
العدد العدد 35
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

األحد األحد 11 رمضان رمضان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم  15-149 مـؤرّخ في 23 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافـــق 11 يـونــيـو ســنـة s2015 يــتـضــمن حتــويل اعــتــمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  15-150 مـؤرّخ في 23 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 11 يـونــيـو ســنـة s2015 يــتـضــمن إحـداث بــاب وحتـويل
اعـتماد إلى ميزانيـة تسييـر وزارة الشؤون الدينية واألوقاف..........................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم  15-151 مـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافـــق 14 يـونــيـو سـنـة s2015 يـتــضـمن حتـويل اعـــتـمــاد إلى
ميزانية تسييـر مصـالح الـوزير األول...........................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 15-152 مؤرخ في 26 شعـبان عام 1436 اHوافق 14 يونـيو سنة s2015 يـتضمن مـنح وسام برتـبة  "أثير"
من مصف االستحقاق الوطني "بعد الوفاة"....................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضـان عام 1436 اHوافـق 22 يـونـيو سـنة s2015 يعـدل ويـتمـم اHرسـوم الـتنـفـيذي
رقــم 09-340 اHـؤرخ فـي 3 ذي الـقـعــدة عـام 1430 اHوافـق 22 أكتـوبـر سنة 2009 واHتضمن إنشاء جامعة اجلزائر 2...

مرسوم تـنفيذي رقم 15-161 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 اHوافـق 22 يونـيو سنة s2015 يــعـدل ويتمــم اHرسوم التـنفيـذي
رقـم 12-243 اHـؤرخ في 14 رجب عـام 1433 اHوافـق 4 يونيو سنة 2012 واHتضمن إنشاء جامعة الوادي....................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضـان عام 1436 اHوافـق 22 يـونـيو سـنة s2015 يعـدل ويـتمـم اHرسـوم الـتنـفـيذي
رقــم 10-204 اHــؤرخ فـي 30 رمــضـــان عـــام 1431 اHــوافـق 9 ســبـتــمـــبـــر ســنـة 2010 واHـتــضــمن إنــشـاء مــركــز جــامـعي
بالبيض.....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 رمـضــان عـــام 1436 اHـوافــق 21  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـسـتـشـار دبـلـوماسي
لدى رئيس اجلمهورية..................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونيو سنة s2015 تتضمّن إنهاء مهام برئاسـة اجلمهوريّة..........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة s2015 يـتضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر بـرئـاسة اجلـمـهـوريّة
(األمانة العامة للحكومة)..............................................................................................................................

مـرســومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9 يـونــيـو ســنـة s2015 يــتـضــمّـنــان إنـهــاء مــهـام نــائـبي مــديـر
برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة)...................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 7  رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 24  يـونــيـو سـنـة s2015 يـتـضــمّـنـان إنـهـاء مـهـام نـائـبي مـديـر
برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة)...................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 24  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضمّن إنـهـاء مـهـام رئيس دراسـات بـرئـاسة
اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة)...............................................................................................................

مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 شــوّال عــام 1435 اHـوافق 26 غــشت ســنــة s2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام اHــديــر الــعــام لــلــوظــيــفـة
العمومية...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26 غشت سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام األمY العام لوزارة العدل....

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة s2015 يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مــهـــام مــكـــلّف بـــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة العدل.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة s2015 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـاHفـتـشـيـة الـعـامة
لوزارة العدل..............................................................................................................................................
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مـرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام نـوّاب مـديـرين
بوزارة العدل..............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9 يـونـيو سـنة s 2015 يـتضـمّن إنـهاء مـهام الـنـائب العـام لـدى احملكـمة
العليا.........................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام رؤسـاء مجـالس
قضائية......................................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام نوّاب عـامY لدى
اجملالس القضائية........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء احملـاكم اإلداريـة........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهام مفتش وقاض.....................

 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونيو سنة s 2015 يتضمّن إنهـاء مهام قاض ورئيس قسم الوثائق

باحملكمة العليا.............................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 تتضمّن إنهاء مهام قضـاة..........................

Yجملـلـسـ Yعـامــ Yيـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام أمــيـنـ s2015 ـوافق 9 يـونــيـو ســنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 ا
....................................................................................................................................................Yقضائي

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 30  ديــسـمــبـر ســنـة s2014 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهــام مـديــرة بـعــثـة في
اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ربـيع األوّل عام 1436 اHوافق 30  ديـسمـبر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهاء مـهام األمـY العـام لوزارة
اجملاهدين....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30 شــوّال عـام 1435 اHـوافق 26  غـشت ســنـة s2014 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهــام اHـديـرة الــعـامــة لـلـمــديـنـة
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة - سابقا.........................................................................................

مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 7 رمضان عام 1436 اHوافق 24  يونـيو سنة s2015 تـتضمّن تعيـY مديرين برئاســة اجلمهوريّة
(األمانة العامة للحكومة)..............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شـوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سـنة s2014 يتضـمّن تعـيY اHديـر العـام للوظـيفـة العمـومية
واإلصالح اإلداري.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن تعيY النائب العام لدى احملكمة العليا.

مـرســومــان رئـاســيـان مــؤرّخـان في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة s 2015 يـتــضـمّـنــان تـعــيـY رؤســاء مـجـالس
قضائية......................................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاسـيــان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو سـنـة s2015 يـتــضـمّـنـان تـعــيـY نـوّاب عـامـY لـدى
اجملالس القضائية........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يـونيـو سنة s2015 يتضمّن تعيY رؤسـاء احملـاكم اإلداريـة..........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنة s2015 يـتضـمّن تـعـيY مـحـافـظي الدولـة لـدى احملـاكم
اإلداريـة.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سـنة s2014 يتضـمّن تعيY األمـينة الـعامة لوزارة الـصناعة
واHناجم.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 ربـيع األوّل عام 1436 اHـوافق 30  ديـسـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن تـعـيـY األميـنـة الـعـامـة لوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 435
28 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

17

18

18

19

20

22

22

23

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 اHوافق 27 مايو سنة s2015 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العام للحماية اHدنية...

قــرار مـؤرّخ في 8 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 27 مــايـو ســنـة s2015 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الـعــام لـلــمـواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية.........................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 8 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 27 مـايـو سـنـة s2015 يـتـضــمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديــر اHـوظـفـY والـتـكـوين
باHديرية العامة للحماية اHدنية....................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 8 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 27 مــايــو ســنـة s2015 يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـر اإلمــداد واHــنــشـآت
باHديرية العامة للحماية اHدنية....................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قرار وزاري مشـترك مؤرّخ في أوّل رمضان عـام 1436 اHوافق 18 يونـيو سنة s2015 يـحدّد الوثائق الـتي يتشكل مـنها ملف
طلب االستفادة من اHستحقات اHالية لصندوق النفقة....................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار مـؤرخ في 15 شــعــبــان عــام 1436 اHـوافق 3 يــونــيــو ســنـة s2015 يـحــدد الــقــائــمـة االســمــيــة ألعـضــاء مــجــلس إدارة اHــركـز
الوطني للدراسات والبحث في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954....................................................

وزارة العالقات مع البرLانوزارة العالقات مع البرLان

..............YوظفHيتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير ا s2015 وافق 17 مايو سنةHقرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 ا

وزارة الصيد البحري واLوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واLوارد الصيدية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1436 اHـوافق 13  مـايـو سـنــة s2015  يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا
ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اHـصـالح غـيـر اHـمـركزة
لوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية......................................................................................................



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  15-149 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHــــوافـــق  اHــــوافـــق 11 يــــونـــــيــــو ســـــنــــة  يــــونـــــيــــو ســـــنــــة s2015 يـــــتــــضـــــمنs يـــــتــــضـــــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77

sو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتـــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســنــة 1984 واHـــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمـــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــاني عــام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHــــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــصــــة Hــــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا
- و�ـــــقــــتـــــضــى اHــــرســــــوم الــــرئـــــاسـي  رقــم 23-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربــــــيــع الـــــثــــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملــــصــــصــــة لــــوزيــــر الـــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة من مــــيــــزانــــيـــة

s2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره مـــائـــتــــان وتـــســـعـــة وســـبـــعـــون مـــلـــيـــونـــا
وخـــمــســـمــائـــة ألف ديـــنــار (279.500.000 دج)  مـــقــيّــــــد في
مــيــزانــيــة الــتــكــالــيـف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخـــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قـدره مـائـتان وتـسـعة وسـبـعـون ملـيـونـا وخمـسـمـائة ألف
ديـنار(279.500.000 دج)  يــقـــيّـــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـــير
وزارة الـــــــشــــــــؤون اخلـــــــارجـــــــيـــــــة وفـي الـــــــبـــــــاب رقم 03-42

"التعاون الدولي".
sــالـــيـــــة ووزيـــر الـــدولــةHـــادّة ة 3 : : يـــكـــلــف وزيـــــر اHـــاداHا
وزيـــرالــشــــؤون اخلــارجــيـــة والــتــعــاون الــدوليs كل فــيــمــا
يخــصّهs بتنفيذ هـــذا اHرســوم الذي ينـشـر في اجلريدة

الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة
الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 23 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 11
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  15-150 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 11 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضـمن إحداثs يتـضـمن إحداث

باب وحتـويل اعــتـماد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارةباب وحتـويل اعــتـماد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف.الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتـــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســنــة 1984 واHـــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمـــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــاني عــام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHــــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــصــــة Hــــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي  رقــم 32-15
اHـــــــؤرخ فـي 11 ربـــــــيع الــــــــثـــــــاني عـــــــام 1436 اHـــــــوافق أول
فــــبـــرايــــر ســــنـــة  2015 واHـــتــــضــــمن تـــوزيــع االعـــتــــمــــادات
اخملصـصة لوزير الشؤون الديـنية واألوقاف من مـيزانية

s2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مـيــزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــافs بـــاب رقـــمه 02-44
وعــــنــــوانه "اإلدارة اHــــركـــزيــــة - اHــــســـاهــــمــــة في الــــديـــوان

الوطني للحج والعمرة".



11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 635
28 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلـــــغـــى مــن مـــيــــــزانــــيــــــة ســـــنــــــة 2015
اعـتمـاد قـــدره خمسـمائة وثـمانيـة وستون مـليونـا ومائة
وأربعة وثـمانـون ألف دينار (568.184.000 دج) مـقيّـد في
مــيــزانــيــة الــتــكــالــيـف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 
اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يــخــصص Hـيـزانـيــة ســنـة 2015  اعـتــمـاد
قــــدره خمسمائة وثمانية وستون مليونا ومائة وأربعة
وثــــمـــانــــون ألف ديــــنـــار (568.184.000 دج)  يـــــقـــــيّــــــد فــي
مـيزانـية تـسيـير وزارة الـشـؤون الديـنيـة واألوقاف وفي
الــــبــــاب رقم 44-02 "اإلدارة اHــــركــــزيــــة - اHــــســـــاهــــمــــة في

الديوان الوطني للحج والعمرة".
4 : : يــــكـــلف وزيــــر اHــــالـــيـــــة ووزيــــر الــــشـــؤون اHـــاداHـــادّة ة 
الــديـــنـــيـــة واألوقـــافs كل فـــيـــمـــا يـــخـــصّهs بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــذا
اHرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الد�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 23 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 11

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  15-151 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHــــوافـــق  اHــــوافـــق 14 يــــونـــــيــــو ســـــنــــة  يــــونـــــيــــو ســـــنــــة s2015 يـــــتــــضـــــمنs يـــــتــــضـــــمن

حتـــويل اعــــتــمــــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــــر مـــصـــالححتـــويل اعــــتــمــــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــــر مـــصـــالح
الـوزير األول.الـوزير األول.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77

sو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتـــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســنــة 1984 واHـــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمـــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــاني عــام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHــــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــصــــة Hــــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا
- و�ــقــتـــضــى اHــرســــوم الــتـــنــفــيــذي  رقــم 15 - 24
اHـــــؤرخ فـي 11 ربــــــيــع الـــــثــــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصة لـلـوزير األول من مـيـزانـية الـتـسيـيـــر �وجــب

s2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــلـــغــى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2015
اعـتـمــــاد قـــدره خـمـسة عـشـر مـليـونـا وثالثـمـائة وخـمـسة
وعـــــــشـــــــرون ألـف ديـــــــنــــــار (15.325.000 دج) مـــــــقـــــــيّــــــــــد في
مــيــزانــيــة الــتــكــالــيـف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يــخــصـص Hـيـزانـيـة ســنـة 2015  
قــدره خـمـسة عـشـر مـلـيونـا وثالثـمـائـة وخمـسـة وعـشرون
ألـف ديـــنـــار (15.325.000 دج)  يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة
تــســيــــيـر  مــصــالح الــوزيــر األول وفي الــبــاب رقم 14-37
"النفقات اHتعلقة بإجالء الرعايا اجلزائريY من اليمن".
اHـــــاداHـــــادّة 3  : :  يـــــنـــــشــــر هـــــــذا اHـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 26 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 14

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســوم رئــاسي رقم مـــرســوم رئــاسي رقم 15-152 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 14 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمن مــنحs يــتــضــمن مــنح

وســــام بــــرتـــبــــة  " أثــــيـــر " مـن مـــصـف االســـتــــحــــقـــاقوســــام بــــرتـــبــــة  " أثــــيـــر " مـن مـــصـف االســـتــــحــــقـــاق
الوطني "بعد الوفاة".الوطني "بعد الوفاة".

ـــــــــــــــــــــــــ
sإن رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـلى الــدسـتــورs السـيــمـا اHــادتـان 77 (8 و12)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربـــــــيـع األول عــــــام 1404 اHـــــــوافق 2 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

sتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتـضــمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهs اHعدل

sتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : �ـنح وسام بـرتـبة  "أثـيـر" من مصف
االستـحقاق الوطـني "بعد الوفاة" لـلسيدة اجملاهـدة جميلة

بوعزة.
اHـادة اHـادة 2 :  : ينـشـر هـذا اHـرسوم فـي اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 26 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 14

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-160 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 22 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــعــدل ويــتــممs يــعــدل ويــتــمم

اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقــم اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقــم 09-340 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 3 ذي ذي
الــقــعـــدة عــام الــقــعـــدة عــام 1430 اHـوافـق  اHـوافـق 22 أكـتــوبــر سـنة  أكـتــوبــر سـنة 2009

واHتضمن إنشاء جامعة اجلزائر واHتضمن إنشاء جامعة اجلزائر 2.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبـــنـــاء عــــلى الـــدّســــتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــــتــــــضى اHــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتضـى اHرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهـــــام اجلــــامـــــعــــة والـــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بــتــنــظــيــمــهــا وسـيــرهــاs اHــعــدل واHــتــممs ال ســيــمــا اHـادة 3
sمنه

-  و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 340-09
اHـؤرخ فـي 3 ذي الـقــعــدة عـام 1430 اHوافـق 22 أكـتـوبـر
ســنــة 2009 واHــتــضـــمن إنــشــاء جــامــعــة اجلــزائــر s2 اHــعــدل

sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعــــــــدل وتــــــــتـــــــمـم اHــــــــادة األولـى من
اHــــــرســــــوم الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقـم 09-340 اHــــــؤرخ فـي 3 ذي
s2009 ــــوافـق 22 أكــــتــــوبـــــر ســــنـــةHالـــــقـــــعــــــدة عــــام 1430 ا

اHعدّل واHتمم واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اHادّة األولى : ................(بدون تغيير)..............
يــحــدد عــدد الــكــلــيـــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة اجلزائر 2 واختصاصاتهاs كما يأتي :
sكلية العلوم اإلنسانية -

sكليـة العلوم االجتماعية -
sكلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية -

sكلية اللغات األجنبية -
sمعهد اآلثار -

- معهد الترجمة".

اHادة اHادة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 22
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-161 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 22 يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة s2015 يــعـــدل ويـتـمـمs يــعـــدل ويـتـمـم

اHــــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم اHــــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم 12-243 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 14
رجـب عـــــــام رجـب عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق  اHـــــــوافـق 4 يــــــونـــــــيــــــو ســـــــنــــــة  يــــــونـــــــيــــــو ســـــــنــــــة 2012

واHتضمن إنشاء جامعة الوادي.واHتضمن إنشاء جامعة الوادي.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول 

- بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبـــنـــاء عــــلى الـــدّســــتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــــتــــــضى اHــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتضـى اHرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهـــــام اجلــــامـــــعــــة والـــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs اHـعـدل واHـتـممs ال سـيـمـا اHـادتـان 3
sو10 منه

-  و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 243-12
اHـــؤرخ في 14 رجب عـــام 1433 اHــوافـق 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة

 sتضمن إنشاء جامعة الواديH2012 وا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعــــــــدل وتــــــــتـــــــمـم اHــــــــادة األولـى من
اHرسوم التنفيذي رقـم 12-243 اHـؤرخ في 14 رجب عـام
1433 اHوافـق 4 يونـيو سـنة 2012 واHـذكور أعالهs وحترر

كما يأتي :

"اHادّة األولى : ...............(بدون تغيير)...............
يــحــدد عــدد الــكــلــيـــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة الوادي واختصاصاتهاs كما يأتي :
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sكليـة العلوم الدقيقة -
sكلية التكنولوجيا -

s............................. -
s............................. -
s............................. -
s............................. -
s............................. -

- معهد العلوم اإلسالمية".
2  :    :  تــــــعـــــــدل وتــــــتــــــمـم اHــــــادة 2 من اHــــــرســــــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــتـــنـــفــيـــذي رقـم 12-243 اHـــؤرخ في 14 رجب عـــام 1433
اHــوافـق 4 يــونـــيــو ســـنــة 2012 واHـــذكــور أعالهs وحتـــــــرر

كما يأتي :
"اHادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يـــتـــكـــون مـــجـــلس إدارة جـــامـــعـــة الـــواديs بـــالـــنـــســـبــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملة من :
s............................................. -
s............................................. -

sناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
s............................................. -
s............................................. -

- �ـــــثل الــــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــالـــــشــــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة
واألوقاف".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 22
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-162 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 22 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــعــدل ويــتــممs يــعــدل ويــتــمم

اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 10-204 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 30
رمــــضــــان عــــام رمــــضــــان عــــام 1431 اHـــوافـق  اHـــوافـق 9 ســـبـــتـــمــــبــــر ســـنـــة ســـبـــتـــمــــبــــر ســـنـــة

2010 واHتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض. واHتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبـــنـــاء عــــلى الـــدّســــتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــــتــــــضى اHــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتضـى اHرسوم التنفيذي رقـم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامـعي والــقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

sادتان 3 و 9 منهHال سيما ا sوسيره
-  و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 204-10
اHؤرخ في 30 رمـضان عام 1431 اHوافق 9 سبتـمبـر سنة

sتممHا sتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيضH2010 وا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تــــــتـــــمم اHـــــادة األولـى من  اHـــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقـم 10-204 اHـؤرخ في 30 رمــضـان عـام 1431
sــذكــور أعالهHــتــمـم واHا s2010 ــوافق 9 ســبــتـــمــبــر ســنــةHا

وحترر كما يأتي :
"اHادّة األولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحـدد عدد اHعاهـد التي يتكـون منها اHـركز اجلامعي

للبيض واختصاصهاs كما يأتي :
s.......................... -
s.......................... -
s.......................... -

- مــعـــهــد الـــعــلـــوم االقــتـــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
التسيير".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــتـــــــمـم اHــــــادة 2 مـن  اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقـم 10-204 اHـؤرخ في 30 رمــضـان عـام 1431
sــذكــور أعالهHــتــمـم واHا s2010 ــوافق 9 ســبــتـــمــبــر ســنــةHا

وحترر كما يأتي :
"اHادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
sــــركـــز اجلـــامــــعي لـــلــــبـــيضHيــــتـــكـــون مــــجـــلس إدارة ا

بعنوان القطاعات الرئيسية اHستعملة من :
s......................................... -

sناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اHكلف بالتجارة".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 22
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 4 رمـــــــضــــــــان عـــــــــام  رمـــــــضــــــــان عـــــــــام 1436
21  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام اHوافــق اHوافــق 

مستشار دبلوماسي لدى رئيس اجلمهورية.مستشار دبلوماسي لدى رئيس اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريّة
- بـــنـــــاء عــــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتـــان 8-77

sو78-2 منـه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتـــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتــعـلّـق بـالــتّــعـيــY في الــوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

sللدولـة
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 رمـضـان عام 1420 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 1999
واHـتـضـمّن تـعـيـY الـسّـيـد عبـد الـلّـطـيف رحّـال مـسـتـشارا

sدبلوماسيا لدى رئيس اجلمهوريّة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــنــهىs ابــتـداء من 29 ديـســمــبـر ســنـة
s2014 مهام السّيد عـبد اللّطيف رحّالs بـصفته مستشارا

دبلوماسيا لدى رئيس اجلمهوريّةs بسبب الوفاة.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : ينـشـر هـذا اHـرسوم فـي اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلـــزائــرفي 4 رمـــضــان عــام 1436 اHــوافق 21

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9 يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة s2015 تـتـضــمs تـتـضــمّن إنـهـاء مـهــام بـرئـاســةن إنـهـاء مـهــام بـرئـاســة

اجلمهورياجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
Yـوافق 9 يـونـيـو سـنـة 2015 تـنـهى مـهـام الـسّـيـدتـH1436 ا

اآلتي اســمـــاهــمــا بـــرئــاســة اجلــمـــهــوريّــةs إلحـــالــتــهـــمــا عــلى
التّقاعد :

sبصفتها مكلّفة �همة sحورية مخلوفي -
- فايزة عكوشs بصفتها مديرة للدّراسات.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدين

اآلتي اســــمـــاهــــمــــا بــــصـــفــــتــــهـــمــــا نــــائــــبي مــــديـــر بــــرئــــاســـة
اجلمهوريّةs إلحالتهما على التّقـاعد :
sنائب مدير sمسعود بوعافية -

- غــــوثي بــــومــــدين زيــــانيs نــــائب مــــديــــر لــــلــــمـــوارد
البشرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

عـــــبــــــد الـــــنـــــور أماللs بـــــصــــــفـــــته نـــــائـب مـــــديـــــر بـــــرئـــــاســـــة
اجلمهوريّةs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يــــونـــيــــو ســـنـــة يــــونـــيــــو ســـنـــة s2015 يــــتـــضــــمs يــــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهــــام مـــديـــر

برئاسة اجلمهوريبرئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة).ة (األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

عــبــد الـقــادر رزيقs بــصــفــته مـديــرا بــرئــاسـة اجلــمــهــوريـة
(األمانة العامة للحكومة)s إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســومــان رئـاســيمــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهامـنـان إنـهـاء مـهام
نــائـبي مــديـر بــرئــاسـة اجلــمـهــورينــائـبي مــديـر بــرئــاسـة اجلــمـهــوريّــة (األمـانــة الـعــامـةــة (األمـانــة الـعــامـة

للحكومة).للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

عـمـار مـرابطـيs بصـفـته نـائب مـديـر بـرئـاسـة اجلـمـهـورية
(األمانة العامة للحكومة)s إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهى مــهــام اآلنــسـة

حـــمــــامـــة بــــوخـــامـسs بـــصــــفـــتــــهـــا نــــائـــبــــة مـــديــــر بـــرئــــاســـة
اجلــمــهــوريّــة (األمــانــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة) إلحــالــتــهــا عـــلى

التّقـاعـد.



11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1035
28 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

مـرســومـان رئــاســيمـرســومـان رئــاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 7  رمــضـان عـام   رمــضـان عـام 1436
اHوافق اHوافق 24  يونيو سنة   يونيو سنة s2015 يتضـمs يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام
نــائـبي مــديـر بــرئــاسـة اجلــمـهــورينــائـبي مــديـر بــرئــاسـة اجلــمـهــوريّــة (األمـانــة الـعــامـةــة (األمـانــة الـعــامـة

للحكومة).للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهى مــهـام الــسّـيـد

عــمــار مــانـعs بــصــفــتـه نــائب مــديـــر بــرئــاســة اجلـــمــهــوريــة
(األمانة العامة للحكومة)s لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهى مــهـام الــسّـيـد

مــحـمــد مـلــيكs بــصـفــته نـائـب مـديــر بـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة
(األمانة العامة للحكومة)s لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436 اHــوافق اHــوافق
24  يــونـيــو سـنـة   يــونـيــو سـنـة s2015 يــتـضـمs يــتـضـمّن إنــهـاء مــهـام رئـيسن إنــهـاء مــهـام رئـيس

دراســــات بــــرئـــاســــة اجلــــمـــهــــوريدراســــات بــــرئـــاســــة اجلــــمـــهــــوريّــــة (األمــــانـــة الــــعــــامـــةــــة (األمــــانـــة الــــعــــامـــة
للحكومة).للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهى مــهـام الــسّـيـد

ســـمـــيـــر مـــصـــارs بـــصـــفـــتـه رئـــيـــســـا لـــلـــدّراســـات بـــرئـــاســة
اجلـــمـــهــوريّـــة (األمـــانـــة الـــعــــامـــة لـــلـــحــكــــومـــة)s لـــتــكـــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
غـشت سـنة غـشت سـنة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـامن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـام

للوظيفة العمومية.للوظيفة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

sبـصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية sبلقاسم بوشمال
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
غـشت سـنة غـشت سـنة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام األمـY الـعامن إنهـاء مـهـام األمـY الـعام

لوزارة العدل.لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

sبــصــفــتـه أمــيــنــا عــامــا لــوزارة الــعـدل sمــســعــود بــوفــرشــة
إلحالته على التّقاعد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام مـــكـــلـن إنـــهــاء مـــهـــام مـــكـــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل.راسات والتلخيص بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 تــنــهـىs ابــتــداء من 14

أكـتـوبـر سـنــة s2014 مـهــام الـسّـيـد خلـضـــر فـنيs بـصـفـتــه
sمـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـــات والـــتـــلـــخـــــيص بــــــوزارة الـــعــــــدل

بسبب الـوفـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يـــونـــيـــو ســـنــة يـــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام مــفـــتشـن إنــهـــاء مـــهـــام مــفـــتش

باHفتشية العامة لوزارة العدل.باHفتشية العامة لوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيــد

الــســاسي خــبــيــزيs بــصــفــته مــفــتــشــا بــاHــفــتــشــيــة الــعــامـة
لوزارة العدلs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئـاســيمــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يتـضـمs يتـضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نونوّاب مديرين بوزارة العدل.اب مديرين بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدين

sاآلتي اســمـاهــمـا بــصـفـتــهـمــا نـائـبي مــديـر بــوزارة الـعـدل
لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :

sنائب مدير للقضاء اجلزائي sYالزواوي لعج -

- عبد الكر¢ جاديs نائب مدير لالستشراف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 تـنــهىs ابـتـداء من أوّل

sمـــهــــام الــــسّـــيـــد مـــصـــطـــفى خــــالـــــد s2014 يــــونـــيــــو ســـنــــة
بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر لــتــســـيــيــر اHــوظــفـــY في اHــديــريــة
sالــعـــامــة إلدارة الــســـجــون وإعــادة اإلدمـــاج بــوزارة الــعــدل

بسبب الوفاة.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يــونـــيــو ســنــة يــونـــيــو ســنــة s 2015 يـــتــضــم s يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام الــنــائبن إنـــهــاء مــهـــام الــنــائب

العام لدى احملكمة العليا.العام لدى احملكمة العليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيــد

محمد قطوشs بصفته نائبا عاما لدى احملكمة العليا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئـاســيمــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهامـنـان إنـهـاء مـهام

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّــادة

اآلتـــيــة أســـمــاؤهم بـــصــفـــتــهـم رؤســاء اجملـــالس الــقـــضــائـــيــة
اآلتيةs لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :

- عبد احلكيم دعالش.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- محمد حموش.

مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :

- صالح عياشي.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :

- محمد جنار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّــادة

اآلتــيــة أســمــاؤهـم بــصــفــتــهم رؤســاء اجملـــالس الــقــضـــائــيــة
اآلتـية :

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :

- عبد اجمليد بليليطة.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :

- عبد القادر شرقي.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- عبد القادر بلقاسم.

مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :

- زرزور فارح.

مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :

- محمد محجوب.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :

- سليمان براهيمي.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :

- أحمد محجوب.

مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :

- جياللي ميلودي.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- رشيد مزهود.

مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :

- حسY صخراوي.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- مسعود كراوة.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :

- عبد القادر جالبي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئـاســيمــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يتـضـمs يتـضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نونوّاب عامY لدى اجملالس القضائية.اب عامY لدى اجملالس القضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّــادة

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم نـــوّابـــا عـــامــY لـــدى اجملـــالس
القضائية اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- أحمد جلول حلسن.

مجلس قضاء البويرة :مجلس قضاء البويرة :

- غريسي كبير.

مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :

- رابح صقعة.
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مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :

- أحمد عبد اللطيف بن مختار.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :

- موسى عثمان.

مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :

- حميد ساهل.

مجلس قضاء قاHة :مجلس قضاء قاHة :

- محمد بن خلضر بن عبد الله.

مجلس قضاء اHدية :مجلس قضاء اHدية :

- عبد القادر فارس.

مجلس قضاء إيليزي :مجلس قضاء إيليزي :

- عبد القادر بلعطرة.

مجلس قضاء الوادي :مجلس قضاء الوادي :

- مختار مهيدة.

مجلس قضاء تيبازة :مجلس قضاء تيبازة :

- محمد زوقار.

مجلس قضاء غرداية :مجلس قضاء غرداية :

- عبد احلميد رويني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام الـــسّــادة

اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم نــوّابــا عـــامـــY لـــدى اجملـــالس
القضـائـية اآلتية :

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :

- عبد الله بوحفص.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :

- الشريف جعاد.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :

- عالوة حليمي.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- بومدين باشا.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :

- محمد اHهدي موهوب.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :

- عبد احلفيظ جرير.

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- رشيد بوملطة.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- عمار سكي.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- نور الدين مفتاحي.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :

- نور الدين فكاير.

مجلس قضاء غليزان:مجلس قضاء غليزان:

- ميلود بن عبون.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة s 2015 يـــتــضـــم s يـــتــضـــمّن إنـــهـــاء مــهـــام رؤســاءن إنـــهـــاء مــهـــام رؤســاء

احملـاكم اإلداريـة.احملـاكم اإلداريـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام اآلنـــســة

والــسّــيــدات والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم رؤســاء
احملـاكم اإلدارية اآلتـية :

sبالشلف sجميلة بوعناني -
sبباتنة sمسعود العايب -

sببجاية sشلي Yحس -
sببسكرة sفتيحة بن شانعة -
sبالبليدة sفطومة بوزقزي -
sبالبويرة sطاهري Yحس -
sبتامنغست sحدة زعموم -
sبسعيدة sستاريHأحمد ا -

sةHبقا sرابح بوشامة -
sديةHبا sفتيحة آيت شعالل -
- وهيبة مرسليs ببومرداس.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة s 2015 يــتـــضــم s يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــفــتشن إنـــهــاء مـــهــام مـــفــتش

وقاض.وقاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيــد

مـحــمـد بـوغــابـةs بـصــفـته مـفــتـشـا بــوزارة الـعـدل وقــاضـيـا
�حكمة حسY دايs إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
يــــونـــيــــو ســـنـــة يــــونـــيــــو ســـنـــة s 2015 يــــتـــضــــم s يــــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهــــام قـــاضن إنـــهــــاء مـــهــــام قـــاض

ورئيس قسم الوثائق باحملكمة العليا.ورئيس قسم الوثائق باحملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســنــة 2015 تــنــهى مـــهـــام الــسّــيــد

عـــبــــد الـــعـــزيــــز أمـــقــــرانs بـــصــفـــتـه قــاضـــيـــا في مـــحـــكـــمــة
اجلــزائر ورئـيسـا لـقسم الـوثائـق باحملـكمـة العـلـياs إلحـالته

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونيو سنة   يونيو سنة s2015 تتضمs تتضمّن إنهاء مهام قضـاة.ن إنهاء مهام قضـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــيــدة

والــسّـادة اآلتــــيــة أسـمـــاؤهم بــصـفــتــهـم قــضـــاةs إلحــالــتـهم
عـلى التّقـاعـد :

sحكمة مدينة اجلزائر� sمليكة صحراوي الطاهر -
sرسى الكبيرHحكمة ا� sمحمد قورين -

sحكمة الرويبة� sاسماعيل معلم -
- خالد برارحيs �حكمة قسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 تـنـهى مــهـام الــسّـيـدات

والــسّـادة اآلتــــيــة أسـمـــاؤهم بــصـفــتــهـم قــضـــاةs إلحــالــتـهم
عـلى التّقـاعـد :

sحكمة عنابة� sفلة هني -
sحكمة سعيدة� sحليمة حبار -

sحكمة وهران� sصليحة زرهوني -
sحكمة احلراش� sفاطمة دروش -

sالبيضاء Yحكمة  ع� sمحمد بوخالفة -
sلحHا Yحكمة ع� sمنصور بوشركة -

- ميلود عبدوs �حكمة تيميمون.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدين

اآلتـي اســمــاهــمــا بــصــفـــتــهـــمــا قــاضــيــsY إلحـــالــتــهــمــا عــلى
التّقـاعـد :

sداي Yحكمة حس� s¢محمد الطاهر مر -

- مسعود سعدودي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيــد

فـــرحــات جـــنــيـــبــةs بـــصــفـــته رئـــيــســـا لــلـــمــحـــكــمـــة اإلداريــة
بــســـطــيف وقــاضــيـــا في مــحــكــمـــة اHــســيــلــةs إلحـــالــته عــلى

التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تــنـــهى مـــهـــام الـــسّـــيــد

sبـــصــفــته قــاضــيــا �ـــحــكــمــة ســطــيف sابــراهـــيم بــلــعــلــيــات
إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهىs ابـــتـــداء من 5

أبــريل سـنـة s2014 مــهـام الــسّـيــد عـثــمـان عــبـيــزةs بـصــفـته
قاضيا �حكمة الثنيةs بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 تــنــهـىs ابــتــداء من 24

يـولـيـو سـنة s2014 مـهـام الـسّـيـد مـحـمـد عـيـتـوشs بـصـفـته
قاضيا �حكمة عY بسامs بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 تــنــهـىs ابــتــداء من 16

أكتـوبر سنة s2014 مـهام السّـيد عـز الدين وشانs بـصفته
قاضيا �حكمة رڤـانs بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام اآلنـــســة

زهـرة وعلـيتيs بصـفتـها رئيـسة قسـم االستشـارة �جلس
الدولةs إلحالتها على التّقـاعد.



11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1435
28 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 تــنــهـىs ابــتــداء من 12

مايـو سنة s2014 مـهام السّـيد بن عودة بـوشكارةs بـصفته
وكـــيال لـــلـــدولـــة مـــســاعـــدا لـــدى مـــحـــكـــمــة ســـبـــدو ورئـــيـــســا

للمحكمة اإلدارية بسيدي بلعباسs بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
Yن إنــهــاء مــهــام أمــيــنـYيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام أمــيــنـ s يــتــضــم s 2015 يــونـــيــو ســنــة يــونـــيــو ســنــة

.Yقضائي Yجمللس Yعام.Yقضائي Yجمللس Yعام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدين

Yلــلــمـجــلــسـ Yعــامـ Yاآلتي اســمــاهـمــا بــصـفــتــهـمــا أمــيـنــ
القضائيY اآلتيsY إلحالتهما على التّقـاعد:

sبسعيدة sمحي الدين سليمان -

- محمد خلضر جبابريs بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــــيـع األو ربـــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 30  ديـــســمــبـــر ســنــة   ديـــســمــبـــر ســنــة s 2014 يــتـــضــم s يــتـــضــمّن إنـــهــاءن إنـــهــاء
مــهــام مـديــرة بــعــثـة في اHــفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـمــالــيـةمــهــام مـديــرة بــعــثـة في اHــفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـمــالــيـة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 8 ربــــيع األوّل
عــام 1436 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2014 تـــنـــهى مـــهــام
اآلنـسة جمـيلة عـايديs بصفـتها مـديرة بعـثة في اHفـتشية

العامة للمالية بوزارة اHاليةs لتكليفها بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــــيـع األو ربـــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 30  ديـــســمــبـــر ســنــة   ديـــســمــبـــر ســنــة s 2014 يــتـــضــم s يــتـــضــمّن إنـــهــاءن إنـــهــاء

مهام األمY العام لوزارة اجملاهدين.مهام األمY العام لوزارة اجملاهدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 8 ربــــيع األوّل
عــام 1436 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2014 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيـد عـبـد الــرزاق مـنـانيs بـصـفـتـه أمـيـنـا عـامـا لـوزارة

اجملاهدينs إلحالته على التّقاعد.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s 2014 يـــتـــضــم s يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام اHـــديــرةـن إنــهـــاء مـــهـــام اHـــديــرة
العامة للمديـنة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئةالعامة للمديـنة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

واHدينة - سابقا.واHدينة - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســنــة 2014 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــيــدة

ربــيــعـة خــرفيs بــصـفــتـهــا مــديـرة عــامــة لـلــمــديـنــة بـوزارة
الـتهـيئـة العـمرانـيـة والبـيئـة واHديـنة - سـابقـاs لتـكلـيفـها

بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 7 رمـضان عام  رمـضان عام 1436 اHوافق اHوافق
24  يـــونـــيـــو ســـنــة   يـــونـــيـــو ســـنــة s2015 تــتــضـــمs تــتــضـــمّن تـــعــيــY مـــديــرينن تـــعــيــY مـــديــرين

برئاسـة اجلمهوريبرئاسـة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة).ة (األمانة العامة للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يــونـيــو سـنــة 2015 يـعـيّن الــسّـيـد عـمـار

مــــانعs مــــديــــرا بــــرئــــاســــة اجلــــمـــهــــوريّــــة (األمــــانــــة الــــعــــامـــة
للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يـونـيـو سـنـة 2015 يـعيّن الـسّـيد سـمـير

مـــصـــارs مـــديـــرا بـــرئـــاســــة اجلـــمـــهـــوريّـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــة
للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 رمـــضــان عــام
1436 اHـوافـق 24 يــونـيــو سـنـة 2015 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

مــــلـــيـكs مـــديـــرا بــــرئـــاســـة اجلــــمـــهـــوريّــــة (األمـــانـــة الــــعـــامـــة
للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s 2014 يــتــضـــم s يــتــضـــمّن تــعــيــY اHـــديــر الــعــامن تــعــيــY اHـــديــر الــعــام

للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHـوافق 26 غــشت ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـيــد بـلــقـاسم

بــوشـــمــالs مــديــرا عـــامــا لــلــوظـــيــفــة الــعـــمــومــيــة واإلصالح
اإلداري.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة s 2015 يـتـضـم s يـتـضـمّـن تـعـيـY الــنـائب الـعـامـن تـعـيـY الــنـائب الـعـام

لدى احملكمة العليا.لدى احملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 يـعــيّن الــسّـيــد الــوردي

بن عبيدs نائبا عاما لدى احملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئـاســيــان مــؤرمــرســومــان رئـاســيــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
Yــنــان تــعــيـYيــتــضــمّــنــان تــعــيـ s يــتــضــم s 2015 ــوافق 9  يــونـــيــو ســنــة   يــونـــيــو ســنــةHــوافق اHا

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2015 تـعيّن الـسّـيـدة والـسّادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء اجملالس القضائية اآلتية :
مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :

- مختار بوشريط.
مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :

- بلقاسم الغا.
مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- محمد جيمان.
مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :

- عبد الوافي خليفي.
مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :

- محمد بودربالة.
مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- أحمد باألبيض.
مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :
- السنوسي حمايدي.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- بن يونس عبدي.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :
- عبد احلميد وزان.

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :
- محمد حدود.

مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :
- خلضر بن أحمد.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- عبد اجلليل بوعزيز.

مجلس قضاء مستغا§ :مجلس قضاء مستغا§ :
- شافية عابد.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- نصر الدين عمران.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :
- عز الدين صحراوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم رؤساء اجملالس القضائية اآلتية :
مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- صالح عياشي.
مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :

- عبد احلكيم دعالش.
مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :

- محمد جنار.
مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :

- محمد حموش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئـاســيــان مــؤرمــرســومــان رئـاســيــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
Yــنــان تــعــيـYيــتــضــمّــنــان تــعــيـ s يــتــضــم s 2015 ــوافق 9  يــونـــيــو ســنــة   يــونـــيــو ســنــةHــوافق اHا

نونوّاب عامY لدى اجملالس القضائية.اب عامY لدى اجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2015 تـعيّن الـسّـيـدة والـسّادة

اآلتـــــــــيـــــــة أســــــمـــــــــاؤهـم نـــــــوّابـــــــا عــــــامـــــــY لـــــــــدى اجملـــــــــالس
القضـائــية اآلتـية :

مجلس قضاء أدرار:مجلس قضاء أدرار:
- خلضر موسي.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :
- ابراهيم خرابي.
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مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

.Yالزواوي لعج -

مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :

- مراد خلفون.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :

- عبد القادر شعالل.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- الساسي خبيزي.

مجلس قضاء قاHة:مجلس قضاء قاHة:

- عبد الكر¢ جادي.

مجلس قضاء مستغا§ :مجلس قضاء مستغا§ :

- محمد أمY مالح.

مجلس قضاء وهران :مجلس قضاء وهران :

- امحمد بخليفي.

مجلس قضاء إيليزي :مجلس قضاء إيليزي :

- اجلمعي فرحاتي.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- محمد حاج هني.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :

- جميلة زيغة.

مجلس قضاء الوادي :مجلس قضاء الوادي :

- توفيق بهولي.

مجلس قضاء غرداية :مجلس قضاء غرداية :

- محمد بن سالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم نوّابا عامY لدى اجملالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- أحمد عبد اللطيف بن مختار.

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :

- رابح صقعـة.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :

- عبد القادر بلعطرة.

مجلس قضاء البويرة :مجلس قضاء البويرة :

- محمد زوقار.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :

- محمد بن خلضر بن عبد الله.

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- عبد احلميد رويني.

مجلس قضاء سعيدة :مجلس قضاء سعيدة :

- عبد القادر فارس.

مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :

- أحمد جلول حلسن.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :

- مختار مهيدة.

مجلس قضاء اHدية :مجلس قضاء اHدية :

- موسى عثمان.

مجلس قضاء تيبازة :مجلس قضاء تيبازة :

- غريسي كبير.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :

- حميد ساهل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيـو سنة  يـونـيـو سنة s 2015 يتضـم s يتضـمّن تعيY رؤسـاء احملـاكمن تعيY رؤسـاء احملـاكم

اإلداريـة.اإلداريـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـــــوافق 9 يــــونـــــيــــو ســـــنــــة 2015 تـــــعـــــيّن اآلنـــــســـــتــــان

والــسّــيـدتــان والــسّــادة  اآلتـــيــة أســمــــاؤهم رؤســاء احملـاكم
اإلداريـة اآلتـية :

sبالشلف sفتيحة بلقاسم -

sببجاية sعيسى حمدان -

sببسكرة sعياش نوار -



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

sبالبليدة sفريدة سليماني -

sبتامنغست sاحلاج ضامن -

sبسطيف sنادية ننوش -

sبسعيدة sمحمد درفوف -

sبسيدي بلعباس sمختارية غنيم -

sةHبقا sبكير زيادي شيبان -

- محمد فلوحs بغليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنــة  يـــونـــيـــو ســـنــة s 2015 يـــتــضــم s يـــتــضــمّن تـــعــيــY مـــحــافــظين تـــعــيــY مـــحــافــظي

الدولة لدى احملـاكم اإلداريـة.الدولة لدى احملـاكم اإلداريـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســنــة 2015 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم محافظي الدولة لدى احملاكم اإلدارية اآلتـية :

sبباتنة sصالح بلعز -

sببجاية sمصطفى زهرة -

sببشار sالطيب بلمخفي -

sبالبويرة sبن عبد الله واضح -

sبتامنغست sناصر فاسي -

sبقسنطينة sالسبتي سالمي -

sديةHبا sعبد الرحمي بن حميدة -

sبإيليزي sقويدر مسغوني -

- محمد وهرانيs بغليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـشت سـنة  غـشت سـنة s 2014 يـتـضـم s يـتـضـمّن تـعـيـY األمـيـنـة الـعـامةن تـعـيـY األمـيـنـة الـعـامة

لوزارة الصناعة واHناجم.لوزارة الصناعة واHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2014 تــعـيّن الـسّــيـدة ربــيـعـة

خرفيs أمينة عامة لوزارة الصناعة واHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــــيـع األو ربـــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436
Yـن تـعــيـYيـتــضـمّـن تـعــيـ s يـتــضـم s 2014 30  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

األمينة العامة لوزارة التربية الوطنية.األمينة العامة لوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 8 ربــــيع األوّل
عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمــبــر ســنـة 2014 تــعــيّن اآلنــســة

جميلة عايديs أمينة عامة لوزارة التربية الوطنية.

وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 27 مايـو سنة مايـو سنة
s2015 يـتــضــمs يـتــضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلى اHــديــر الــعـامن تــفــويض اإلمــضـاء إلى اHــديــر الــعـام

للحماية اHدنية.للحماية اHدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اHؤرّخ
في 14 جمادى الـثانية عام 1412 اHوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واHــتـــضــمن تـــنــظــيـم اإلدارة اHــركـــزيــة في اHـــديــريــة

sتمّمHعدّل واHا sدنيةHالعامة للحماية ا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-104 اHؤرّخ
في 10 جـــمــادى األولـى عــام 1435 اHــوافق 12 مـــارس ســنــة
2014 واHـــــتـــــضــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــــزيــــــة لــــوزارة

sالداخلية واجلماعات احمللية
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- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى اHـــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 شـــــوّال عــــام 1421 اHـــــوافق 11 يــــنـــــايــــر ســـــنــــة 2001
واHـتـضــمّن تـعـيـY الـسّـــيـد خلـضــر الـهـبـيـريs مـديـرا عـامـا

sدنيةHللحماية ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّــيـد خلـضــر الـهــبـيـريHـاداHا
اHــــديــــر الـــعــــام لـــلــــحــــمـــايــــة اHـــدنــــيـــةs اإلمــــضــــاءs في حـــدود
صالحـياته بـاسم وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـــيةs على
جميع الوثائق واHقررات �ا فيها األوامر اخلاصة بالدفع
أو التحويل وتـفويض االعتمادات ورسـائل إشعار باألمر
بـالـصرف ووثـائق اإلثـبـات اخلـاصـة بـاHـصـاريف وبـيـانات

اإليراداتs باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 8 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 27
مايو سنة 2015.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ خ في في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 27  مايـو سنةمايـو سنة
s2015 يـتــضــمs يـتــضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلى اHــديــر الــعـامن تــفــويض اإلمــضـاء إلى اHــديــر الــعـام

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-95 اHـؤرّخ
في 24 شــــــوّال عـــــام 1415 اHـــــوافق 25 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واHـتضـمن تـنـظـيم اHديـريـة الـعامـة لـلـمـواصالت السـلـكـية

sتمّمHعدّل واHا sوالالسلكية الوطنية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-104 اHؤرّخ
في 10 جـــمــادى األولـى عــام 1435 اHــوافق 12 مـــارس ســنــة
2014 واHـــــتـــــضــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــــزيــــــة لــــوزارة

sالداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى اHـــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 21 ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اHــوافق 16 ســـبــتـــمــبـــر ســنــة
2014 واHــتــضــمّن تــعــيـY الــسّــــيــد شـريـف كـيــشــوs مــديـرا

sعاما للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيــد شـــريف كـــيــشــوHــاداHا
sـدير الـعـام لـلـمواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية الـوطـنـيةHا
اإلمـــضـــاءs فـي حـــدود صالحـــيـــاتهs بـــاسـم وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
واجلـمـاعــات احملـلــــيـةs عـلى جــمـيع الــوثـائق واHــقـررات �ـا
فـــيـــهـــا األوامــــر اخلـــاصـــة بـــالــــدفع أو الـــتـــحـــويـل وتـــفـــويض
االعــتـــمــادات ورســائـل إشــعــار بـــاألمــر بــالـــصــرف ووثــائق
sــــصـــــاريـف وبــــيـــــانـــــات اإليــــراداتHاإلثـــــبــــات اخلـــــاصـــــة بـــــا

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 8 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 27
مايو سنة 2015.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 27 مايـو سنة مايـو سنة
YوظفHن تـفويض اإلمضاء إلى مدير اYوظفHيتضمّن تـفويض اإلمضاء إلى مدير ا sيتضم s2015

والتكوين باHديرية العامة للحماية اHدنية.والتكوين باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اHؤرّخ
في 14 جمادى الـثانية عام 1412 اHوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واHــتـــضــمن تـــنــظــيـم اإلدارة اHــركـــزيــة في اHـــديــريــة

sتمّمHعدّل واHا sدنيةHالعامة للحماية ا
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- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-104 اHؤرّخ
في 10 جـــمــادى األولـى عــام 1435 اHــوافق 12 مـــارس ســنــة
2014 واHـــــتـــــضــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــــزيــــــة لــــوزارة

sالداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــــعـــــــــد االطـــالع عـــــــلـــى اHــــــرســـــــوم الــــــرّئــــــاسيّ
اHــؤرّخ في 19 ربــيع األول عــام 1423 اHــوافق أول يــونــيــو
sالـسّـــيـد مـحـفـوظ بن سـالم Yـتـضـمّـن تـعـيـHسـنـة 2002 وا
مـديـرا لـلـمـوظـفـY والـتـكـوين بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـحـمـايـة

sدنيةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـد مـحفـوظ بن سالمHاداHا
مــديــر اHـوظــفــY والــتـكــوين بــاHــديــريـة الــعــامــة لـلــحــمــايـة
اHــــدنـــــيــــةs اإلمـــــضــــاءs في حـــــدود صالحـــــيــــاته بـــــاسم وزيــــر
الـــداخـــلــــيـــة واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــــيـــةs عــــلى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 8 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 27
مايو سنة 2015.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 27 مايـو سنة مايـو سنة
s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر اإلمـدادـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر اإلمـداد

واHنشآت باHديرية العامة للحماية اHدنية.واHنشآت باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اHؤرّخ
في 14 جمادى الـثانية عام 1412 اHوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واHــتـــضــمن تـــنــظــيـم اإلدارة اHــركـــزيــة في اHـــديــريــة

sتمّمHعدّل واHا sدنيةHالعامة للحماية ا

- و�ـقتضــــى اHرســـوم الـتّنـفيــــذيّ رقــــم 247-94
اHـــــؤرّخ في 2 ربــــيـع األوّل عـــــام 1415 اHـــــوافــق 10 غـــــشت
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــداخـــــلـــــيــــة

sواجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-104 اHؤرّخ
في 10 جـــمــادى األولـى عــام 1435 اHــوافق 12 مـــارس ســنــة
2014 واHـــــتـــــضــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــــزيــــــة لــــوزارة

sالداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــــعـــــــــد االطــــالع عــــــلـــى اHــــرســـــــوم الــــرّئـــــاسيّ
اHــؤرّخ في 15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أول مــارس
sالـسّـــيد عـبـد الـقـادر نـابتي Yـتضـمّن تـعـيـHسـنة 2010 وا
مـــديــرا لإلمــداد واHـــنــشــآت بــاHـــديــريــة الـــعــامــة لــلـــحــمــايــة

sدنيةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى السّـيد عبد الـقادر نابتيHاداHا
sدنيةHديرية العامة للحماية اHنشآت باHمدير اإلمداد وا
اإلمـــضــــاءs في حــــدود صالحـــيــــاته بـــاسـم وزيـــر الـــداخــــلـــيـــة
واجلـمـاعــات احملـلــــيـةs عـلى جــمـيع الــوثـائق واHــقـررات �ـا
فـــــيــــهــــا تــــفــــويض االعــــتـــــمــــادات ورســــائل إشــــعــــار بــــاألمــــر
بـالـصرف ووثـائق اإلثـبـات اخلـاصـة بـاHـصـاريف وبـيـانات
اإليــراداتs بـاسـتــثـنـاء الــتـسـخــيـرات اخلـاصــة بـالـشـراء أو
اخلــدمــات s مـــقــررات اإلبــطــال وتــطــبــيـق أو عــدم تــطــبــيق
عقوبات التأخـير وأوامر الدفع وأوامر الديون اHستحقة

للدولة باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 8 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 27
مايو سنة 2015.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
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وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في أوخ في أوّل رمــضـان عــام ل رمــضـان عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 18 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يحـدs يحـدّد الوثـائق التيد الوثـائق التي
يتشكل منـها ملف طلب االستفـادة من اHستحقاتيتشكل منـها ملف طلب االستفـادة من اHستحقات

اHالية لصندوق النفقة.اHالية لصندوق النفقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sحافظ األختام sإن وزير العدل

sاليةHووزير ا

sرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 08-09 اHـؤرّخ في 18 صـفر
عام 1429 اHوافق 25 فبـراير سنة 2008 واHتـضمّن قانون

sدنية واإلداريةHاإلجراءات ا

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 15-01 اHــــؤرّخ في 13
ربـــــــيـع األوّل عــــــام 1436 اHـــــــوافق 4 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2015

sادّة 4 منهHال سيما ا sتضمّن إنشاء صندوق النفقةHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 15 -125 اHؤرّخ
فـي 5 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــــايــــــــو ســـــــــنــــــــة 2015

sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

sحافظ األختام sالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمــادى األولـى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يـــحـــدّد صالحـــيــات وزيـــر الـــتـــضــامـن الــوطـــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من الــقـانـون
رقم 15-01 اHـؤرّخ في 13 ربـيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 4
sــتـــضــمّن إنــشــــاء صــنــدوق الـــنــفــقــةHيــنـــايــر ســنــة 2015 وا
يـــهــدف هــذا الــقـــرار إلى حتــديــد الـــوثــائق الــتي يــتــشــكــل
مـــنـــهـــا مـــلف طـــلـب االســـتـــفــادة مـن اHـــســـتـــحـــقـــات اHـــالـــيــة

لصندوق النفقـة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يــــــتــــــضـــــمّـن مــــــلف طــــــلـب االســـــتــــــفــــــادة من
اHـــســـتـــحـــقــــات اHـــالــــيـــة لـــصـــنــــدوق الـــنـــفـــقــــة اHـــوجـه إلى
sرئــيس قـــسم شــؤون األســرة اخملــتـص إقــلــيــمــيــا sالـــقــاضي

الوثائق اآلتـية :

- طــلـــب االســتــفــــادة وفــقــــــا لــلـنــمــــــوذج اHــلـحــــق
بــــهـــذا الـــقــــرار الـــذي يـــوضـع حتت تـــصــــرف اHـــســـتــــفـــيـــدين

sإلكترونيا

- نــسـخــة من احلـكم الــقـضـائي بــالـطالق ونــسـخـة من
األمـر أو احلــكم الـذي أســنـد احلـضــانـة ومــنح الـنــفـقـة إذا لم

sيتضمّن حكم الطالق ذلك

- مـحــضـر إثــبـات تــعـذر الــتـنــفـيــذ الـكــلي أو اجلـزئي
لألمـــر أو احلـــكم الـــقـــضـــائي احملـــدد Hـــبـــلـغ الـــنــفـــقـــة بـــســـبب
امــتــنــاع اHــدين بــهـا عـن الــدفع أو عــجـزه عـن ذلك أو لــعـدم

sمعرفة محل إقامته

- صك بـريدي أو بـنكي لـلمـستـفيد مـشطـبا عـليه إذا
اختار اHستفيد هذه الطريقة للدفع.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـطلـــــب الـقـاضــــي الوثـائــــق اHـذكـــــورة
فـي اHـــــطـــــــــة 2 من اHـــــــــادّة 2  أعـــــالهs إذا لـم تـــــوجــــــد في
sمن اجلـهة الـقـضـائيـة الـتي أصـدرتهـا بـكــل الـطرق sـلفHا
ال سيـما عن الـطريـق اإللكـتروني وفـقا لـلتشـريع اHـعمول

به.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : إذا كـــــــان الــطـــلــــب اHـــنــصـــــــوص عـــلــيــــه
فــــي هـــــذا الـقـــــرارs يـشـمــــل نـفـقـــــة اHــــرأة اHـطـلـقــــة
ونــفــقــة الــطـفـل أو األطـفــال احملــضــونــY من طــرفــهــاs يــقـدم
مـلف واحـد لالســتـفـادة من اHـســتـحـقـات اHـالــيـة لـصـنـدوق

النفقة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في أوّل رمضان عام 1436 اHوافق 18
يونيو سنة 2015.

وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني 
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خالفةعبد الرحمان بن خالفة
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

مجلس قضاء : ..........مجلس قضاء : ..........

محكمة : ...................محكمة : ...................

القسم : ....................القسم : ....................
طلب االستفادة من اHستحقات اHالية لصندوق النفقة طلب االستفادة من اHستحقات اHالية لصندوق النفقة (1)

(اHـادّة 4 من الــقـانـون رقم 15-01 اHـؤرّخ في 13 ربـيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2015 واHــتـضــمّن إنـشـاء
صندوق النفقة)

السيد رئيس قسم شؤون األسرةالسيد رئيس قسم شؤون األسرة

اسم ولقب اHستفيد (2) : ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

عنوانه : ................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

اسم ولقب اHدين بالنفقة : .......................................................................................................................

عنوانه (في حالة عدم معرفة محل إقامتهs اإلشارة إلى آخر موطن معروف له)  ...............................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

مهنته : .................................................................................................................................................

حتديد طريقة الدفع (حتويل بنكي أو بريدي أو غيره) : .................................................................................

.............................................................................................................................................................

توقيع اHستفيدتوقيع اHستفيد

(1) : �ــكن احلـصــول عــلى هــذا الـنــمـوذج فـي اHـواقع اإللــكــتـرونــيــة لـوزارة الــعــدل واجملـالس الــقــضـائــيــةs كـمــا �ــكن احلـصــول عــلـيه

باحملكمة اخملتصة.

(2) : اHرأة احملكوم لها بالنفقة و/ أو األطفال احملضونY �ثلY من قبل اHرأة احلاضنة.
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 15 شــعــبــان عـــام  شــعــبــان عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 3 يـــونــيــو يـــونــيــو
سـنة سـنة s2015 يـحـدد الـقـائمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلسs يـحـدد الـقـائمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلس
إدارة اHــــركــــز الـــــوطــــني لـــــلــــدراســــات والــــبـــــحث فيإدارة اHــــركــــز الـــــوطــــني لـــــلــــدراســــات والــــبـــــحث في

احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قــــــرار مــــــؤرخ في 15 شــــــعــــــبــــــان عـــــــام 1436
اHــوافق 3 يـــونـــيـــو ســـنــة s2015 حتـــدد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة
ألعـضاء مجـلس إدارة اHركز الـوطني للـدراسات والبحث
s1954 في احلـــركــة الـــوطــنـــيــة وثـــورة أول نــوفـــمــبـــر ســنــة
تطبـيقا ألحـكام اHادة 4 من اHرسوم الـتنـفيذي رقم 42-94
اHــــؤرخ في 17 شـــــعــــبــــان عــــام 1414 اHــــوافق 29 يــــنــــايــــــــر
سـنــــــة 1994 واHــتـضـمن إنـشــاء مـركـز وطــني لـلـدراسـات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر سـنـة

s1954 اHعدل واHتممs كما يأتي :

السيدات والسادة :

sرئيسا sثل وزير اجملاهدين� sدهان خالد -

sثل وزير الدفاع الوطني� sبوروينة عبد القادر -

sاليةHكلف باHثلة الوزير ا� sطالب لطيفة -

sكلف بالثقافةHثلة الوزير ا� sماجلي راشدة -

sكلف باالتصالHثل الوزير ا� sبن زليخة أحمد -

- قـادري مـصـطـفىs �ـثل الـوزيـر اHـكـلـف بـالـتـربـية
sالوطنية

- بـوجــانـة عــاشـورs �ــثل الـوزيــر اHـكــلف بـالــتـعــلـيم
sالعالي والبحث العلمي

- حـاشي ســلـيـمـانs مـديــر اHـركـز الـوطــني لـلـبـحـوث
sفي عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ

- زاير محمدs �ثل اHـديرية العامة للبحث العلمي
sوالتطوير التكنولوجي

sركزHمدير ا sيحياوي جمال -

sرئيس اجمللس العلمي للمركز sبلقاسمي بوعالم -

- قبائلي أمال وبـلعيدي عابدs �ـثالن منتخبان عن
sركزHمستخدمي دعم البحث في ا

- بلـغيث نـاديةs �ـثلـة منـتخـبة عن مـستـخدمي دعم
sركزHالبحث في ا

sرضـوان أحمـد شـرف الـدين وشـرشـالـي مصـطـفى -
�ــثالن بــعــنـــوان الــشــخــصــيــات الــتي لـــهــا عالقــة �ــيــادين

البحث للمركز.
تـــــتــــمم تــــشــــكــــيــــلــــة مــــجــــلـس إدارة اHــــركــــز الــــوطــــني
لــلـــدراســـات والـــبــحث فـي احلــركـــة الـــوطــنـــيـــة وثــورة أول
نوفـمبـر سنة 1954 الحـقا �ـديري وحـدات البـحث الثالث

(3) التابعة للمركز.

وزارة العالقات مع البرLانوزارة العالقات مع البرLان
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 17 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّـن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــرـن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــر

.YوظفHا.YوظفHا
ـــــــــــــــــــــــــ

sانHإنّ وزير العالقات مع البر
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 98-04 اHـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنــة 1998
الـــذي يـــحــدد صـالحـــيـــات الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــعالقـــات مع

sانHالبر
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اHؤرّخ
في 26 مـــحّـــرم عــــام 1424 اHــوافــق 29 مـــارس ســـنـــة 2003
واHــتـضــمن تــنـظــيم اإلدارة اHـركــزيـة في وزارة الــعالقـات

sانHمع البر
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعـــد االطـالع عـــلى اHـــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 جـــمــادى األولـى عــام 1435 اHــوافق 18 مـــارس ســنــة
sالسّـيد عباس عبد الكر¢ كشرود Yتضمّن تعـيH2014 وا

sانHبوزارة العالقات مع البر Yنائب مدير للموظف
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى السّـيـد عبـاس عـبد الـكر¢
كــــشـــــرودs نــــائـب مــــديــــر اHـــــوظــــفـــــsY اإلمــــضـــــاء في حــــدود
صالحـياته بـاسم وزيـر الـعالقات مع الـبـرHانs عـلى جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجب عــام 1436 اHــوافق 17

مايو سنة 2015.
الطاهر خاوةالطاهر خاوة
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وزارة الصيد البحري واLوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واLوارد الصيدية
قــــــرار وزاري مـــــشــــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مـــــشــــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عــــــام  رجـب عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 13  مايو سنـة   مايو سنـة s2015  يحـدد تعداد مناصبs  يحـدد تعداد مناصب
الــشــغل وتـصــنــيـفــهـا ومــدة الــعـقــد اخلـاص بــاألعـوانالــشــغل وتـصــنــيـفــهـا ومــدة الــعـقــد اخلـاص بــاألعـوان
الـــعـــامـــلــــY في نـــشــــاطـــات احلـــفظ أو الــــصـــيـــانـــة أوالـــعـــامـــلــــY في نـــشــــاطـــات احلـــفظ أو الــــصـــيـــانـــة أو
اخلـدمــات بـعــنـوان اHـصــالح غـيــر اHـمــركـزة لـوزارةاخلـدمــات بـعــنـوان اHـصــالح غـيــر اHـمــركـزة لـوزارة

الصيد البحري واHوارد الصيدية.الصيد البحري واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHووزير ا

sوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 07-308 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبتـمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفـــيــــات تــــوظــــيـف األعـــوان اHــــتــــعــــاقــــدين
وحــقـــوقـــهم وواجـــبــاتـــهم والـــعـــنـــاصــر اHـــشـــكــلـــة لـــرواتـــبــهم
والـقــواعــد اHـتــعــلـقــة بـتــســيـيــرهم وكــذا الـنــظـام الــتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا
- و�ـقـتـضي اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتّــــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHؤرّخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــــحــــدد صـالحـــيــــات وزيــــر الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

sوارد الصيديةHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-135 اHؤرخ
في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 اHـــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنــــــة 2001
واHــتــضــمـن إنــشــاء مــديــريــات الــصــيــد الــبــحــري واHــوارد

sالصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صـالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تــــعـــداد مــــنـــاصـب الـــشــــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنــشــاطــات احلـفـظ أو الـصــيــانــة أو اخلــدمــات وتـصــنــيــفــهـا
وكـــذا مـــدة الـــعـــقـــد اخلـــاص بـــاألعــــوان الـــعـــامـــلـــY بـــعـــنـــوان
اHـصـالح غـيـر اHـمـركـزة لـوزارة الـصـيـد الـبـحـري واHوارد

الصيديةs طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-

41

21

57

15

125

259

-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
57

15

-
72

41

21

-
-

125

187

288

219

200

200

200

5

2

1

1

1

عامل وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
الـمـجـمـوع العامالـمـجـمـوع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

2 :  يـــتم تــوزيع تــعــداد مــنــاصب الــشــغـل اخلــاصــة بــاHــصــالح غــيــر اHــمــركــزة لــوزارة الــصــيــد الــبــحــري واHــوارد اHـاداHـادّة ة 
الصيديةs طبقا للجداول اHلحقة.

اHاداHادّة ة 3 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 24 رجب عام 1436 اHوافق 13 مايو سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلودميلود بوطبة بوطبة 

 وزير الصيد البحري وزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

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

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
10

-
-
-
-
14

-
-
-
-
10

-

-

-

-

13

-
-
-

12

-
-
-
-

14

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

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
3

3

-
-
-
3

3

-
-
1

2

3

-
-
-

4

4

-
-

5

5

-
-
-

2

2

1

6

-
7

3

2

6

-
11

1

6

-
-
7

2

1

6

-

9

1

6

-

7

4

2

6

-

12

219

200

200

288

219

200

200

288

200

200

200

288

219

200

200

288

200

200

288

219

200

200

2

1

1

5

2

1

1

5

1

1

1

5

2

1

1

5

1

1

5

2

1

1

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

حارس
عون خدمة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات
اجلهويةاجلهوية

الشلف

بجاية

بشار

تلمسان

تيزي وزو

اجلزائر

اجلدول  اHلحقاجلدول  اHلحق



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 11 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
28 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

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

-
-
-
-
-
12

-
-
-
-
10

-
-
-
-
14

-
-
-
-
-
11

-
-
-
12

-
-
-
-
13

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

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
1

3

4

-
-
1

2

3

-
-
-
5

5

-
-
-
1

2

3

-
-
4

4

-
-
-
3

3

2

1

5

-
-
8

1

6

-
-
7

2

1

6

-
9

1

1

6

-
-
8

2

6

-
8

2

2

6

-
10

288

219

200

200

200

288

200

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

200

288

200

200

288

219

200

200

5

2

1

1

1

5

1

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

1

5

1

1

5

2

1

1

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 
عامل خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

جيجل

سطيف

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة

قاHة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التعدادالتعداد
( 2+1 ) اHديرياتاHديريات

اجلهويةاجلهوية
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

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

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
3

3

-
-
-
2

2

-
-
-
4

4

-
-
-
4

4

-
-
-
3

3

-
-
-
2

2

4

3

2

6

-
11

2

1

5

-
8

2

1

6

-
9

2

1

7

-
10

3

1

7

-
11

2

1

6

-
-
9

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

200

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

1

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

مستغا§

ورقلة

وهران

بومرداس

الطارف

تيبازة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التعدادالتعداد
( 2+1 ) اHديرياتاHديريات

اجلهويةاجلهوية



التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

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

-
-
-
-
-
12

-
-
-
-
-
13

-
-
-
-
11

259

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

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
1

2

3

-
-
-
1

3

4

-
-
-
3

3

72

2

1

6

-
-
9

2

1

6

-
-
9

2

1

5

-
8

187

288

219

200

200

200

288

219

200

200

200

288

219

200

200

5

2

1

1

1

5

2

1

1

1

5

2

1

1

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول 
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

Yع
الدفلى

Yع
تموشنت

غليزان

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التعدادالتعداد
( 2+1 ) اHديرياتاHديريات

اجلهويةاجلهوية

اLطبعة الرسمياLطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8Z بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8Z بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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