيّ رقم 265-94
الــــــــــمـــــــــــؤرّخ فـي 29 ربــــــــــيــع األوّل عـــــــــام 1415 اHـــــــــوافق 6
ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1994 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــيــــات وزيـــر

rالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتّــنـــفــيــذيّ رقم 288-01
اHــؤرّخ في 6 رجـب عـــام 1422 الـــــمـــوافـق 24 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2001 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــعـــــديـل الـــــقـــــانـــــون األســــــاسـي
لـــلــديـــوان الـوطــني لـلــتـعــلـيـم والـتــكـوين عن بــعـدr اHــعـدّل

rتمّمHوا
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- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 صــــــفـــــــر عــــــام 1423 اHــــــوافق 8 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2002
واHـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـدّيـوان الـوطـني لـلـتّـعـلـيم

rوالتكوين عن بعد

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 16 شـــعـــبـــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــونـــيـــو ســـنــة 2013
واHـتـضـمّـن إحــداث مـراكـــز والئــيـة لـلــتـعـلـــيـم والـتـكــوين

rعـن بعـد

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى  : ة األولى  : تطبـيقا ألحكـام اHادّة 11 من اHرسوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 01-288 اHـــــؤرّخ في 6 رجب عـــــام 1422
اHـوافق 24 سـبـتمـبـر سـنة r2001 اHـعـدّل واHتـمّم واHـذكور
أعـالهr يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي

للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــشــــتـــــمل الــــديــــوان الـــــوطــــني لــــلـــــتــــعــــلــــيم
والـــــتــــــكــــــويــن عـن بــــــعــــــدr تــــــحــت ســــــلــــــطــــــة الـــــــمــــــديـــــر
وبـــــمـــــســـــاعـــدة أمــــY عــــام تــــلــــحق بـه مـــصــــلــــحــــة الــــبــــريـــد

واالتصالr على مـا يأتي :

rقسم اإلنتاج والتقو¤ البيداغوجي -

rقسم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

rقسم البرمجة وترقية اخلدمات -

rقسم الطبع والتوزيع -

rقسم اإلدارة العامة والوسائل -

- اHراكز الوالئية.

اHاداHادّة ة 3 :  : يكـلّف قسم اإلنـتاج والـتـقو¤ الـبيـداغوجي
�ا يأتي :

- إدارة ومـتابـعـة عـملـيـات تـصمـيم سـنـدات التـعـليم
والــتــكـويـن عـن بــعـــد وإعــدادهــــا والــســهــــر عـلـى مــراقــبــة

rناهج الرسميةHمدى تطابقها مع ا

- حتـديـد طـرائق ومـعـايــيـر وأدوات مـخـتـلف أشـكـال
rوالسهر على تطويرها YتعلمHتقو¤ ا

- حتـــســY مـــنــهــجـــيــة الـــتــعـــلــيـم والــتـــكــوين عـن بــعــد
rوتطويرهـا

- اHـــســـاهـــمــة فـي تــنـــظـــيم أعـــمـــال أســاتـــذة الـــديــوان
واألساتذة اHشاركY في أداء مهامهم وتنشيطها.

: (2) Yويضم مصلحت

rمصلحة التقو¤ البيداغوجي -

- مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة اإلنــــــتـــــــاج وتـــــــرقـــــــيــــــة الـــــــوســــــائل
التعليمية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : يــــــكــــــلّف قــــــسـم تــــــكــــــنـــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعالم
واالتصـال �ا يأتي :

- تـصـميم اسـتـراتيـجـيات إدخـال وتـعمـيم اسـتعـمال
تــكـــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال عــلى مـــصــالح الــديــوان

rوجتسيدها

- جــمع اHــعــلــومـات اخلــاصــة بــتـكــنــولــوجــيـات اإلعالم
واالتــــصـــال ذات الـــصــــلـــة بـــاجملــــال الـــتـــربــــوي ومـــعـــاجلــــتـــهـــا

rوحتليلها ونشرها

- إعــداد بـرنـامج إنـتــاج اHـوارد الـسـمـعــيـة الـبـصـريـة
واHـــتــعـــدّدة الــوســـائط فـي إطــار اســـتـــراتــيـــجـــيــة الـــديــوان

rوتنفيذها في هذا اجملال

- تـسـيـيـر نـظـام الـتـعـلـيم اإللـكـتـرونـي لـلـديـوان عـبر
rاألنترنت وتطويره

- ضــــمــــان يــــقـــظـــة تـــكــــنـــولـــوجـــيــــة دائـــمـــة مـــتــــعـــلّـــقـــة
بـــالــوســـائـل والــطـــرائـق الــجـــديــدة لـــتــكـــنــولـــوجــيــات
اإلعـالم واالتـــــصــــال الـــــمـــــطــــبـــــقـــــة في مــــجـــال الــــتــــعـــلــــيم
والـتــكـوين عن بــعـد عن طـريـق الــبــحـث وإقـــامــة عالقـات

مع الشركاء.

ويضم ثالث (3) مصالح :

- مـــــصـــــلـــــحــــــة الـــــســـــنــــــدات اHـــــتـــــعـــــــددة الـــــوســـــائط
rوالسمعي البصـري

- مــــصــــلــــحــــة الــــتــــطــــويــــر اHــــعــــلــــومـــــاتي والــــتــــعــــلــــيم
rاإللكتروني

- مــــصـــلــــحـــة األنـــظـــمــة اHـــعـــلــومـــاتــيـــة والـــشــبـــكــات
وأمنها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـكـلّف قـسم الـبــرمـجــة وتـرقـــيـة اخلـدمــات
�ـا يأتي :

- برمجة حصيلة نشاطات أقسام الديوان واHراكـز
rالوالئية وتخطيطها وإعدادها

- إعـــداد مـــشــاريـع اخلـــرائـط اHــدرســـــيـــة واإلشـــراف
rYتعلمHعلى حملة تسجيالت ا
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وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

Yـقـدمـة لـلمـتـعـلـمHالـسـهـر على تـرقـيـة اخلـدمات ا  -
rوتنويعهـا

-  قــيـــادة الــعــمـــلــيــات اHـــتــعــلـــقــة بــتـــنــظــيم امـــتــحــان
rستـوىHا

-  تـطــويـر الــعالقــات مع شـركــاء الــديـوان ومــتـابــعـة
تنفيذ االتفاقيات.

: (2) Yويضم مصلحت

rمصلحة البرمجة واالمتحانات -

- مصلحة ترقية اخلدمات.

6 :  : يــــكــــلّــف قــــســم الــــطـــــبــع والــــتــــوزيـع الــــمـــادالــــمـــادّة ة 
بـمـا يأتي :

- بـــرمــجـــة مـــخـــتــلـف الــعـــمـــلـــيــات اخلـــاصـــة بـــالــطـــبع
rوالسحب والتوزيع وتنفيذها

- بـــرمـــجـــة األعــــمـــال الـــدوريـــة لـــصـــيــــانـــة وتـــصـــلـــيح
rالتجهيزات وتنفيذها

- ضـــمــان مـــتــابـــعــة تـــســيـــيــر مـــخــزون قـــطع الــغـــيــار
واHواد اHستهلكة وكذا مخزون الكتب والوثائق.

: (2) Yويضم مصلحت

rمصلحة الطبع -

- مصلحة التوزيع.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــكــلّف قــسـم اإلدارة الـــعـــامــــة والـــوســـائل
�ـا يأتي :

- إعــداد اHـــيــزانــيـــة الــســنـــويــة لــلـــديــوان وعــمـــلــيــات
rالتجهيز وتنفيذها

rإعداد احلساب اإلداري للديوان وتنفيذه -

- الــســهــر عــلـى مــسك اجلــرد وصــيـــانــة الــتــجــهــيــزات
rوضمان أمن �تلكات الديوان

- حتــضـيـر األعـمـال اخلـاصـة بـتــسـيـيـر اHـسـار اHـهـني
rوتنفيذه ومتابعته Yللموظف

- الـسـهـر عــلى تـطـبـيق الـنـصــوص الـتـنـظـيـمـيـة ذات
الــــصـــلــــة �ــــهــــام الــــديــــوان فـي مــــجـــال الــــتــــســــيــــيــــر اHــــالي

rاديHواحملاسبي وا

- الـــــســــــهـــــر عـــــلى حتـــــضــــيـــــر الــــعـــــمــــلـــــيــــات اخلـــــاصــــة
بـــالـــصــــفـــــقــات الـــعـــمـــومـــيـــة مـع الــــهــــيـــئــــات الــــمــعـــنـــيــة

ومـتـابـعـة تـنـفـيـذها.

ويضم أربع (4) مصالح :

rنازعاتHوا YستخدمHمصلحة ا -

rيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

rمصلحة الوسائل العامة -

- مصلحة التوثيق واألرشيف.

8 :  : يــــــنــــــظــم الــــــمــــــركــــــز الــــــوالئـي الـــــــذي الــــــمـــــادالــــــمـــــادّة ة 
يــــســـــيــــره مـــــديــــرr الـــــمــــنــــشـــــأ طــــبـــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 9 مـن
الـــمـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقـم 01-288 الـــمـــؤرّخ فــي 6
r2001 ــــوافــق 24 ســــبــــتـــمــــبــــــر ســــنــــةHرجــب عـــــام 1422 ا
الـــمـــعـــدّل والـــمـــتـــمـّـم والـــمـــذكـــور أعــالهr فـي ثـالث (3)

مصـالح :

rمصلحة النشاط التربوي -

rاليHمصلحة التسيير اإلداري وا -

- مـــــــصــــــلــــــحــــــة تــــــســــــيــــــيــــــر الــــــوســــــائـل الــــــتــــــقــــــنــــــيـــــة
والتكنولوجية.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرّخ في 25 صــفـر عـام 1423 اHـوافق 8 مـايــو سـنـة 2002

واHذكور أعاله.

10 :  : يــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الــــــقــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــــرّســــمــــيّــــة لــــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 16 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافــق 7 يناير سنة 2015.
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قـــرار وزاري مـــشــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــتـــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 29 جــمــادى الــثــانــيـة جــمــادى الــثــانــيـة
يـــــعــــدل  rيـــــعــــدل r2015 ـــــوافق 19 أبــــــريــل ســـــنـــــة  أبــــــريــل ســـــنـــــةHـــــوافق  اHعـــــام عـــــام 1436 ا
ويـــتـــمـم الــويـــتـــمـم الــقـــرار الـــوزاري الـــمــشـــتـــرك الـــمــؤرقـــرار الـــوزاري الـــمــشـــتـــرك الـــمــؤرّخ
فـي فـي 7 جــمــادى الــثـانـــيـة عـام  جــمــادى الــثـانـــيـة عـام 1435 اHـوافـق  اHـوافـق 7 أبـريل أبـريل
2014 الــــــذي يـــــحــــــدد قـــــائــــــمـــــة الــــــمـــــؤهالت الــــــذي يـــــحــــــدد قـــــائــــــمـــــة الــــــمـــــؤهالت ســـــنـــــة ســـــنـــــة 
والشهادات اHطـلوبة للتوظـيف والترقية في بعضوالشهادات اHطـلوبة للتوظـيف والترقية في بعض

الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rووزيرة التربية الوطنية

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرّئـــــــاسـيّ رقم 145-14
الــمــؤرّخ فـي 28 جـمــادى الــثــانــيــة عــام 1435 الــمــوافـق
rالوزير األوّل Y28 أبريل سـنـة 2014 والـمتضمّن تعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرّخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

YــــوظــــفـــHـــتــــضــــمن الــــقــــانـــون األســـــاسـي الـــــخــــاص بـــاHوا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةr اHــعـدل

rادة 15 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
جــــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1435 اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2014
الــــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة اHــــؤهـالت والـــشــــهــــادات اHــــطــــلــــوبـــة
للـتـوظـيف والـترقـيـة في بـعض الـرتب اخلـاصة بـالـتـربـية

rالوطنية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يعـدل هـذا القـرار ويتـمم بعض أحـكام
الــقـرار الــوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في 7 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1435 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 2014 الـذي يــحــدد قـائــمـة
اHـؤهالت والـشـهـادات اHـطـلـوبـة لـلـتـوظـيف والـتـرقيـة في

بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.

الـــــمـــــادةالـــــمـــــادة 2 : : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمــم أحـــــكـــــام اHــــادة 2 من
الــقـرار الــوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في 7 جــمـادى الـثــانـيـة
عـــام 1435 الـــمـــوافق 7 أبــريل ســنــة 2014 واHــذكــور أعاله

كما يأتي :
" اHـــــادة 2 : حتــــــدد قـــــائـــــمــــــة اHـــــؤهـالت والـــــشـــــهـــــادات

اHذكورة في اHادة األولى أعالهr وفق اجلدول اآلتي :

األسالكاألسالك
الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهااHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

rاللغة العربية -
rاللغة واألدب العربي -

rاألدب العربي -
rآداب ولغة عربية -

rدراسات لغوية وأدبية -
rعلوم اللغة -

rدراسات لغوية -
- اللسانيات.

- فلسفة.

- علوم إسالمية.

- علوم التربية. 

- علم االجتماع.

- علم النفس.

- رياضيات.

اللغة العربيةاللغة العربية
أستاذأستاذ
اHدرسةاHدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي.

- شهادة الليسانس في الفلسفة.

- شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية.

- شهادة الليسانس في علوم التربية.

- ليسانس في علم االجتماع.

- ليسانس في علم النفس.

- ليسانس في الرياضيات.
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األسالكاألسالك
الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهااHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

rرياضيات -
- إعالم آلي.

- فيزياء.

- كيمياء.

- بيولوجيا.

- العلوم التجارية.

- العلوم االقتصادية.

- العلوم اHالية.

- علوم التسيير.

rتاريخ -
- جغرافيا.

- إعالم آلي.

rلغة وثقافة أمازيغية -
rلغة وأدب أمازيغي -
rحضارة أمازيغية -

rلغة وحضارة أمازيغية -
rلسانيات -

- علوم اللغة.

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

- ليسانس في رياضيات - إعالم آلي.

- ليسانس في الفيزياء.

- ليسانس في الكيمياء.

rشهادة الليسانس في العلوم الطبيعية -
- شهادة الليسانس في البيولوجيا.

- شهادة الليسانس في العلوم التجارية.

- شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية.

- شهادة الليسانس في العلوم اHالية.

- شهادة الليسانس في علوم التسيير.

- شـــــهـــــادة الـــــلــــيـــــســـــانس فـي الــــتـــــاريخ و/أو
اجلغرافيا.

- شهادة الليسانس في اإلعالم اآللي.

- شـــهــادة الـــلــيـــســانـس في الــلـــغــة والـــثــقـــافــة
األمازيغية.

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

اللغة العربيةاللغة العربية

اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغة العربيةاللغة العربية

اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

التاريخ واجلغرافياالتاريخ واجلغرافيا

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغة اإلجنليزيةاللغة اإلجنليزية

أستاذأستاذ
اHدرسةاHدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اHتوسطاHتوسط
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األسالكاألسالك
الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهااHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

rالرياضيات -
rالرياضيات -

- ريــــاضـــــيــــات - إعالم آلـي (شــــعــــبــــة
r(رياضيات

- ريــــاضـــــيــــات - إعـالم آليr شـــــعــــبــــة
rإعالم آلي

rدنيةHالهندسة ا -
rيكانيكيةHالهندسة ا -
rالهندسة الكهربائية -

rاإللكترونيك -
- اإللكتروتقني.

- الـــــــــفـــــــــيــــــــــزيـــــــــاء والــــــــــكـــــــــيــــــــــمـــــــــيـــــــــاء
واإللــكـــتـــرونــيك واإللـــكـــتــروتـــقــني

rيكانيك والكهرباءHوا
- الكيمياء.

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

rشهادة الدراسات العليا في الرياضيات -
rشهادة الليسانس في الرياضيات -

- شـهادة الـليسـانس في الريـاضيات - إعالم
r(شعبة رياضيات) آلي

- شـهادة الـليسـانس في الريـاضيات - إعالم
r(شعبة إعالم آلي) آلي

rدنيةHشهادة الليسانس في الهندسة ا -
- شــــــهـــــــادة الــــــلـــــــيــــــســـــــانـس في الـــــــهــــــنـــــــدســــــة

rيكانيكيةHا
- شــــــهـــــــادة الــــــلـــــــيــــــســـــــانـس في الـــــــهــــــنـــــــدســــــة

rالكهربائية
rشهادة الليسانس في اإللكترونيك -

- شهادة الليسانس في اإللكتروتقني.
- شــــهـــادات الـــدراســـات الـــعــــلـــيـــا وشـــهـــادات
الـــلـــيـــســـانـس في الـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيــاء
واإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـك واإللـــــــكـــــــتـــــــروتـــــــقـــــــني

rيكانيك والكهرباءHوا
- شهادة الليسانس في علوم اHادة.

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

الرياضياتالرياضيات

العلوم الفيزيائيةالعلوم الفيزيائية
والتكنولوجياوالتكنولوجيا

العلوم الطبيعيةالعلوم الطبيعية
اإلعالم اآللياإلعالم اآللي
اHوسيقىاHوسيقى
الرسمالرسم

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية
الرياضياتالرياضيات

العلوم الفيزيائيةالعلوم الفيزيائية
علوم الطبيعةعلوم الطبيعة

واحلياةواحلياة
اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

العلومالعلوم
االقتصاديةاالقتصادية
األدب العربياألدب العربي

العلوم اإلسالميةالعلوم اإلسالمية
اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

التاريخ واجلغرافياالتاريخ واجلغرافيا
الفلسفةالفلسفة

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية
اللغة اإلجنليزيةاللغة اإلجنليزية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اHتوسطاHتوسط

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
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األسالكاألسالك
الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهااHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

(بدون تغيير)

الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتها

(بدون تغيير)

- جميع الفروع بكل تخصصاتها

(بدون تغيير)            "  

(بدون تغيير)

اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

(بدون تغيير)

- شـهـادات الـدراسات اجلـامـعـية الـتـطـبيـقـية
أو ما يعادلها

(بدون تغيير)

اللغة األHانيةاللغة األHانية
اللغة اإلسبانيةاللغة اإلسبانية
اللغة اإليطاليةاللغة اإليطالية
اللغة الروسيةاللغة الروسية

اHوسيقىاHوسيقى
الرسمالرسم

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

هندسة الطرائقهندسة الطرائق
الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية
الهندسة اHدنيةالهندسة اHدنية

الهندسة اHيكانيكيةالهندسة اHيكانيكية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي

األسالك والرتباألسالك والرتب

مستشار التوجيه واإلرشادمستشار التوجيه واإلرشاد
اHدرسي واHهنياHدرسي واHهني

نائب مقتصدنائب مقتصد

مقتصدمقتصد

مشرف التربيةمشرف التربية

ملحق باخملبرملحق باخملبر

ملحق رئيسي باخملبرملحق رئيسي باخملبر

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 3 : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرســــمــــيــــة لـــلــــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الصيد البحري واBوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واBوارد الصيدية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 10 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
4 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــحـــدد تـــصـــنـــيفr يـــحـــدد تـــصـــنـــيف اHــوافق اHــوافق 
اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبــحـث والــتـــنـــمـــيـــة في الـــصـــيــداHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبــحـث والــتـــنـــمـــيـــة في الـــصـــيــد
الـــبــــحـــري وتــــربـــيـــة اHــــائـــيــــات وشـــروط االلــــتـــحـــاقالـــبــــحـــري وتــــربـــيـــة اHــــائـــيــــات وشـــروط االلــــتـــحـــاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا 

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
rوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 123-2000
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

rوارد الصيديةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-128 اHـؤرخ
في 24 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 30 أبـريل سنة 2008
واHتضمن حتـويل اHركز الوطني لـلدراسات والوثائق في
ميدان الـصيـد البحـري وتربـية اHائـيات إلى مـركز وطني

rائياتHللبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
rتضمن القانون األساسي للخاص باألستاذ الباحثHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-181 اHؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHـنــتـمــY إلى األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـصــيـد
rالبحري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rألسالك مستخدمي دعم البحث

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

rالعلمي

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

rواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 4
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اHــوافق 10 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2013
واHــتـضــمن إنــشـاء مــحــطـات جتــريـبــيــة لـلــمــركـز الــوطـني
rائياتHللبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 مــــحـــــرم عــــام 1435 اHـــــوافق 17 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2013

واHــتـضـمـن الـتـنــظـيم الــداخـلي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـبـحث
rائياتHوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 07-307 اHــــؤرخ في17 رمـــضـــان عـــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقــرار تـصـنــيف اHـركـز الــوطـني لـلــبـحث والـتــنـمـيـة في
الــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة اHــائـــيــات وشــروط االلــتــحــاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHادة اHادة 2 : : يـصنف اHـركـز الوطـني للـبـحث والتـنمـية
في الـصــيـد الــبـحـري وتــربـيـة اHــائـيـات فـي الـصـنف " أ "

القسم "1 ".

اHــادة اHــادة 3 : : حتــــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصـب
الــعـلــيــا الـتــابــعـة اHــركــز الـوطــني لــلـبــحث والــتـنــمــيـة في
الـصـيد الـبـحري وتـربـية اHـائـيات وكـذا شـروط االلتـحاق

باHناصـب العليا وفقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

rأسـتـاذ بـحث قـسم " ب " عـلى األقل -
مــرسم يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

rاألقدمية بصفة موظف
- أســــتـــاذ مــــحــــاضــــر قــــسم " ب " عــــلى
األقــلr مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
ســـــنــــــوات من األقــــــدمــــــيـــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.
- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي لـــلــــبـــحـث عـــلى
األقل أو رتبة مـعادلةr يـثبت خمس
(5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

rبهذه الصفة
- مــــتـــصــــرف لــــلـــبــــحث مـن اHـــســــتـــوى
rالـــثــانـي أو األول أو رتــبـــة مــعـــادلــة
يــــــثـــــــبـت عــــــشــــــر (10) ســــــنـــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
rأسـتـاذ بـحث قـسم " ب " عـلى األقل -

rمرسم
- أســــتـــاذ مــــحــــاضــــر قــــسم " ب " عــــلى

األقلr مرسم.
- مــلــحق بــالــبـحـث عـلـى األقلr يــثـبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مـــهـــنـــدس بـــحـث عـــلى األقلr يـــثـــبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو
مـــكـــلـف رئـــيـــسي بـــاإلعـالم الـــعـــلـــمي
والــتـــكــنـــولــوجي عـــلى األقلr يـــثــبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مـلــحق الـهـنــدسـة أو مــكـلف بـاإلعالم
العلمي والـتكنولـوجي من اHستوى
الــــثـــانـي أو األولr يــــثــــبت ســــبع (7)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مـــلــــحق بــــالــــبـــحـث عـــلـى األقلr يــــثـــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـــــهـــــنـــــدس بـــــحـث عـــــلى األقـلr يـــــثـــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـــهــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الــبـــحث عــلى
األقلr يـــثــبت ســـنــتــY (2) من اخلـــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـهــنـدس دولـة لــدعم الـبــحث أو مـلـحق
الـهنـدسـةr يثـبت سبع (7) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــلــــحق بــــالــــبـــحـث عـــلـى األقلr يــــثـــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
rأســتـاذ مــسـاعــد قــسم " ب " عـلى األقل -
يثـبت سنـتY (2) من اخلـدمـة الفـعـلـية

rبهذه الصفة
- مـــــهـــــنـــــدس بـــــحـث عـــــلى األقـلr يـــــثـــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مــــهــــنــــدس رئــــيــــسي لــــدعم الــــبــــحث أو
مـــــكـــــلف رئـــــيـــــسـي بـــــاإلعالم الـــــعـــــلـــــمي
والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي عـــــلى األقلr يـــــثــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـهــنـدس دولـة لــدعم الـبــحث أو مـلـحق
الــهــنــدســة أو مــكــلف بــاإلعالم الــعــلــمي
والـتكـنولوجي من اHـستـوى الثاني أو
األولr يـــــثـــــبت ســـــبع (7) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتــصـرف رئـيــسي لــلـبــحث عـلى األقل
أو رتبة مـعادلةr يثبت سنتY (2) من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- متـصـرف البـحث من اHسـتوى الـثاني
أو األولr يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مــــلــــحق بــــالــــبــــحث عــــلى األقـلr يـــثــــبت
ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة بـصـفـة

rموظف
- مـهنـدس بـحث عـلى األقلr يـثبت ثالث
(3) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

rموظف
- مــــهــــنــــدس رئــــيــــسـي لــــدعم الــــبــــحث أو
مـهـنـدس رئـيــسي في الـصـيـد الـبـحـري
وتــربـــيــة اHــائــيــات أو مـــكــلف رئــيــسي
بــاإلعالم الــعــلــمي والـتــكــنــولـوجـي عـلى
األقلr مـرسمr يـثبت ثالث (3) سـنوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مــتـصــرف رئــيـسي لــلــبـحـث عـلى األقل
مــرســم أو رتــبــة مـــعــادلــة يـــثــبت ثالث
(3) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

rموظف
- مهنـدس دولة لدعم البـحث أو مهندس
دولــــة في الـــصـــيـــد الــــبـــحـــري وتـــربـــيـــة
اHـائيـات أو مـلـحق الـهـنـدسـة أو مـكلف
بــاإلعـالم الــعـــلــمي والـــتــكـــنــولـــوجي من
اHـستـوى الـثـاني أو األولr يـثبت أربع
(4) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

rالصفة
- متـصـرف البـحث من اHـستـوى الـثاني
أو األول أو رتـبـة مــعـادلـةr يـثـبت أربع
(4) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.
- مــــلــــحق بـــــالــــبــــحث عــــلـى األقلr مــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مــــلــــحق بـــــالــــبــــحث عــــلـى األقلr مــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف
- مــــــهــــــنــــــدس بـــــحـث عــــــلى األقـلr مــــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مــــــهـــــنـــــدس رئـــــيـــــسـي لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مــهــنــدس رئــيــسي فـي الــصــيــد الــبــحـري
وتـربــيـة اHــائــيـات عــلى األقلr مـرسمr أو
رتــبـة مــعــادلـةr يــثـبت ثالث (3) سـنـوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مـهـنــدس دولـة لـدعم الـبــحث أو مـهـنـدس
دولــــة في الــــصـــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيــــة
اHـــائــيــات أو مــلـــحق الــهــنـــدســة أو رتــبــة
مــــعـــادلــــةr يــــثــــبت أربع (4) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــــهـــــنـــــدس رئـــــيـــــسـي لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مــهــنــدس رئــيــسي فـي الــصــيــد الــبــحـري
وتــــربـــيـــة اHـــائـــيـــات أو مـــكــــلف رئـــيـــسي
بــاإلعـالم الــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي عــلى
األقـل مـــرسمr يــــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مـهـنــدس دولـة لـدعم الـبــحث أو مـهـنـدس
دولــــة في الــــصـــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيــــة
اHــائـيــات أو مــلــحق الــهـنــدســة أو مــكـلف
بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي والــــتـــكــــنـــولــــوجي من
اHــســتــوى الـــثــاني أو األولr يــثــبت أربع
(4) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل
مرسم أو رتـبـة مـعـادلـةr يثـبت ثالث (3)

rسنوات من األقدمية بصفة موظف
- متصرف البحث من اHستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةr يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.
- مهنـدس بحث على األقلr مرسم ويثبت
r(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- مهندس رئيسي لدعم البحث على األقل
Yيـثــبت ســنـتـ rمـرسم أو رتــبـة مــعـادلــة

r(2) من األقدمية بصفة موظف
- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدســة أو رتـبـة مـعــادلـةr يـثـبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
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اHادة اHادة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHادة اHادة 5 : : يـــنـــشــــر هــذا الـــقـــرار فــي الــجـــريــدة
الـــرّســمـــيّـــة لـــلــجــــمــــهـــوريّــــة الــــجـــزائــريّـــة الـــدّ{ــقـــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

وزير الصيد البحري واHوارد الصيديةوزير الصيد البحري واHوارد الصيدية

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي

محمد مباركيمحمد مباركي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 10
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة r2015  يــــعــــدل الـــقــــرار اHــــؤرخ في r  يــــعــــدل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 4
ربــيع الــثــانـي عـام ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اHــوافق  اHــوافق 14 فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة
2013 واHـــتــضــمن تـــعــيــY أعــضــاء اجملـــلس الــوطــني واHـــتــضــمن تـــعــيــY أعــضــاء اجملـــلس الــوطــني

االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافق 10 مــارس سـنـة r2015 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرخ في 4
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اHــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013
واHــتــضــمن تــعـيــY أعــضــاء اجملــلس الــوطــني االســتــشـاري

للصيد البحري وتربية اHائياتr كما يأتي :
"..................(بدون تغيير حتى)

- بعنوان اإلدارات العمومية :- بعنوان اإلدارات العمومية :
r.................................................................. -
- سـعيد عكـوشr �ثل عن الوزيـر اHكلف بالـداخلية

rواجلماعات احمللية
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- مـــحــــمـــد كـــاشــــرr �ـــثل اHــــركـــز الـــوطــــني لـــلــــبـــحث

والتنمية في الصيد البحري وتربية اHائيات.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".
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