
العدد العدد 38

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 25 رمضان رمضان  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 12 يوليو سنة  يوليو 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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12 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-178 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة s2015 يـعــدل تـوزيع نـفـقـات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة s2015 حسب كل  قطاع...................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-179 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة s2015 يــعــدل ويـتـمـم اHـرسـوم  رقم
84-209 اHؤرخ في 21  ذي القعدة عام 1404 اHوافق 18 غشت سنة 1984 واHتعلق بتنظيم جامعة اجلزائر1 وسيرها.....

مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 اHوافق 11 يوليو سنة s2015 يتضمن  إنشاء جامعة باتنة 2....
مــرســوم تـنـفـيـذي رقم 15-181 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة s2015 يـعدل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
89-136 اHؤرخ في 29 ذي احلجة عام 1409 اHوافق أول غشت سنة 1989 واHتضمن إنشاء جامعة باتنة......................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-182 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يــولـيـو سـنـة s2015 يـتـضـمـن إنـشــاء مـدرسـة عـلـيـا
لألسـاتذة ببشار..........................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-183 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يــولـيـو سـنـة s2015 يـتـضـمـن إنـشــاء مـدرسـة عـلـيـا
لألسـاتذة بسطيف.......................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-184 مـؤرخ في 24 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 11 يــولـيـو سـنـة s2015 يـتـضـمـن إنـشــاء مـدرسـة عـلـيـا
لألسـاتذة بورقلة.........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمّن  إنــهــاء مــهــام مــكــلّف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة اHالية.............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اHالية..
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافـق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 تـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام بـوزارة االسـتـشـراف
واإلحصائيات - سابقا..................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائـبـة مـديـر في اHـديـرية
العامة للجمارك بوزارة اHالية......................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافـق 9  يـونـيو سـنة s2015 تـتضـمّن إنـهاء مـهام مـكلّـفـY بالـتفـتيش في
اHفتشية العامة للجمارك.............................................................................................................................
Yجهوي Yيتضـمنان إنـهاء مهام مـفتشـ s2015 وافـق 9  يونـيو سنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 ا
للجمارك....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يتـضمّن إنهـاء مهام مـدير دراسات في اHـديرية
العامة للضرائب بوزارة اHالية.....................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يتضـمّن إنهاء مهـام مفتش في اHـفتشيـة العامة
للمصالح اجلبائية بوزارة اHالية....................................................................................................................
Yجـهوي Yيـتضمّـنان إنـهاء مهـام مفـتش s2015 وافق 9  يونـيو سنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 ا
للمصالح اجلبائية........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـدير الـضـرائب في والية
أدرار.........................................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّنان إنـهاء مهام في اHديرية العامة
لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.....................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة s2015 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اHـفـتـش اجلـهـوي ألمالك
الدولة واحلفظ العقاري باجلزائر....................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين ألمالك
.......................................................................................................................................Yالدولة في واليت
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتـضمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين لـلـحفظ
.....................................................................................................................................Yالعقاري في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافـق 9 يــونـيـو سـنـة s2015 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام اHــفـتش الـعــام Hـفـتــشـيـة
مصالح اHيزانية بوزارة اHالية.....................................................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافـق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 تــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام في اHـديـريــة الـعـامـة
للميزانية بوزارة اHالية..............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام اHـديـر اجلهـوي لـلـميـزانـية
بوهران......................................................................................................................................................
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافـق 9  يـونــيـو ســنـة s2015 تـتــضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديــرين لــبـرمــجـة
ومتابعة اHيزانية في الواليات......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديـر اجلـهـوي لـلـخـزيـنـة
بوهران......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤّرخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر إدارة الــوسـائل
واHالية في اHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHالية........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـراقب عـام لـلـمـالـيـة في
اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر بـعـثة في اHـفـتـشـية
العامة للمالية بوزارة اHالية.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام مـدير اHـنـاهج والـتـقـييس
واإلعالم اآللي في اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية...................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يـتضمّنان إنهـاء مهام مكلّفـY بالتفتيش
في اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران.....................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يتـضـمّن إنهـاء مـهام رؤسـاء دراسـات بالـديوان
الوطني لإلحصائيات...................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر اHـلــحـقـة اجلــهـويـة
بوهران للديوان الوطني لإلحصائيات............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر مـكـلّف بـالـتـفتـيش
�صالح مندوب التخطيط - سابقاs (الديوان الوطني لإلحصائيات)...................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـصـنـدوق اخلــاص
�عاشات تقاعد اإلطـارات العلـيا لألمـة...........................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفY بالدّراسات
والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا...........................................................................................
مــرســوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 21 شــعــبــان عــام 1436 الـــمــوافـق 9 يـــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضـــمّــن إنــهــــاء مـــهــام بــوزارة
الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقاف........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام اHـديــر الــعــام لـلــوكــالـة
الوطنية إلجناز مسجد اجلزائر العاصمة وتسييره............................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يـتضـمّنـان إنهاء مـهام مـديرين لـلشؤون
........................................................................................................................Yالدينية واألوقاف في واليت
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مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتـضـمّن  إنــهـاء مـهـام مــديـر دراسـات بـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتـضــمّـنـان إنـهـاء مـهــام نـائـبي  مـديـر
بوزارة الفالحة والتنمية الريفية..................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة s2015 يـتــضـمّن  إنــهـاء مــهـام مـديــر تـســيـيــر الـثـروة
الغابية باHديرية العامة للغابات....................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتـضــمّـنـان إنـهـاء مـهــام نـائـبي  مـديـر
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-178 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHــوافق اHــوافق 11 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s2015 يــعـــدل تــوزيعs يــعـــدل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة s2015 حسبs حسب
كل  قطاع.كل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

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

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
الــمـــؤرخ فــي 25 رجــب عـــام 1436 الــمـوافـق 14 مــايـو

sـتضمن تـعـيـيـن أعـضاء احلكومةHسـنة 2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

   sتممHوا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يــــلـــــغـى من مـــــيــــزانـــــيــــة ســـــنـــــة 2015
اعـــتــمـــاد دفـع قـــدره مــائـــة وســتـــة وســـبــعـــون مــلـــيــون
ديــــنــــار (176.000.000 دج) ورخــــصــــة بـــــرنــــامــج قــــدرهــــا
مــائــة وســـتــة وســبــعــون مـــلــيــون ديــنــار (176.000.000 دج)
مـــــقـــــيّـــــدان فـي الـــــنـــــفـــــقــــات ذات الـــــطـــــابــع الــــنـــــهـــــائـي
(اHـنــصــوص عـلــيــهـا في الــقــانـون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة 2015) طـبـقـا لـلـجدول "أ"

اHلحق بهذا اHرسوم.

2 :   :  يـخـصص Hـيـزانـيــة سـنـة 2015  اعـتـماد الــمــادالــمــادّة ة 
دفـع قـــــدره مــــــائـــــة وســــــتـــــة وســــــبـــــعــــــون مـــــلــــــيـــــون ديــــــنـــــار
(176.000.000 دج)  ورخــصــة بــرنــامج قــدرهــا مــائــة وســتـة
وســبـــعــون مـــلــيـــون ديــنــار (176.000.000 دج) يــقــيّــدان في
الــنــفـقــات ذات الــطــابع الــنــهــائي (اHــنــصــوص عــلــيـهــا فــي
الـــقـــانــون رقـم 14-10 الـــمـــؤرخ فـي 8 ربـــيــع األول عــام
1436 الــمـوافـق 30 ديـســمـبــر سـنـة 2014 والـمــتـضـمـن

قـــانـــون الــــمـــالـــيــــة لـــســـنـــة 2015)  طــبــقـــا لــلــجــدول "ب"
اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - اHــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية

الــمــجـــمــــــوع : ........الــمــجـــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

176.000

176.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

176.000

176.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

الــمــجـــمــــــوع : ........الــمــجـــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

176.000

176.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

176.000

176.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة
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مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-179 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 11 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2015 يــعـــدل ويــتـمـمs يــعـــدل ويــتـمـم

اHـــرســـوم اHـــرســـوم  رقم رقم 84-209  اHــــؤرخ في   اHــــؤرخ في 21  ذي الــــقــــعـــدة  ذي الــــقــــعـــدة
عــــام عــــام 1404 اHــــوافق  اHــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة 1984 واHــــتــــعـــلق واHــــتــــعـــلق

بتنظيم جامعة اجلزائربتنظيم جامعة اجلزائر1 وسيرها. وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

sالعلمي
- وبـناء على الـدّستـورs ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ـــقــــتـــضـى اHـــرســـوم رقم 84-209 اHــؤرخ في 21
ذي القعدة عام 1404 اHوافق 18 غشت سنة 1984 واHتعلق

s عدلHا sبتنظيم جامعة اجلزائر1 وسيرها
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 279-03
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا s اHــعـدل واHــتـممs ال ســيـمـا

sواد 3 و10 و25 منهHا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : تــــتــــمـم الــــمــادة 2 من اHـــرســوم رقم
84-209 اHــــؤرخ في 21 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1404 اHــــوافق 18

غـــشـت ســـنــة s1984 الـــمــعـــدل والـــمــذكــور أعالهs وحتـرر
كما يأتي :

" اHادّة 2 : ................ ( بدون تغيير) .................
يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة

اجلزائر1  واختصاصاتها كما يأتي :
s.................................................................. -
s.................................................................. -
s.................................................................. -

- كلية العلوم ". 

2  :    :  تـــتـــمم اHـــادة 3 من اHـــرســـوم رقم 209-84 اHــاداHــادّة ة 
اHؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اHوافق 18 غـشت سنة

s1984 اHعدل واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHادّة 3 : ................. (بدون تغيير) .................
 يــتــكــون مــجــلس إدارة جــامــعــة اجلــزائــر s1 بــعــنـوان

القطاعات الرئيسية اHستعملة s ¡ا يأتي :

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

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

sناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا¡ -

sدينةHكلف بالسكن والعمران واHثل الوزير ا¡ -

- مـمـثـل الـوزيـر الــمـكـلـف بـالـفـالحــة والـتـنمية
sالريفية

- ¡ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال ".

اHــاداHــادّة ة 3  :    :  تـــعـــدل اHــادة 4 من اHـــرســـوم رقم 209-84
اHؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اHوافق 18 غـشت سنة

s1984 اHعدلs واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHــــادّة 4 : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 25 من اHـــــرســــوم
الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقـم 03-279 الـــــمــــــؤرخ في 24  جــــمــــادى
الــثـانــيــة  عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة s 2003 اHـعـدل
والــمـــتــمـم واHـــذكــور أعـالهs تــضــم مــديـــريـة الـــجـامـــعــة
s1ــوضـوعـة تـحــت ســلــطــة رئــيـس جــامــعــة الــجــزائـرHا
sزيـادة عــلـى األمــانــة الــعــامـــة والــمــكــتــبـــة الــمــركــزيــة
أربـع (4) نـــيــــابـــات مـــديــــريـــة تــــكـــلــف عـــلـى الــــتـــوالـي

باHيادين اآلتية :

- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتـــكـــويــن اHـــتـــواصـــل والـــشــهـــــاداتs وكـــذا الـــتـــكـــويــن

sالعالــي في التدرج

- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميs وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

sبعد التدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
sواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه ".

اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-180 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2015 يـتـضـمن  إنـشاءs يـتـضـمن  إنـشاء

جامعة باتنةجامعة باتنة 2.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبـناء على الـدّستـورs ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 89-136 اHؤرخ
في 29 ذي احلــجـة عـام 1409 اHـوافق أول غــشت سـنـة 1989

sتممHعدل واHا sتضمن إنشاء جامعة باتنةHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

sتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بتـنظيمـها وسيـرهاs اHعـدل واHتممs ال سـيما اHواد 3 و10
sو25 منه

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 427-12
اHــؤرخ في 2 صــفــر عـام 1434 اHـوافـق 16 ديـســمــبـر ســنـة
2012 الذي يحدد شـروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك

sالعمومية واخلاصة التابعة للدولة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
التـنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام
1424 اHــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة s2003 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHـذكور أعالهs تنشـأ بباتنـة مؤسسة عـمومية ذات طابع
عــلــمي وثـــقــافي ومــهــني تــتــمــتـع بــالــشــخــصــيــة اHــعــنــويــة

واالستقالل اHالي وتدعى " جامعة باتنة 2 ".

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة باتنة 2 واختصاصاتهاs كما يأتي :

sكليـة الطب -
sكلية التكنولوجيا -

sكلية علوم الطبيعة واحلياة -
sكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -
sكلية اآلداب واللغات األجنبية -

- مــعـــهــد الـــعــلـــوم وتــقـــنــيـــات الــنـــشــاطـــات الــبـــدنــيــة
sوالرياضية

sمعهد النظافة واألمن -
- معهد علوم األرض والكون.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 مـن  اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 03-279 اHــؤرخ في 24

s2003 ــوافق 23 غــشت ســنـةHجــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم واHـــذكـــور أعـالهs يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
sستعملةHبالنسبة للقطاعات الرئيسية ا s2 جامعة باتنة

من :
- ¡ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

sستشفياتHوإصالح ا
sناجمHكلف بالصناعة واHثل عن الوزير ا¡ -

- ¡ــثل عن الــوزيــر اHــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
sوالسياحة والصناعة التقليدية

sكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا¡ -
sكلف بالشباب والرياضةHثل عن  الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
الريفية.

اHـــــاداHـــــادّة 3  :  : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام
1424 اHــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة s2003 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHـذكور أعالهs تـضم مـديريـة اجلامـعـةs حتت سلـطة مـدير
جـــامــعـــة بـــاتـــنــة 2 زيـــادة عــلـى األمــانـــة الـــعـــامــة واHـــكـــتـــبــة
sأربع (4) نـيـابات مـديـريـة تكـلف عـلى الـتوالي sـركـزيةHا

باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتs وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

sفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميs وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

sبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

sواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.
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اHـــادة اHـــادة 4 : : تـــحـــول من جــامـــعــة بـــاتــنــة 1 إلى جـــامـــعــة
بـاتـنة 2 األمالك اHـنقـولـة وتسـيـيـر األمالك العـقـاريـة لكل
من كلـيـة الـطب وكـليـة الـتـكنـولـوجـيا وقـسم الـلـغة واألدب
الـفـرنسي وقـسم الـلغـة واألدب اإلجنلـيـزي التـابعـY لـكلـية
اآلداب والــلـغــاتs وقــسم الــريــاضـيــات وقــسم اإلعالم اآللي
وقسم علـوم الطـبيـعة واحلـياة وقـسم علـوم األرض والكون
الــتــابــعــY لــكــلــيــة الــعـــلــومs وقــسم الــري وقــسم الــهــنــدســة
اHــدنــيـــة الــتــابـــعــY إلى مــعـــهــد الــهـــنــدســة اHـــدنــيــة والــري
والهـندسـة اHعمـارية ومـعهـد العـلوم وتقـنيـات النـشاطات
الـبـدنــيـة والـريـاضـيــة ومـعـهـد الــنـظـافـة واألمـن ووسـائـلـهـا

وحقوقها والتزاماتها.

اHادة اHادة 5 : :  يترتب على الـتحويل اHنـصوص عليه في
اHادة 4 أعالهs ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهs طـبـقـا
للقوانـY والتنـظيمـات اHعمـول بهاs جلـنة يعـY أعضاءها
كل من الوزيـر اHـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

sاليةHكلف باHوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

4 أعاله.

6 : :  يــحــول اHــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اHـادة اHـادة 
بــاتـنـة 1 الـذين �ــارسـون عــمــلـهم في كــلــيـة الــطب وكـلــيـة
الـتكـنـولوجـيـا وقسـم اللـغـة واألدب الفـرنـسي وقسم الـلـغة
واألدب اإلجنلـيزي التـابعـY لكلـية اآلداب واللـغاتs وقسم
الــريــاضــيــات وقــسم اإلعالم اآللـي وقــسم عــلــوم الــطــبــيــعــة
واحلـــيـــاة وقــسم عـــلـــوم األرض والــكـــون الــتـــابـــعــY لـــكــلـــيــة
العـلومs وقسم الـري وقسم الهـندسة اHـدنية الـتابعY إلى
معهد الهندسـة اHدنية والري والهندسـة اHعمارية ومعهد
الـعلـوم وتقـنيـات الـنشـاطات الـبدنـيـة والريـاضيـة ومعـهد
الــنــظــافــة واألمن إلى جــامــعــة بــاتــنــة s2 طــبـقــا لــلــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

YـــعـــنـــيـــHا YـــســـتـــخــــدمـــHــــادة 7 : :  تـــبـــقى حــــقـــوق اHــــادة اHا
وواجـــبــاتـــهم خــاضـــعــة لـألحــكـــام الــقـــانــونـــيــة األســـاســيــة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHادة اHادة 8 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-181 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 11 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2015 يـعــدل اHـرسـومs يـعــدل اHـرسـوم

التـنفـيذي رقم التـنفـيذي رقم 89-136 اHؤرخ في  اHؤرخ في 29 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1409 اHـــــوافق أول غـــــشـت ســـــنــــة  اHـــــوافق أول غـــــشـت ســـــنــــة 1989 واHـــــتـــــضـــــمن واHـــــتـــــضـــــمن

إنشاء جامعة باتنة.إنشاء جامعة باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 89-136 اHؤرخ
في 29 ذي احلــجـة عـام 1409 اHـوافق أول غــشت سـنـة 1989

sتممHعدل واHا sتضمن إنشاء جامعة باتنةHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs اHـعـدل واHـتـممs ال سـيـمـا اHـادتـان 3
sو10 منه

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 15-180 اHؤرخ
في 24 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 11 يــولـــيــو ســـنــة 2015

 s2 تضمن إنشاء جامعة باتنةHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تـــعــــوض تـــســــمـــيــــة "جـــامــــعـــة بــــاتـــنـــة"
اHـذكـورة في اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 89-136 اHـؤرخ في
s1989 ــــوافق أول غــــشت ســــنـــةH29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعالهs بتسمية "جامعة باتنة 1".

اHاداHادّة ة 2  :    :  تـعدل اHادة 2 من اHرسـوم التنـفيذي رقـم
89-136 اHــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اHــــوافق أول

غـشت سـنة s1989 اHـعـدل واHــتـمم واHـذكـور أعالهs وحتـرر
كما يأتي :

" اHـــــادّة 2 : طــــــبـــــقــــــا ألحـــــكــــــام اHـــــادة 3 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام
1424 اHــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة s2003 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهs يـحدد عـدد الكـليات واHـعاهـد التي تـتكون
منها جامعة باتنة 1 واختصاصاتهاs كما يأتي :

sادةHكليـة علوم ا -
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sكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
sكلية العلوم اإلسالمية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
sالتسيير

sكلية احلقوق والعلوم السياسية -
sكلية اللغة واألدب العربي والفنون -
sعمارية والعمرانHمعهد الهندسة ا -

- معهد العلوم البيطرية والعلوم الفالحية ".

اHاداHاّدة 3  :    :  تـعدل اHادة 3 من اHرسـوم التنـفيذي رقـم
89-136 اHــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اHــــوافق أول

غـشت سـنة s1989 اHـعـدل واHــتـمم واHـذكـور أعالهs وحتـرر
كما يأتي :

" اHـــادّة 3 : زيـــــادة عـــلى األعـــــضـــاء اHـــذكـــــورين في
اHادة 10 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقـم 03-279 اHؤرخ فــي
s2003 وافق 23 غـشت سنةH24 جمـادى الثانـية عام 1424 ا

اHـــعــــدل واHـــتـــمـم واHـــذكـــور أعـالهs يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
sستعملةHبالنسبة للقطاعات الرئيسية ا s1 جامعة باتنة

من :
sحافظ األختام sثل عن وزير العدل¡ -

sكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا¡ -
sكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل  عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة
sواألوقاف

- ¡ـــثل  عن الـــوزيـــر اHــــكـــلف بـــالـــســـكن والـــعـــمـــران
sدينةHوا

sناجمHكلف بالصناعة واHثل  عن الوزير ا¡ -
- ¡ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

الريفية ".

اHاHـادة ادة 4 : :  يـبــقى مــديــر جـامــعــة بـاتــنـة 1 مــكـلــفــا بـدفع
رواتـب اHــسـتــخــدمــY احملــولــY إلى جــامــعــة بــاتــنـة 2 وكــذا
نــفــقــات تــســيــيــرهــا وجتــهــيــزهــاs في أجـل أقــصــاه ســنـة (1)
ابتداء من تاريخ نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 15-182 مؤرخ في  مؤرخ في 24 رمضان عام رمضان عام
1436  اHوافق اHوافق 11 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s s2015 يتـضمـن إنـشـاءيتـضمـن إنـشـاء

مدرسة عليا لألسـاتذة ببشار.مدرسة عليا لألسـاتذة ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- وبـمـقــتـضـى الـقـانون رقم 99-05  اHؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليs اHـعـدل

 sتممHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sادتان 3 و10 منهHال سيما ا sاخلاصة بتنظيمها وسيرها

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الــمــادالــمــادّة األولـى :ة األولـى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام الــمــادة 3 مـن
الـــمـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 05-500 الـــمـــؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHــذكـــور أعاله s تــنــشـــأ مــدرســة خــارج اجلــامـــعــةs تــســمى
"اHـــدرســـة الـــعـــلــيـــا لألســـاتـــذة "s وتـــدعى في صـــلب الـــنص

"اHدرسة".

اHاداHادّة ة 2  :  : يحدد مقر اHدرسة ببشار.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

اHاداHادّة ة 3 :  : زيـادة على اHـهام الـعامـة احملددة في اHواد 5
و6  و7 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 05-500 اHؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHـذكـور أعالهs تـتـمثل مـهـمـة اHـدرسـة في ضـمـان تـكوين
اHـكونـY لفـائـدة قطـاع التـربيـة الوطـنيـة وكذا الـقطـاعات

األخرى حسب احلاجة.
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اHاداHادّة ة 4 :  : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 10
مـن الـمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقـم 05-500 اHـؤرخ فـي 27
 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005
واHـــــذكــــور أعـالهs يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملة من :
- ¡ثل الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم. 

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-183 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHوافق اHوافق 11 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2015 يتـضمـن s يتـضمـن إنـشـاءإنـشـاء

مدرسة عليا لألسـاتذة بسطيف.مدرسة عليا لألسـاتذة بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- وبـــمــقـــتــضى الـــقــانــون رقم 99-05  اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليs اHـعـدل

 sتممHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sادتان 3 و10 منهHال سيما ا sاخلاصة بتنظيمها وسيرها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-500 اHــؤرخ في 27  ذي الـــقـــعـــدة عــام
s ـــذكـــور أعالهHــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

تــنـــشــأ مــدرســة خــارج اجلــامــعــة تــســـمى "اHــدرســة الــعــلــيــا
لألساتذة "s وتدعى في صلب النص "اHدرسة".

اHـاداHـادّة ة 2  :  : يـحـدد مـقـر اHدرسـة �ـديـنـة الـعـلـمـةs والية
سطيف.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

اHاداHادّة ة 3 :  : زيـادة على اHـهام الـعامـة احملددة في اHواد 5
و6  و7 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 05-500 اHؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHـذكـور أعالهs تـتـمثل مـهـمـة اHـدرسـة في ضـمـان تـكوين
اHـكونـY لفـائـدة قطـاع التـربيـة الوطـنيـة وكذا الـقطـاعات

األخرى حسب احلاجة.

4 :  : زيـــــادة عــــلــى األعـــضــــاء اHـــذكــــورين في الــــمــــادالــــمــــادّة ة 
اHـادة 10 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 05-500 اHـؤرخ في
27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005

واHـــــذكــــور أعـالهs يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة
للقطاعات الرئيسية اHستعملة من:

- ¡ثل الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم. 

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-184 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHوافق اHوافق 11 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s s2015 يتـضمـن إنـشـاءيتـضمـن إنـشـاء

مدرسة عليا لألسـاتذة بورقلة.مدرسة عليا لألسـاتذة بورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــقـــانــون رقم 99-05  اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليs اHـعـدل

 sتممHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 25 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
12 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ خ في في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s s2015 يـــتــضــميـــتــضــمّـن  ـن  إنــهـــاء مــهــام مـــكــلإنــهـــاء مــهــام مـــكــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة اHاليةراسات والتلخيص بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحمـد باشـاتـانs بصـفـتـه مكـلّفـا بـالدّراســات والـتلـخيص
بوزارة اHاليةs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام نـائبـة مديرن إنـهاء مـهام نـائبـة مدير

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

جـمـيـلـــــة سـعـــــدوديs بـصـفـتـهـــا نـائـبـــة مـديـــر لـلـصـحـــة
في اHـديـرية الـعـامـة لـلـميـزانـيـة بـوزارة اHـاليـةs إلحـالـتـها

على التّقـاعـد.

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّـــــة مــــؤرـــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 21 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تـتـضــمs تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقا.بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يـــونــيــو ســنــة 2015 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

والـــــسّـــــيـــــدين اآلتـــــيـــــة أســـــمـــــاؤهم بـــــوزارة االســـــتـــــشــــراف
واإلحصائيات - سابقاs إلحـالتهــم عـلى التّقـاعـد :

- رفــيق بــومــغــارs بـصــفــته مــديــرا عــامـا لــلــتــحــالـيل
sاالقتصادية والتوازنات الكبرى

- بــايــة شــعـبــانs بــصــفــتــهــا رئــيــســة دراســات بـقــسم
الــتــشــغـيـل واHـداخــيل والــتــنــمـيــة الــبــشـريــة في اHــديــريـة

sالعامة للتنمية االجتماعية والد�وغرافيا
- األمــY خـــالـــد بـــوتــارنs بـــصـــفــتـه رئــيـس دراســات
بـقــســم الـتـشــغــــيل واHــداخـــيل والــتـنـمـــــيـة الـبــشــريـــــة
فـي الــــــمــــــديــــريـــــة الــــعـــــامـــــة لــــلـــــتـــــنــــمـــــيــــة االجـــــتـــــمــــاعـــــيــــة

والد�وغرافيا.

- وبـمـقـتــضـى الـمرسـوم التـنـفـيـذي رقم 500-05
اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والقواعـد اخلاصة بـتنظـيمهـا وسيرهـاs ال سيمـا اHادتان 3

sو10 منه

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الــــمـــادالــــمـــادّة األولـى :ة األولـى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــادة 3 من
الـــمـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 05-500 الــمــؤرخ فـي 27
ذي الــــقــــعــــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2005
واHــذكـــور أعاله s تــنــشـــأ مــدرســة خــارج اجلــامـــعــةs تــســمى
"اHـــدرســـة الـــعـــلــيـــا لألســـاتـــذة "s وتـــدعى في صـــلب الـــنص

"اHدرسة".

اHاداHادّة ة 2  :  : يحدد مقر اHدرسة بورقلة.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

اHاداHادّة ة 3 :  : زيـادة على اHـهام الـعامـة احملددة في اHواد 5
و6  و7 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 05-500 اHؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHـذكـور أعالهs تـتـمثل مـهـمـة اHـدرسـة في ضـمـان تـكوين
اHـكونـY لفـائـدة قطـاع التـربيـة الوطـنيـة وكذا الـقطـاعات

األخرى حسب احلاجة.

اHاداHادّة ة 4 :  : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 10
مـن الــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقـم 05-500 الــمــؤرخ فـي
27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005

واHـــــذكــــور أعـالهs يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة
للقطاعات الرئيسية اHستعملة من:

- ¡ثل الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم. 

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 11
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة 2015 تـنــهىs ابـتـداء من 4

ســبـــتــمــبــر ســنــة s2012 مــهــام الــسّـــيــدين اآلتي اســـمــاهــمــا
بــوزارة االســـتــشــراف واإلحــصـــائــيــات - ســابـــقـــاs بــســبب

إلغـاء الهيكـل :
- الـــطـــاهـــر حـــدواسs بــصـــفـــته مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدّراســات
والتـلخـيصs مسـؤوال عن اHكـتب الوزاري لألمن الـداخلي

sؤسسةHفي ا
- فــاروق بـــوشـــمـــلـــةs بــصـــفـــته مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدّراســات

والتلخيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جـــمـــال الـــدين الـــعـــابـــدs بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــقـــسم تـــنـــظـــيم
اHنظومة اإلحـصائية بوزارة االستشراف واإلحصائيات -

سابقاs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام نـائبـة مديرن إنـهاء مـهام نـائبـة مدير

في اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHالية.في اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

ربـيـعـــة غـبــريـنيs بـصفـتـهـا نــائـبـــة مـديــر لـلـمـحــروقات
في اHـديـريـة الـعـامــة لـلـجـمـارك بـوزارة اHــالـيـةs إلحـالـتـهـا

على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّـــــة مــــؤرـــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 21 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تـتـضــمs تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مكلمكلّفY بالتفتيش في اHفتشية العامة للجمارك.فY بالتفتيش في اHفتشية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

فــرحـــات بن لـــوصــيفs بـــصــفـــته مـــكــلّـــفــا بـــالــتـــفــتـــيش في
اHفتشية العامة للجماركs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـنصـور ساداتs بـصفـته مـكلّـفا بـالـتفـتيش فـي اHفـتشـية
الـعــامـة لـلــجـمـارك بــاHـديـريــة الـعـامـة لــلـجـمــاركs إلحـالـته

على التّقـاعد.

بــــمـــوجـب مــــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يـــــونــــيــــو ســــنــــة 2015 تــــنـــهـى
مـــهـــام الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد بـــكـــيـــريs بـــصـــفـــتـه مـــكـــلـّـــفـــا
بـالــتـفـتـيـش بــالـمـديــريـة الـعـامــة للـجــمـاركs إلحالته

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيــان مــؤرمـرســومــان رئـاســيــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
اHوافـق اHوافـق 9  يونـيو سنة   يونـيو سنة s2015 يـتضـمنـان إنهـاء مهامs يـتضـمنـان إنهـاء مهام

مفتشY جهويY للجمارك.مفتشY جهويY للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أعــمـــر رمـــضـــانيs بـــصـــفـــتـه مــفـــتـــشـــا جـــهـــويـــا لـــلـــجـــمــارك
باجلزائرs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــعـــبــان عــام 1436 الــمــوافـــق 9 يــــونــيــــو ســـنـــة 2015
تــــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد بــن حـــلـــيـــمـــة حـــدادs بـــصـــفـــتـه
مــفــتــشــا جــهــويــا لـلــجــمــارك بــوهـرانs إلحــالــتـه عــلـى

التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 21 ش شـعـبـان عان عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 9
يونيو سنة يونيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنهاء مهام مدير دراساتن إنهاء مهام مدير دراسات

في اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.في اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عــام 1436 اHــوافــق 9 يـــــونـــيــــو ســـنــــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّــيــد مـــحــمــد ظـــريفs بــصـــفــته مـــديــرا لـــلــدّراســات في
الــمــديــريـــة الــعــامــة لـلـضــرائب بـوزارة اHـالــيـةs إلحـالـته

على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـاسيمــرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
9   يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة s2015 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتشن إنــهـاء مــهـام مــفـتش
في اHــفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـمــصــالح اجلــبـائــيــة بـوزارةفي اHــفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـمــصــالح اجلــبـائــيــة بـوزارة

اHالية.اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبـد الـرحـمـان بـويحـيـاويs بـصـفـته مـفتـشـا في اHـفـتـشـية
الـعـــامــة لــلــمـصـــالح اجلــبـائـــيــة بــوزارة اHــالــيــةs إلحــالـتـه

عـلى التّقـاعـد.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 25 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
12 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

مفتشY جهويY للمصالح اجلبائية.مفتشY جهويY للمصالح اجلبائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مـــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مـــــــــؤرّخ فــي 21
شــعــــبــان عــام 1436 الــمــوافــق 9 يــــونــيــــو ســنـــة 2015
تــنــهى مــهــام الـــسّــيــد عــبــد احلــفــيـــد روان ســريكs بــصــفــته
مـفـتــشـا جـهــويـا لـلــمـصـالح اجلـبائيـة باجلزائـرs إلحالته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حلـسن لـكـحلs بـصـفـته مـفـتـشـا جـهـويـا لـلـمـصالـح اجلـبـائـية
بورقلةs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

الضرائب في والية أدرار.الضرائب في والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

قادة بـلمختـار مفتـاحs بصفـته مديرا لـلضرائب في والية
أدرارs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
فـي اHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لألمالك الــــوطـــنــــيـــة بـــوزارةفـي اHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لألمالك الــــوطـــنــــيـــة بـــوزارة

اHالية.اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتـيــة أســمـاؤهـم في اHـديــريــة الـعــامــة لألمالك الــوطـنــيـة
بوزارة اHاليةs إلحالتهم على التّقـاعد :

- عـلي غـازلـيs بـصـفـته مــفـتـشـا عــامـا Hـصـالح أمالك
sالدولة واحلفظ العقاري

- مـــحــمـــد عـــمـــروشs بـــصـــفــتـه مـــكــلّـــفـــا بـــالـــتـــفــتـــيش
sفتشية مصالح أمالك الدولة واحلفظ العقاري�

- شـــــــريـف بـن مـــــــومــــــــةs بـــــــصـــــــفــــــــتـه نـــــــائـب مـــــــديـــــــر
.Yللمستخدم

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتـي اســمـــاهـــمـــا بـــاHـــديــريـــة الـــعـــامـــة لألمالك الـــوطـــنـــيــة
بوزارة اHاليةs إلحالتهما على التّقـاعد :

sبصفته مدير دراسات sكمال بلقاضي -
- عبد اHالك شطارةs بصفته مديرا ألمالك الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام اHــفــتشـن إنــهــاء مــهـــام اHــفــتش

اجلهوي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري باجلزائر.اجلهوي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري باجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

الـــســعـــيــد واديs بـــصــفــتـه مــفــتـــشــا جـــهــويــا ألمـالك الــدولــة
واحلفظ العقاري باجلزائرs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Yمديرين ألمالك الدولة في واليت.Yمديرين ألمالك الدولة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــلي عـــمـــاريs بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا ألمالك الـــدولـــة في واليـــة
بجايةs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حـبــيب شــريـف عـنــتـــرs بــصـفــتـه مــديـــرا ألمالك الــدولــة
في والية سيدي بلعباسs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Yمديرين للحفظ العقاري في واليت.Yمديرين للحفظ العقاري في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبد الـرحمان بن عـيسىs بـصفـته مديـرا للـحفظ الـعقاري
في والية اHديةs إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

محـمد بخضـرةs بصفـته مديرا لـلحفظ الـعقاري في والية
غليزانs إلحالته على التّقـاعد.



25 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1438
12 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مرسمرسـوم رئوم رئـاسياسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شع شعـبـان عام ان عام 1436  اHاHـوافـق وافـق 9
يونـيو سنة يونـيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام اHـفتش العامن إنـهاء مهام اHـفتش العام

Hفتشية مصالح اHيزانية بوزارة اHالية.Hفتشية مصالح اHيزانية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبـد الـكـر¨ بـاليs بـصفـته مـفـتـشـا عـاما Hـفـتـشـيـة مـصالح
اHيزانية بوزارة اHاليةs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّـــــة مــــؤرـــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 21 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تـتـضــمs تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــــــوافــق 9 يــــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2015 تــــــنـــــهـى مــــــهـــــام

الـسّـيـدتـY والـسّـيـد اآلتـيـة أسـماؤهـم في اHـديـريـة الـعـامة
للميزانية بوزارة اHاليةs إلحالتهم على التّقـاعد :

- زوبــيــر زمـوريs بــصــفـته مــديــرا لـتــهــيـئــة اإلقــلـيم
sمركزةHوالبيئة والبرامج غير ا

- عـــواوش ريــزوs بــصـــفــتــهــا نــائــبــــة مــديــر لــبــرامج
sالــري الفالحي

- زوبـيـدة لـونـيسs بـصــفـتـهـا نـائـبــة مـديـر لـلـشـبـاب
والرياضة والشؤون الدينية والثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهـمــا في اHـديـريـة الــعـامـة لـلـمــيـزانـيـة بـوزارة
اHاليةs إلحالتهما على التّقـاعد :

sيزانيةHبصفته مديرا إلعداد ا sبوعالم عمارة -
- خــالـد الــفــوضـيلs بــصــفـته نــائب مــديـر لــتــحـضــيـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHيزانـية اجملمعـة.
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــمـر بــوخـالــفـةs بــصـفــته مــديـرا لإلحــصـائــيـات والــتـوازن
sـالـيـةHـديـريـة الــعـامـة لـلــمـيـزانـيــة بـوزارة اHاجلـهــوي في ا

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــرن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــر

اجلهوي للميزانية بوهران.اجلهوي للميزانية بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

sبـصـفته مـديـرا جهـويـا للـميـزانـية بـوهران sمـحمـد زبوج
إلحالته على التّقـاعد.

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّـــــة مــــؤرـــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 21 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تـتـضــمs تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مديرين لبرمجة ومتابعة اHيزانية في الواليات.مديرين لبرمجة ومتابعة اHيزانية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيـة أســمــاؤهمs بـصــفــتـهم مــديــرين لـبــرمــجـة ومــتـابــعـة
اHيزانية في الواليات اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعد :

sفي والية بجاية sمحمد شيخ -
sفي والية تيزي وزو sخالد شنون -

sفي والية اجلزائر sخليفة آيت شعالل -
- نور الدين لعرايبs في والية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيــة أســمـاؤهـم بـصــفــتــهم مــديــرين لــبــرمـجــة ومــتــابــعـة
اHيزانية في الواليات اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعد :

sªفي والية مستغا sعابد بقدور -
sفي والية ميلة sأحمد عبد الصمد -

- جمال الدين عثمانيs في والية عY تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــبــد اHـــالك شــوقيs بــصــفــتـه مــديــرا لــبــرمــجــة ومــتــابــعــة
اHيزانية في والية اجللفةs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

محمد صـغيرs بـصفته مـديرا لبرمـجة ومتـابعة اHـيزانية
في والية وهرانs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــرن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــر

اجلهوي للخزينة بوهران.اجلهوي للخزينة بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

sبـصـفـته مـديـرا جهـويـا لـلـخـزيـنـة بـوهران sيHبـلـغـشـام غـا
إلحالته على التّقـاعد.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـدير إدارةن إنهـاء مـهام مـدير إدارة
الـوســائل واHـالـيــة في اHـديــريـة الـعــامـة لــلـمـحــاسـبـةالـوســائل واHـالـيــة في اHـديــريـة الـعــامـة لــلـمـحــاسـبـة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

فــريـــد بــريـكـيs بـصــفـته مــديـرا إلدارة الــوسـائل واHــالـيـة
في اHـديـريـة الـعـامــة لـلـمـحـاسـبـة بـوزارة اHـالـيـةs إلحـالـته

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـراقب عامن إنهـاء مـهام مـراقب عام
لـــلــمــالــيـــة في اHــفــتـــشــيــة الــعـــامــة لــلــمـــالــيــة بــوزارةلـــلــمــالــيـــة في اHــفــتـــشــيــة الــعـــامــة لــلــمـــالــيــة بــوزارة

اHالية.اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

شــعــبـان جــبـوريs بــصــفـتـه مـراقــبـا عــامــا لـلــمــالـيــة مــكـلّــفـا
بـــرقــابـــة وتـــدقــيق وتـــقـــيــيم وخـــبـــرة الــكـــيــانـــات الـــتــابـــعــة
لـقــطـاعــات إدارات الـســلـطــة والـوكــاالت اHـالــيـة واإلدارات
اHــكــلّـفــة بــالــصــنــاعــة واHــنــاجم والــطــاقــةs وكــذا اجلــمــاعـات
sــالــيـةHـفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــمــالــيــة بــوزارة اHاحملــلــيــة فـي ا

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يـتـضمs يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير بـعـثةن إنـهـاء مهـام مـدير بـعـثة

في اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية.في اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 27

غـشت سـنة s2014 مهـام الـسّـيد زايـدي بـوجـنويـةs بـصـفته
sاليةHـفتشية العامة لـلمالية بوزارة اHمديرا لبعثة في ا

بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
اHـــنـــاهج والـــتـــقـــيــيـس واإلعالم اآللي فـي اHــفـــتـــشـــيــةاHـــنـــاهج والـــتـــقـــيــيـس واإلعالم اآللي فـي اHــفـــتـــشـــيــة

العامة للمالية بوزارة اHالية.العامة للمالية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــــــمـــــــــوجــب مـــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مـــــــــؤرّخ فـي 21
شــعــبــان عــام 1436 الــمــوافـــق 9 يــــونــيـــو ســـنـــة 2015

تـــنــــهـى مــــهــــام الــــسـّــــيــــد مــــحـــمــــد عــــبـــــيــــدs بــــصـــفــــتـه
مــــــديـــــــرا لـــــــلــــــمـــــــنــــــاهـج والـــــــتــــــقـــــــيــــــيـس واإلعـالم اآللي
بالـمــفـتـشــيـة الـعامـة للمـالية في وزارة اHالـيةs إلحالته

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مكلمكلّـفY بالتـفتيش في اHفـتشية اجلهـوية للمـفتشيةـفY بالتـفتيش في اHفـتشية اجلهـوية للمـفتشية

العامة للمالية بوهران.العامة للمالية بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــعـــبـــان عـــام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهى مـهام السّيد أحمد

قــنـدوزs بــصـفــته مـكــلّـفــا بـالــتـفــتـيش فـي اHـفــتـشــيـة اجلــهـويـة
للمفتشية العامة للمالية بوهرانs إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحــمــد كــمــال الـديـن جـعــفــرs بــصــفــته مــكـلّــفــا بــالــتــفـتــيش
sـفـتشـيـة اجلهـويـة للـمفـتـشيـة الـعامــة لـلمـالـية بـوهرانHبا

إلحالتـه على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام رؤســاءـن إنــهـــاء مــهـــام رؤســاء

دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهمs بـــصــفــتـــهم رؤســاء دراســـات بــالــديــوان
الوطني لإلحصائياتs إلحالتهم على التّقـاعد :

sعلي زروقي -
sعلي راوي -

- عبد القادر عشرون.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
اHــــلــــحــــقـــــة اجلــــهــــويــــة بــــوهــــران لــــلـــــديــــوان الــــوطــــنياHــــلــــحــــقـــــة اجلــــهــــويــــة بــــوهــــران لــــلـــــديــــوان الــــوطــــني

لإلحصائيات.لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــحـــنـــد أرزقي رمـــضــــانيs بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــمـــلـــحـــقـــة
اجلهويـة بوهران للديوان الوطني لإلحصائياتs إلحالتـه

على التّقـاعـد.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مـدير مكلن إنـهاء مهام مـدير مكلّف
sبــالـتــفــتـيش �ــصــالح مـنــدوب الــتـخــطـيـط - سـابــقـاsبــالـتــفــتـيش �ــصــالح مـنــدوب الــتـخــطـيـط - سـابــقـا

(الديوان الوطني لإلحصائيات).(الديوان الوطني لإلحصائيات).
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شـعــبــان عـام 1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهى
مــــهـــام الــــسّـــيــــد عـــبـــد الــــعـــزيــــز مـــخــــتـــاريs بـــصــــفـــتـه
مــــديــــرا مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــتــــفــــتــــيـش بــــمـــــصــــالح مـــنـــدوب
s(الــديـوان الــوطــني لإلحــصـائــيـات) sالــتــخـطــيط - ســابـقــا

إلحالتـه على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
الصندوق اخلـاص �ـعاشات تقاعـد اإلطـارات العلـياالصندوق اخلـاص �ـعاشات تقاعـد اإلطـارات العلـيا

لألمـة.لألمـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

الـــطـــاهـــر بـــوصـــوارs بــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــصـــنـــدوق اخلــاص
�ــعـــاشـــات تـقــــاعــــد اإلطــــارات الــعـلــيــــا لألمــــةs إلحــالـته

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مـــكــلمـــكــلّـــفـــY بــالـــدـــفـــY بــالـــدّراســات والـــتــلـــخـــيص بــديـــوان وزيــرراســات والـــتــلـــخـــيص بــديـــوان وزيــر

الشؤون الدينية - سابقاالشؤون الدينية - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــــبــــد احلــــمـــيــــد دغــــبــــارs بــــصـــفــــتــه مــــكـــلّــــفــــا بــــالــــدّراســــات
sوالــتــلــخــيص بــديـوان وزيــر الــشــؤون الــديـنــيــة - ســابــقـا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شـــعـــبـــان عــام 1436 الـــمـــوافــق 9 يـــــونــيــــو ســنــة 2015
sتــنــهـى مـــهــام الـــسّــيــد عـــبــد الــقـــادر األمــيـــر خــيــاطـي
بـصـفــتـه مـكــلّـفـا بــالـدّراســات والـتـلــخـلــيـص بـديـوان
وزيـــر الــشـــؤون الـــديـــنــــيــة - ســـابـــقـــاs إلحـــالــتــه عــلـى

التّقـاعد.

مـــــرســــوم رئـــــاسـيمـــــرســــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 21 شـــــعـــــبـــــان عــــام  شـــــعـــــبـــــان عــــام 1436
يـــــتـــــضـــــمّــنــن  sيـــــتـــــضـــــم s2015 9 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة الـــــمـــــوافـق الـــــمـــــوافـق 
إنـــــهــــــــاء مــــــهــــــام بــــــوزارة الـــــشــــــؤون الــــــديــــــنــــــيـــــةإنـــــهــــــــاء مــــــهــــــام بــــــوزارة الـــــشــــــؤون الــــــديــــــنــــــيـــــة

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

sاآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــوزارة الــشـــؤون الــديـــنــيـــة واألوقــاف
إلحالتهم على التّقـاعـد :

sبصفته مفتشا sحمزة يدوغي -
sبصفته مفتشا sعبد القادر قاسمي احلسني -

sبصفته مفتشا sعمر لونيس -
- بــــــوعـالم شـــــطـــــيــــــبيs بــــــصـــــفـــــتـــه نـــــــائـب مـــــديـــــــر

للشعـائـر الدينـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام اHـدير الـعامن إنـهاء مـهام اHـدير الـعام
لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة إلجنـاز مـسـجـد اجلـزائـر الـعـاصـمـةلـلـوكـالـة الـوطـنـيـة إلجنـاز مـسـجـد اجلـزائـر الـعـاصـمـة

وتسييره.وتسييره.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 13

sمـهـام الـسّـيـد مـحـمـد األخـضـر عـلـوي s2013 نـوفـمـبـر سـنـة
بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة إلجنــاز مــســجـد

اجلزائر العاصمة وتسييرهs بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Yمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Yمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بـــوخــروبـــة شـــارفs بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلـــشــؤون الـــديـــنـــيــة
واألوقاف في والية البويرةs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 11

sمـــهــــام الـــسّـــيـــد مـــوسى عـــبـــد الالوي s2013 يـــونـــيـــو ســـنـــة
بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــشـــؤون الــديـــنـــيــة واألوقـــاف في واليــة

اجلـزائـر.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن  إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــرن  إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر

دراسات بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.دراسات بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

إديـر بـايـيسs بــصـفـته مـديـرا لـلـدّراسـات بـوزارة الـفالحـة
والتنمية الريفيةs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نائبي  مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.نائبي  مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يـــونــيــو ســنـــة 2015 تــنــهى مـــهــام اآلنــســة

فـتيحـة بن الدينs بـصفـتهـا نائبـة مديـر اHصـادقة بوزارة
الفالحة والتنمية الريفيةs إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أرزقي قــرابــةs بـــصــفــته نــائـب مــديــر لــلــرقــابـــة الــتــقــنــيــة
بوزارة الفالحة والتنمية الريفيةs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن  إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــرن  إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر

تسيير الثروة الغابية باHديرية العامة للغابات.تسيير الثروة الغابية باHديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

شـعـبـان شـريطs بـصـفـته مـديـرا لـتسـيـيـر الـثـروة الـغـابـية
باHديرية العامة للغاباتs إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نائبي  مدير باHديرية العامة للغابات.نائبي  مدير باHديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـولـود لــقـمـانs بـصـفـته نـائب مـديــر لـلـتـسـيـيـر والـشـرطـة
الغابية باHديرية العامة للغاباتs إلحالته على التّقـاعد.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جــــمـــال عــــبـــد الــــنــــاصـــر مــــعـــمــــريs بــــصـــفــــته نــــائب مــــديـــر
لـلـمـحــافـظـة عــلى الـتـربــة واسـتـصالح األراضي بــاHـديـريـة

العامة للغاباتs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنـة   يـونـيـو سـنـة s2015 تـتـضـمs تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرينن إنـهـاء مـهـام مـديـرين

للمصالح الفالحية في الواليات.للمصالح الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الـــسّــادة

اآلتـــية أسـمــاؤهـمs بـصفـتهم مـديرين لـلمصـالح الفـالحية
في الواليات اآلتيةs إلحـالتهــم عـلى التّقـاعـد :

sفي والية الشلف sحميد زواني -
sفي والية بسكرة sكمال العتروس -
- العربي مزيانيs في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بـوسـعــد بـولــريـاحs بـصـفـتـه مـديــرا لـلـمـصــالح الـفـالحـــية
في والية تيزي وزوs إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بـرهان الـدين بـوروزs بـصـفته مـديـرا لـلـمصـالح الـفالحـية
في والية سكيكدةs إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

صــالح عــــزيـــزيs بـصـفــتـه مـديــــرا لــلـمـصـــالـح الـفالحــيـة
في والية قسنطينةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

.Yللغابات في واليت Yمحافظ.Yللغابات في واليت Yمحافظ
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبـد الـقـادر دفــوسs بـصـفـته مــحـافـظـا لــلـغـابـات في واليـة
بشارs إلحالته على التّقـاعد.
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بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــعـــبــان عــام 1436 الــمــوافـــق 9 يــــونــيــــو ســنـــة 2015
تــــنــــهــى مـــــهـــــام الـــــسّـــــيـــــد كـــــمــــال قــــريــشs بــــصـــــفــــتـه
sمــــحــــافــــظــــا لـــلــــغــــابــــات فـي واليــــة بــــرج بــــوعــــريــــريـج

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تــتـضــمs تــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارةن إنـهــاء مـهــام بـوزارة

االتصـال.االتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1436 اHــــوافــق 9 يـــــــونــــيــــــو ســــنـــــة 2015
تـــنـــهــى مــــهـــام الـــسّـــيــــديـن اآلتـي اســـمــــاهـــمـــا بـــوزارة

االتصالs إلحالتهما على التقاعد :

sبصفته مفتشا sمحمد عليوة -

- عز الدين تواتيs بصفته مدير دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــــعــــبــــان عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يــــونـــيــــو ســـنـــة 2015
تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد الــســعــيــد شــعــبــانيs بــصــفــته مــكــلّــفــا
بـــالـــدّراســـات والـــتــلـــخـــيـص بــوزارة االتــصــالs إلحـالــته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

إبـراهـيم زايـرs بصـفـته مـفتـشـا بـوزارة االتصـالs إلحـالته
على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئــــــاســيمـــــــرســــــوم رئــــــاســيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي خ فـي 21 شـــــعـــــبـــــان عـــــام  شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 9   يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة s2015 يـتـضــمs يـتـضــمّن  إنـهـاء مـهـامن  إنـهـاء مـهـام
اHـــفــتـش الـــعــام لـــوزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHــوارداHـــفــتـش الـــعــام لـــوزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHــوارد

الصيديـة.الصيديـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــعــبــان عـام 1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة 2015 تـنـهى
مــهــام الــسّـيــد عــبــد الــنـاصــر زايــرs بــصــفــته مـفــتــشــا عــامـا
لـــوزارة الــصــيـــد الــبــحــري واHــوارد الـصـيــديـةs إلحـالـته

على التّقـاعد.

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مـكــلمـكــلّــفــY بــالــدراســات والـتــلــخــيص بــوزارة الــصــيـدــفــY بــالــدراســات والـتــلــخــيص بــوزارة الــصــيـد

البحري واHوارد الصيدية.البحري واHوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حمـيد بن دراجـيs بصـفته مـكلّـفـا بالـدّراسات والـتلـخيص
بوزارة الصـيد الـبحـري واHوارد الـصيـديـةs إلحالـته على

التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

كـر�ـة بـاحـمـد s بـصـفـتـهـا مكـلّـفـة بـالـدّراسـات والـتـلـخـيص
بــوزارة الــصـيــد الـبــحــري واHــوارد الـصــيـديـــةs إلحـالــتـهـا

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تـتــضـمs تـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام �ـجـلسن إنــهـاء مـهــام �ـجـلس

احملـاسبـة.احملـاسبـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

sبـصفـته رئيـسا للـديوان �ـجلس احملـاسبة sأحـمد سعـيدي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسماهما �جلس احملاسبةs إلحالتهما على التقاعد :
- حـــمــيـــد صــايـبs بــصـــفـــته مــحـــتـــســـبـــا من الـــدرجــة

sاألولى
- مسعود سليةs بصفته مستشارا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسماهما �جلس احملاسبةs إلحالتهما على التقاعد :
- مـــحـــفـــوظ قــــاســــيـــميs بـــصـــفـــتـــه مـــحــــتـــســـبـــا مـن

sالدرجــة الثانية
- خالد ناجيs بصفته مستشارا.
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والــسّـيــد اآلتي اسـمــاهـمــا �ـجــلس احملـــاسـبـــةs إلحـالــتـهــمــا
على التّقـاعـد :

sبصفتها محتسبة مساعدة sفضيلة فالح -

- سعيد دريسيs بصفته رئيس فرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجب مــــرســـوم رئــــاسـيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
sعـــــام 1436 الـــــمــــوافــق 9 يــــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 تـــنـــهى
ابـــتـــداء من 13  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 مـــهــــام الـــسّـــيــــد أحـــمـــد
جـــــيـاللـي ســــايحs بـــــصــــفــــته مـــــديــــرا لــــلــــدّراســـــات �ــــجــــلس

احملاسبةs بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــــعــــبــــان عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يــــونـــيــــو ســـنـــة 2015

تــنـهـى مـهــام الــسّـيــدة فـوزيــة بــوشـعــيبs بــصــفـتــهــا نـائــبـة
مـــديـــر بــــمـــجـــلـس الــــمـــحــاســــبـــة مـــكـــلّــــفـــة بـــالــــهـــيـــكـل
sاإلداري لــلــغــرفــة ذات االخــتــصــاص اإلقــلــيــمي بــتــلــمــســان

إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســــــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شـــعــــبــــان عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يــــونـــيـــو ســـنـــة 2015
تـنــهى مـهـام الـسّـيـد عـزوز مـواتــسيs بـصـفـته نـائب مـديـر
بـمــجـلـس الـمــحـاسـبــة مكـلـّــفـا بـالـهــيـكـل اإلداري لـدى
الـغـرفـة ذات االخـتـصـاص اإلقـلــيـمي بـقـسـنـطـيـنـةs إلحـالـته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بــوعـالم عــلــيـــواشs بــصــفـــته مــحـــتــســبـــا مــســاعـــدا �ــجــلس
احملاسبةs إلحالته على التّقـاعد.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مقراران وزاريان مـشتركشتركـان مؤرخان في ان مؤرخان في 5  رم رمـضــــان عامضــــان عام
1436 اHوافق  اHوافق 22 يون يونـيو سنة يو سنة s2015 يت يتـضمنضمنـان جتديدان جتديد

.Yدائمت Yعسكريت Yانتداب رئيسي محكمت.Yدائمت Yعسكريت Yانتداب رئيسي محكمت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 5 رمـضان
عــام 1436 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة s2015 يــجـــدد انــتــداب
sلــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني sالـــســــيـــد كــــمـــال مـــصــــبـــاح
بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــدائــــمـــة
s(1) دة سنة واحدةH sبالبليدة/الـناحية العسكرية األولى

ابتداء من أول يوليو سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 5 رمـضان
عــام 1436 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة s2015 يــجـــدد انــتــداب
السيد مبـروك مقدمs لدى وزارة الدفاع الوطنيs بصفته
رئيسـا للمحكـمة العسكـرية الدائمة بـقسنطيـنة/الناحية
الـعـسكـريـة اخلامـسـةH sدة سـنـة واحدة s(1) ابـتداء من أول

يوليو سنة 2015.

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤّرخ في رخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 13 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2015 يـعـدل الـs يـعـدل الـقـرار الـوزاريقـرار الـوزاري
اHـشــتــرك اHـؤراHـشــتــرك اHـؤرّخ في خ في 21 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1432  اHـوافقاHـوافق
21 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2011 واHـتـضــم واHـتـضــمن إنـشــاء اHـفـتــشـيـاتن إنـشــاء اHـفـتــشـيـات

اإلقليمية للتجارة.اإلقليمية للتجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

sاليةHووزير ا

sووزير التجارة

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

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التجـارة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

sوصالحياتها وعملها

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

sواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
21 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اHــــــوافق 21 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

sفتشيات اإلقليمية للتجارةHتضمّن إنشاء اHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام
1432 اHــــوافق 21 غــــشت ســــنــــة 2011 واHــــتــــضــــمّن إنــــشــــاء

اHفتشيات اإلقليمية للتجارة.

2 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـــشـــتــــرك اHـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 21

غشت سنة 2011 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHــادة 2 : تــــنـــشـــأ مـــائـــتـــان وواحـــدة وثالثـــون (231)
مفتشية إقليمية للتجارة ".

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

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

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 7
أبـريل سنــة أبـريل سنــة s2015 يتـضمs يتـضمّن تـعيـY أعضـاء اللـجنةن تـعيـY أعضـاء اللـجنة

الوطنية لترقية التشغـيل.الوطنية لترقية التشغـيل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 17 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة s2015 يــعــيّن األعــضــاء اآلتــيـة

أســـمـــاؤهمs تــطـــبـــيــقـــا ألحـــكــام اHـــادّتــY 3 و4 من اHـــرســوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 10-101 اHـؤرّخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1431 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة 2010 واHــــتـــضــــمّن إنــــشـــاء

sاللـجنـة الوطـنيـة لـترقـية الـتشـغيـل وتنـظيـمهـا وسيـرها
في اللجنة الوطنية لترقية التشغيل :

- زايــدي فـــوضــيلs ¡ـــثل وزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل
sوالضمان االجتماعي

- بــــوركـــــايب جـــــواد أبــــراهــــامs ¡ـــــثل وزيــــر الـــــعــــمل
sوالتشغيل والضمان االجتماعي

- دروة عــبـــد اإللهs ¡ـــثل وزيـــر الـــعــمـل والــتـــشـــغــيل
sوالضمان االجتماعي

- حــــمـــريط فــــتـــيـــحـــةs ¡ــــثـــلـــة وزيــــر الـــدولـــةs وزيـــر
sالداخلية واجلماعات احمللية

sاليةHثل وزير ا¡ sصاري عبد الرزاق -
sثل وزير الطاقة¡ sمجاهد عبد الرحمان -

sناجمHثلة وزير الصناعة وا¡ sكرا�ية سارة -
- بـدران مــحــمــدs ¡ـثل وزيــر الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيـة

sوالبيئة
- سـبع سـيـد عـليs ¡ـثل وزيـر الـسـيـاحـة والـصـنـاعة

sالتقليدية
- الوتي عـبد الـقـادرs ¡ثـل وزير الـفالحـة والـتنـمـية

sالريفية
- بــــــلـــــبــــــريـك صالح الــــــدينs ¡ــــــثـل وزيـــــر األشــــــغـــــال

sالعمومية
- فـــرفــــارة يـــاســـsY ¡ــــثل وزيـــر الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي

sوالبحث العلمي
- بـــلـــحــداد مـــرادs ¡ـــثل وزيـــر الـــتــكـــوين والـــتـــعـــلــيم

sYهنيHا
- بلـهـواري حـسـيـبـةs ¡ثـلـة وزيـر الـسـكن والـعـمران

sدينةHوا

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير التجارةوزير التجارة

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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sائيةHوارد اHثل وزير ا¡ sنديري أحمد -
- ســبـتي عـبــد الـكـر¨s ¡ـثـل وزيـر الـصـيــد الـبـحـري

sوارد الصيديةHوا
- حلـلـو عـبد الـعـزيـزs ¡ـثل وزير الـتـضـامن الـوطني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
sثل وزير الشباب¡ sبوكابوس رابح -

sفتش العام للعملHثل ا¡ sبركاتي علي -
- عبيد حسيـبةs ¡ثلة اHدير العام للديوان الوطني

sلإلحصائيات
- حـــواس الــــطــــاهــــرs ¡ـــثـل اHـــديــــر الــــعــــام لـــلــــوكــــالـــة

sالوطنية لتطوير االستثمار
- زمـالي مـرادs اHـدير الـعـام لـلوكـالـة الوطـنـيـة لدعم

sتشغيل الشباب
- خلــلـف مــســـعــودs اHـــديـــر الــعـــام لــوكـــالـــة الــتـــنــمـــيــة

sاالجتماعية
- شــعـالل مـــحــمـــد الـــطـــاهــرs اHـــديـــر الـــعــام لـــلـــوكـــالــة

sالوطنية للتشغـيل
- طالب أحمد شوقيs اHـدير العام للوكـالة الوطنية

sعن البطالة Yللتأم
- عــوايــجــيــة مــحــمــد الــهـاديs اHــديــر الــعــام لــلــوكــالـة

الوطنية لتسيير القرض اHصغر.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 15
مــارس سـنـة مــارس سـنـة s2014 يــحـدد شـروط و كـيــفـيـات إسـنـاد يــحـدد شـروط و كـيــفـيـات إسـنـاد
تـــــســــــيــــــيـــــر الــــــنـــــشــــــاطــــــات أو بـــــعـض الــــــنـــــشــــــاطـــــاتتـــــســــــيــــــيـــــر الــــــنـــــشــــــاطــــــات أو بـــــعـض الــــــنـــــشــــــاطـــــات
الـبــيـداغـوجــيـة اجلــاريـة داخل مـؤســسـة الــشـبـاب عنالـبــيـداغـوجــيـة اجلــاريـة داخل مـؤســسـة الــشـبـاب عن
طـــريق اتـــفــــاقـــيـــةs إلى جــــمـــعـــيـــة أو عــــدة جـــمـــعـــيـــاتطـــريق اتـــفــــاقـــيـــةs إلى جــــمـــعـــيـــة أو عــــدة جـــمـــعـــيـــات

تختص في نشاطات الشباب.تختص في نشاطات الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الشباب و الرياضة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اHـــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل و اHا sباحملاسبة العمومية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1433 اHـوافق  12 يــنــايــر ســنـة 2012 و اHــتــعـلق

sباجلمعيات
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اHـؤرخ
في 5 ذي القعدة عام  1434 اHوافق 11 سبتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHو ا
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 410-05
اHـؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة

s2005 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب و الرياضة

- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 345-06
اHؤرخ في 5 رمـضان عام 1427 اHوافق 28 سـبـتمـبر سـنة
2006 الـــذي يـــحـــدد قــــواعـــد تـــنـــظــــيم مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب

sوالرياضة للوالية و سيرها
- و �قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-01 اHؤرخ
في  17 ذي احلــجــة عــام 1427 اHــوافق 6 يـــنــايــر ســنــة 2007
واHتـضمن حتويل مـراكز إعالم الشـبيبـة و تنشـيطها إلى
دواوين مــؤســســات الــشــبـــاب لــلــواليــةs ال ســيــمــا اHــادة 27

s(الفقرة 2) منه

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 27 (الــفـقـرة 2)
من الـــمـرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقـم 07-01 الــمـؤرخ فـي17
ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق 6 يـنـايـر سـنة 2007 واHـذكور
أعالهs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديـد شــروط و كــيــفــيـات
إســـــنــــاد تـــــســــيـــــيــــر الـــــنــــشـــــاطــــات أو بـــــعض الـــــنــــشـــــاطــــات
الـبـيداغـوجـيـة اجلـاريـة داخل مؤسـسـة الـشـبـاب عن طريق
اتـــفـــاقـــيـــةs إلـى جـــمـــعـــيــــة أو عـــدة جـــمـــعـــيـــات تــــخـــتص في

نشاطات الشباب.

الفصل األولالفصل األول

شروط إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطاتشروط إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات
البيداغوجيةالبيداغوجية

اHــــادةاHــــادة 2 : يـــــســـــنـــــد الـــــتــــســـــيـــــيـــــر الـــــكـــــلي أو اجلـــــزئي
لـلنشاطات  الـبيداغوجـية اجلارية داخل مؤسـسة الشباب
عن طــريق اتــفــاقــيــة تــبـرم حــسب الــنــمــاذج اHــرفــقــة بــهـذا
الـــقـــرار بـــيـــن ديـــوان مـــؤســـســـات الــشــبــاب واجلــمــعــيــة
اHعـنيـة اHسـميـY على الـتوالي في صـلب النص '' الـديوان ''

و '' اجلمعية ".

اHـادةاHـادة 3 :  : يـخــضع إسـنـاد الــتـسـيــيـرالــكـلي أو اجلـزئي
لـلنشـاطات الـبيـداغوجـية اجلاريـة داخل مؤسـسة الـشباب
لــفـائــدة جــمــعــيـة أو عــدة جــمــعـيــات تــخــتص في نــشــاطـات

الشبابs إلى احترام بنود االتفاقية.

اHــادةاHــادة 4 :  : يـــجب أن حتـــظى االتـــفـــاقـــيـــة اHــذكـــورة في
اHـادة 2 أعاله واHــرفــقـة بــاHــســتـنــدات اHــبـيــنــة في اHـادة 7
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أدنــاه اHـــودعــة لــدى إدارة الـــديــوان حتت طـــائــلـــة الــبــطالن
قــــبـل إبــــرامــــهــــاs �ــــوافــــقــــة مـــــجــــلس إدارة الــــديــــوان بــــعــــد
اســــتـــشـــارة الــلـــجــنــة الــبـــيــداغــوجـــيــة Hــؤســســـة الــشــبــاب

اHعنية.

اHـادةاHـادة 5 :  : تدخل االتـفـاقـيـة اHـذكـورة في اHادة 2 أعاله
اHوقعـة بY الطـرفsY حيـز النفاذ بـعد اHوافـقة علـيها من
طرف مدير الشباب و الرياضة للوالية اHعنية و تبليغها

للجمعية.

6 : : يـــجب أن تــــنص االتـــفــــاقـــيـــة اHــــذكـــورة في اHــادة اHــادة 
اHادة 2 أعالهs حتت طائلة البطالنs على مايأتي :

- حتـــديـــد الــنـــشــاط أو الـــنـــشــاطـــات الــبـــيـــداغــوجـــيــة
sسندة للتسيير لفائدة اجلمعيةHا

sمدة االتفاقية -
sYالتزامات وحقوق الطرف -

sراقبةHكيفيات ا -
- الـتـدابـيـر الـتـحـفـظـيـة في حـالـة عـدم احـتـرام بـنود

sاالتفاقية
- شروط تعديل االتفاقية وفسخها.

7 :  : ال �ــكن الــتــرشح إلبــرام اتــفــاقــيــة تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
الـنشـاطات البـيداغـوجيـة اجلاريـة داخل مؤسـسة الـشباب

سوى اجلمعيات التي تستوفي الشروط اآلتية :

1 - بــالــنـســبــة لــلـجــمــعــيـات الــراغــبــة في الـتــســيــيـر - بــالــنـســبــة لــلـجــمــعــيـات الــراغــبــة في الـتــســيــيـر
الكلي للنشاطات البيداغوجية :الكلي للنشاطات البيداغوجية :
sأن تكون مؤسسة قانونا -

- أن تــتــوفــر عـــلى مــســتـــخــدمــY مــؤهــلـــY لــتــنــفــيــذ
sوتأطير النشاطات البيداغوجية

- أن حتــوز مــراجع و ســوابـق مــقــنــعــة و مــبــررة في
sميدان تسيير مشاريع و نشاطات الشباب

- أن تـــتـــوفـــر عـــلـى جتـــربـــة مـــعـــتــــبـــرة في الـــنـــشـــاط
sالبيداغوجي

- أن تـقـدم مـشــروعـا تـربـويـا مـنـســجـمـا يـظـهـرs عـلى
اخلـــــصـــــوص األهــــداف الـــــتـــــربـــــويــــة اHـــــرجـــــوة واإلجــــراءات
sــنـتــظـرةHــتـوقــعــة و أعـمــال الــتـنــشــيط اHالــبـيــداغــوجـيــة ا
وحتـديـد النـشـاطات اHـبـنيـة لـلغـايـات اHتـبـعة ومـضـمونـها

sسخرة لتنفيذهاHوالوسائل ا
sأن تكتتب تأمـينا صاحلا يغطي كل مدة االتفاقية -
لـــضــمــان اHـــســؤولـــيــة اHــدنـــيــة الـــنــاجــمـــة عن الــنـــشــاطــات

sبذولةHا

s%20 أن تـــدفع ســنـــويــا لـــلــديــوان مـــبــلـــغــا بــقـــيــمــة -
sبـعـنــوان مـصـاريف االنـخــراط لـفـائـدة مـؤســسـة الـشـبـاب
واإليــــرادات الـــنــــاجتــــة عن الــــنـــشــــاطــــات الـــبــــيــــداغـــوجــــيـــة

اHنظمة. 

2 - بــالــنـســبــة لــلـجــمــعــيـات الــراغــبــة في الـتــســيــيـر - بــالــنـســبــة لــلـجــمــعــيـات الــراغــبــة في الـتــســيــيـر
اجلزئي للنشاطات البيداغوجية :اجلزئي للنشاطات البيداغوجية :

sأن تكون مؤسسة قانونا -

- أن تــتــوفــر عـــلى مــســتـــخــدمــY مــؤهــلـــY لــتــنــفــيــذ
sوتأطير النشاط البيداغوجي

sأن تتوفر على جتربة في النشاط البيداغوجي -

- أن تـقــدم مـشــروع تـنــشـيط وعــمال مـنــسـجــمـا ألجل
sعتبرHالنشاط البيداغوجي ا

- أن تــــكــــــتـــــتـب تــــأمـــــيــــنـــــا صــــاحلـــــا يـــــغــــطـي كل مــــدة
االتـــفــاقـــيـــة لــضـــمــان اHــــســــؤولــيـــة اHـــدنــيـــة الــنـــاجـــمــة عن

sبذولHالنشاط ا

- أن تـــدفع ســـنـــويـــا لــلـــديـــوان مـــبــلغ s%20 بـــعـــنــوان
مصاريف االنخـراط لفائدة مؤسـسة الشباب واإليرادات

الناجتة عن النشاطات البيداغوجية اHنظمة.

sـادة 8 : : يـتـولى مـديـر الـديـوان ومـسـؤول اجلـمـعـيـةHـادةاHا
قـبل وبــعـد إبــرام االتـفــاقـيــةs إعـداد جـرد األمـالك اHـنــقـولـة

التابعة Hؤسسة الشباب يحرر حضوريا.

الفصل الثانيالفصل الثاني

كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطاتكيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات
البيداغوجيةالبيداغوجية

sادة 2 أعالهHذكـورة في اH9 : : تـبرم االتـفاقـيـة ا اHادة اHادة 
Hدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.

اHـادةاHـادة 10 :  : يـتـعـY عـلـى اجلـمـعـيـة الـشـروع في تـنـفـيـذ
االتفاقـية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ

تبليغها.

و في حـــــالـــــة عـــــدم شـــــروع اجلـــــمـــــعــــيـــــة فـي تـــــنـــــفـــــيــــذ
االتـــفـــاقـــيـــةs ضـــمن األجل احملـــدد أعالهs أو عـــنـــدمـــا  تـــوقف
اجلـــمــــعـــيـــة مـن جـــانـب واحـــد تـــســــيـــيــــر الـــنــــشـــاطـــات و/أو
Yفـإنه يتع sألي سبب كان sسـندHالـنشاط البـيداغوجي ا
عـــــلى إدارة الـــــديـــــوان إعــــــذار اجلـــــمـــــعـــــيـــــة فـي أجل ثـــــمـــــان
وأربـعـY (48) ســـاعــــةs و بـــعـــد انـــقـــضــــاء هـــذا األجلs �ـــكن

الديوان إعالن فسخ االتفاقية.
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اHادة اHادة 11 : : اجلـمعـية مـسؤولـة عن تـسيـير الـنشـاطات
البيداغوجية اHسندة لها.

وبهذه الصفةs يتعY عليها على اخلصوصs ما يأتي :

- ضــمــان الـتــســيـيــر اجلــدي و الـعــقالني لــلــنـشــاطـات
sسندة لهاHالبيداغوجية ا

- ضــمــان الــســيــر اHــنــتــظم و اHــســتــمــر لــلــنــشــاطـات
اخلــاضـعـة لــتـسـيــيـرهــا خالل كل أيـام األســبـوع �ـا في ذلك

sأيام العطل

- الــســهـر عــلى احملـافــظـة عــلى الــتـجــهـيــزات والـعــتـاد
sوضوع حتت تصرفها وصيانة ذلكHا

- تـــســـهـــيل عـــمل اHـــصـــالح اخملـــتـــصـــة اHـــكـــلـــفـــة �ـــهــام
s الصيانة و الرقابة و التفتيش

sسندة للديوانHالتقيد بتبعات الصالح العام ا -

- الــتــعــهــد بــاحــتــرام الــنــظــام الــداخــلي و تــعــلــيــمـات
sؤسسة الشبابH األمن

- الـعـمـل عـلى تـأمـY مـجــمـوع اHـنـخـرطــY �ـنـاسـبـة
s ؤسسةHبذولة داخل أو خارج اHالنشاطات ا

- ضمان التكـفل باألعباء اHشتـركة (الكهرباء و اHاء
و الـغـاز و الـهـاتف و األنـتـرنـت...) اHـتـرتـبـة عـلى تـسـيـيـر
الـنـشاطـات الـبـيداغـوجـيـة اHـسنـدة لـهـا في حدود 50% من

sستحقHبلغ اHا

- إعـالم الــــــــديــــــــوان بــــــــكـل اHــــــــشــــــــاكـل أو االخــــــــتالالت
sالحظة خالل مدة االتفاقيةHا

- تـوفير كل اHعـلومات و اإلحـصائيات اHـطلوبة من
sطرف الديوان

- تـســهـيل أعـمـال الــرقـابـة أو الــتـفـتـيـش الـتي تـقـوم
بها اHصالح اHعنية.

اHـــــادةاHـــــادة 12 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون مـــــصـــــاريف انـــــخـــــراط
الـشـباب فـي النـشـاطـات التي تـسـيـرها اجلـمـعـية مـطـابـقة

للتنظيم اHعمول به.

اHــــــادةاHــــــادة 13 :  : �ـــــــكن الـــــــديـــــــوان تـــــــقــــــد¨ الـــــــدعـم اHــــــادي
والـبـيـداغـوجي و الـتـقــني الـضـروري الـذي �ـكن اجلـمـعـيـة
من الـــــعــــمـل عـــــلى إجنـــــاح مــــشـــــروعـــــهــــا الـــــتـــــربــــوي و / أو
الــتـنــشـيط و الــعـملs و رفع كـل الـعـوائـق الـتي من شــأنـهـا

عرقلة سير عملها. 

اHــادةاHــادة 14 :  : لــلـــديـــوان حق الـــنــظـــر ومـــتـــابــعـــةs في كل
وقت خالل مدة االتفاقـيةs تطور اHـشروع التربوي و/ أو
مــشـروع الـتـنــشـيط والـعــمل وشـروط سـيــرهs وكـذا احلـالـة
اHـاديـة و الـوظـيفـيـة لـلـتـجهـيـزات و الـعـتـاد اHـوضوع حتت

تصرف اجلمعية.

اHـــــادةاHـــــادة 15 :  : �ـــــكن الـــــديـــــوانs فـي أي وقتs تـــــوقـــــيف
االتـفــاقـيــة مـؤقــتــا إذا أخـلت اجلــمـعــيـة بــالـزامــاتـهــا بـصــفـة
مـــتـــكـــررةs وذلك بـــعــد إعـــذارهـــاs أو إذا اقـــتــضـت اHــنـــفـــعــة

العامة أو الضرورة ذلك.

اHـادةاHـادة 16 :  : �ــكن الــديــوان فــسخ االتــفـاقــيــة لألســبـاب
اآلتية :

- إذا لـم تــســـتـــجب اجلــمـــعـــيــة إلعـــذار الـــديــوانs بـــعــد
s معاينة إخالل خطير بالتزاماتها

- إذا ســيّــرت اجلــمــعــيــة الــنــشــاطــات و /أو الــنــشـاط
الـبــيـداغـوجـي في ظل شـروط مــخـالــفـة لــلـشــروط اHـقـررة

 في االتفاقية.

اHادةاHادة 17 : : يـتـخــذ مـدير الـشبـاب و الـرياضـة للـوالية
اHــــعــــنــيـــة الـــقـــرار الــنــــهـــائي لــتـــأكــيــد إجــراء الـــتــوقــيف
اHــؤقت أوالـفــسخs بــنـاء عــلى تــقــريـر مــبـرر قــانــونـا يــعـده

الديوان.

اHادةاHادة 18 :  : يبلغ الـتوقيف اHـؤقت أو الفسخ من قبل
مـديريـة الـشبـاب والـريـاضة لـلـوالية اHـعـنيـة إلى مـسؤول

اجلمعية.

الــــمــــادةالــــمــــادة 19 : : يــــمــــكــن أن يــــكـــــون قـــرار الـــتــــوقـــيف
اHـــــؤقـت أو الـــــفــــــسـخ مـــــحـل طـــــعـن لـــــدى وزارة الــــــشـــــبـــــاب
والـــريــاضـــة. وتــرفـع الـــطــعـن الـــجــمـــعــيـــة اHـعـنــيـةs في
أجـل ال يــتـــعـــدى شـــهـــرا واحـــداs ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــبـــلـــيغ

القرار السالف الذكر.

الفصل الثالثالفصل الثالث

شروط و كيفيات الرقابةشروط و كيفيات الرقابة

20 : : دون اإلخالل بــاألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـادة اHـادة 
في الـقــوانـY و الـتـنــظـيـمــات اHـعـمــول بـهـاs ال سـيــمـا تـلك
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في الـقــانـون رقم 12-06 اHـؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــذكــور
أعالهs تقـوم اHـصالح اخملـتصـة Hـديريـة الشـبـاب والريـاضة
لـلواليـة برقـابـة تسـيـير الـنشـاطـات و/أو النـشـاط اHسـند

للجمعية. 
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اHادة اHادة 21 :  : تـتـولـى الـمــصـالـح الـمـنـصــوص علــيها
في الــمــادة 20 أعـالهs رقـــابــة تــسـيــيـر الــنـشــاط أو بـعض
sـسـنـدة عن طـريق االتـفـاقـيـةHالـنـشـاطـات الـبـيـداغــوجـيـة ا
الســــيــــمــــا فـي مــــجــــال تـــحــــقــــيـق األهــــداف الــــتــــقــــنـــيـــة
وتــنــفـيــذ بــنــود االتـفــاقــيــة ومـسك الــتــجــهـيــزات و الــعــتـاد

اHوضوع حتت تصرفها.

اHادةاHادة 22 : يتعـY على اجلمعية أن تقدم في كل وقت
لــغـــرض الـــرقـــابــةs كـل اHــعـــلـــومـــات و الــوثـــائـق اHــرتـــبـــطــة
بـتــســيــيــر الــنـشــاط أو بــعض الــنــشــاطــات الـبــيــداغــوجــيـة

اHسندة لها.

اHــادةاHــادة 23 : فـــي حــــالـــــة مـــعـــــايـــنــــة مـــخــــالـــفـــات أو
نـــــقــــــائـصs يــــــتــم إعـــــذار الــــــجــــــمـــــعــــــيــــــة لـــــغــــــرض رفــع
الــتــحــفــظــات اHـسـجـلـةs و يـتـعـY عـلـيـهـا االمـتـثـال له في
أجـل خــــمــــســــة عــــشــــر (15) يــــومــــاs ابــــتــــداء مـن تــــاريـخ

تبليغ اإلعذار.

اHـادةاHـادة 24 : يـــتـــعـــيــن عــلــى األعــــوان الــمــكــلـفــيـن
بالرقابة إعـداد مـحـضـر تـدون فـيـه اخملـالفات والنقائص

اHسجلة.

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHــادة اHــادة 25 :  : يــتـم تــعـــديل بـــنـــود االتــفـــاقـــيــة عـن طــريق
مــلـــحق يــوقــعـه الــطــرفــان اHــعـــنــيــان ويــوافق عـــلــيه مــديــر

الشباب والرياضة للوالية.

اHــادةاHــادة 26 : يــجـب عــلى اجلـــمــعـــيــة نـــقل الـــتــجـــهــيــزات
والـــعـــتـــاد اخلـــاص بـــهـــا في أجـل يـــحـــدده الـــديـــوانs و إعــادة
sعـند انـتـهـاء مـدة صالحيـة االتـفـاقـية sاألماكن إلـى حالـتـهـا

مهما كان السبب.

اHادةاHادة 27 : يــتــفــق الـــطــرفـــان عــــلــى تــفــــضــيــل
ســـبــل الـــتـــســـويــــة الـــوديـــة لـــلـــخــالفـــات أو الـــنـــزاعــات
الــتي �ــكن أن حتــدث �ـنــاســبــة تـنــفــيــذ أو تــفـســيــر بــنـود

االتفاقية.

اHـادةاHـادة 28 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اHوافق 15 مارس سنة 2014.

محمد تهميمحمد تهمي

اHلحق األولاHلحق األول

®وذج اتفاقية التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية®وذج اتفاقية التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية
اجلارية داخل مؤسسة الشباباجلارية داخل مؤسسة الشباب

: Yبرمة بHا: Yبرمة بHا
ديوان مـؤسـسات الـشـباب لـواليـة..................¡ثال
مـن طـــــــرف مـــــــديـــــــره (مـــــــديـــــــرتـه)s الـــــــســـــــيـــــــد/ الـــــــســـــــيـــــــدة
.............................................الـــــــــــــكــــــــــــــائـن مـــــــــــــقـــــــــــــره بـ
.......................................... الــــــــذي يــــــــدعـى فـي صــــــــلب

النص '' الديوان''

 من جهةمن جهة

و جـــمــعـــيـــة نــشـــاطـــات الــشـــبــاب ..........................
مــــمـــــثــــلــــة من طـــرف رئــــيـــســــهـــا (رئــــيـــســــتـــهــــا) الـــســــيـــد /
الـــــســـــيـــــدة.....................................الـــــكـــــائن مـــــقـــــرهــــا بـ
................................ التي تدعى في صلب  '' اHسير ''

من جهة أخرىمن جهة أخرى

حيث ¯ االتفاق على ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : �ـوجب هـذه االتـفـاقـيـة اHـبـرمـة طـبـقـا
لـلـمادة 27 (الـفـقرة 2) من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 01-07
اHـؤرخ في 17 ذي احلــجـة عـام 1427 اHـوافق 6 يـنـايــر سـنـة
s2007 يـــســـنـــد الـــديـــوان الـــتـــســـيـــيــــر الـــكـــلي لـــلـــنـــشـــاطـــات

الـــــبـــــيـــــداغــــــوجـــــيـــــة اجلـــــاريـــــة داخـل مـــــؤســـــســـــة الـــــشـــــبـــــاب
اHـــــســــــمـــــاة.................................................الـــــكــــــائـــــنـــــة
بـ....................................بــلـديـة...............................
دائـــرة........................................واليــة......................

لفائدة اجلمعية اHذكورة أعاله.

تــلـحق بـهــذه االتـفـاقــيـة قـائــمـة وطـبــيـعـة الــنـشـاطـات
البيداغوجية اHسندة للتسيير الكلي لفائدة اجلمعية.

اHــــادةاHــــادة 2 : مــــدة االتــــفـــاقــــيــــة ســـنــــة واحـــدة (1) قــــابــــلـــة
للتجديد حسب نفس األشكال.

اHادةاHادة 3 : تلزم اجلمعية �ا يأتي :
- تـقـد¨ مـشروع تـربـوي يـلـحق باالتـفـاقـيـة يجب أن
يــظـهــر عــلى اخلـصــوصs اHــنـاهج الــبــيـداغــوجـيــة اHــتـوقــعـة
والـعــتـاد اHـســتـعـمـل واجلـمـهــوراHـعـنـي ومـضـمــون األعـمـال

sتخذة لوضعه حيز التنفيذHرتقبة واإلجراءات اHا
- تــــعـــيـــY مــــســـتــــخـــدمـــY مــــؤهـــلـــY يــــســـتـــجــــيـــبـــون
Hتطلبـات و ضرورات تنفيذ اHشروع التربوي اHقدم من
اجلــــمــــعــــيــــةs وتــــلــــحـق بــــاالتــــفــــاقــــيــــة الــــقــــائــــمــــة االســــمــــيــــة

sومؤهالتهم YعينHا Yللمستخدم
- إثــبـات الــتـأمــY الـذي يــضـمن اHــسـؤولــيـة اHــدنـيـة

الناجتة عن النشاطات اHبذولة.
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sبـعـنوان حـقوق االنـخراط s%20 دفع مـبـلغ بقـيـمة -
الـــعـــائـــدة قــــانـــونـــا لـــلــــمـــؤســـســـة واإليـــرادات الــــنـــاجتـــة عن

 sنظمةHالنشاطات البيداغوجية ا
- إعداد مـعايـنة لألمـاكن تضم عـلى اخلـصوصs اجلرد
الـــكــمي والــنـــوعي والــتــقـــديــري جملــمــوع األمـالك اHــنــقــولــة
للمؤسسة ويحرر حضوريا بY الطرفY. يجب أن توقع
معايـنة األمـاكن من الطـرفY وتلـحق باالتـفاقـية. وترسل
نــســخــة مـــنــهــا لـإلعالم إلى مــديـــريــة الــشــبـــاب والــريــاضــة

للوالية.

اHــادةاHــادة 4 : تــلـــتــزم اجلــمــعـــيــةs �ــوجب هـــذه االتــفــاقــيــة
بـاحـتـرام أحــكـام الـقـرار اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1435 اHــوافق 15 مـــارس ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد شـــروط

وكـيـفيـات إسنـاد تسـيـير الـنشـاطـات أو بعض الـنشـاطات
الـبـيداغـوجـيـة اجلـاريـة داخل مؤسـسـة الـشـبـاب عن طريق
اتـــفـــاقـــيـــةs إلـى جـــمـــعـــيــــة أو عـــدة جـــمـــعـــيـــات تــــخـــتص في

نشاطات الشباب. 

اHــــادةاHــــادة 5 : لــــلــــجــــمــــعـــيــــة كــــامل احلــــريــــة في تــــســــيــــيـــر
النشاطات البيداغوجية اHسندة لها.

وبهذه الصفةs تستفيد على اخلصوصs من إمكانية :
sحتديد تسعيرة االستفادة من النشاطات -

sاستعمال الفضاءات اخملصصة لهذه النشاطات -
- اســتـــعــمــال الـــتــجــهـــيــزات والــعـــتــاد الــبـــيــداغــوجي

sالتابع للمؤسسة
- حتـــصـــيل مـــصــاريـف االنــخـــراط وفـــقـــا لــلـــتـــنـــظــيم

اHعمول به.

اHـادةاHـادة 6 : عنـدمـا تـمـارس اجلـمـعـيـة حـقـوقـهـا اHـذكورة
في اHــادة 5 أعالهs مــنـــهــا حــقــوق تــســعـــيــرة االســتــفــادة من
الــنـشـاطـات و/ أو بـعض الـنـشـاطــات الـبـيـداغـوجـيـةs فـإنه
يـــتــعـــY عـــلـــيـــهـــا احلــصـــول عـــلى اHـــوافـــقـــة الـــصـــريــحـــة من

الديوان . 

اHـادةاHـادة 7 : يجب عـلى اجلـمـعيـة إعالم الـديـوان بدواعي
ونتائج الـعمل اHـزمع القـيام به من طـرفها عـندمـا تتدخل
Hــقـتــضـيـات صــيـانــة الـتـجــهـيـزات والــعـتــاد اHـوضـوع حتت

تصرفها.

اHـادةاHـادة 8 : زيـــادة عـــلـى االلـــتــــزامـــات الـــمـــنـــصــوص
عــلـــيـهــا فـي الـتــنـــظــيـم الــمــعــمــول بـهs ال ســيــمـا مـنـهـا
اHــــادة 11 مــن الـــقــــرار اHـــؤرخ في 13 جــــمــــادى األولى عـــام
1435 اHوافق 15 مـارس سنة 2014 واHذكـور أعالهs تلـتزم

اجلمـعيـة ببـذل العنـاية اHـطلـوبة لـتوفـير أحـسن الظروف
إلجناح اHشروع التربوي الذي تعتزم تطبيقه. 

اHـادةاHـادة 9 : زيــادة عـلى االلــتــزامـات اHــنـصــوص عــلـيــهـا
في الـتـنظـيم اHـعـمـول بهs يـلتـزم الـديـوان بـرفع  الـعوائق
التي من شأنها عرقلة سير اHشروع التربوي للجمعية.

اHادةاHادة 10 : تـخـضع االتـفاقـيـة لـلرقـابـة التـي تقـوم بـها
اHصالح اخملتصة Hديرية الشباب والرياضة للوالية.

اHـادةاHـادة 11 : فـي حـال إخالل اجلــمــعـيــة بـالــتــزامـاتــهـا أو
عنـدما يـقتـضي الصـالح العـام أو متـطلـبات تـثمـY اHوقع
ذلكs فـــإنه �ـــكـن الـــديـــوانs بـــعـــد إعـــذار مـــصـــحـــوب بـــأجل

مالئم مع طبيعة اإلخالل واالستعجال لتصحيحه :

sإما توقيف االتفاقية بصفة مؤقتة -

- وإما النطق بفسخ االتفاقية.

اHـــــادة اHـــــادة 12 : : تـــــتـــــكـــــفل اجلـــــمـــــعـــــيـــــة بـــــدفع اHـــــصـــــاريف
والــــتـــــعــــويـــــضــــات الــــنـــــاجــــمـــــة عن األضــــرار الـــــتي تـــــلــــحق
بــاHـســتـخــدمـY والــعــتـاد أو بــالـغــيـرs �ــنـاســبـة أداء اHــهـام

اHنوطة بها.

اHــــادة اHــــادة 13 : يــــتـــــفق الــــطــــرفــــان عـــــلى تــــفــــضـــــيل ســــبل
الـتــسـويـة الــوديـة لــلـخالفــات أو الـنــزاعـات الــتي �ـكن أن

حتدث �ناسبة تنفيذ أو تفسير بنود االتفاقية.

اHادة اHادة 14 : : �كن أن تكون االتـفاقية محل ملحق تراه
األطــراف اHـعــنــيـة ضــروريـاs شــريـطــة أالّ يــخـالف األحــكـام

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

Yالطرف Yوقعة بHادة 15 : تدخل هذه االتفافية اHادةاHا
حــيــز الــتــنــفــيــذ بـعــد اHــوافــقــة عــلــيــهــا من مــديــر الــشــبـاب

والرياضة للواليةs و تبليغها للجمعية.

اHادةاHادة H : 16قتضيـات هذه االتفاقيةs يـختار الطرفان
موطنهما �قر كل واحد منهما كما هو محدد أعاله.

اHادةاHادة 17 : حترر هذه االتفاقية في ثالث نسخ أصلية.

حرر بـ ......................في.................................

مـــــديـــــر(ة) ديـــــوان مـــــؤســـــســــاتمـــــديـــــر(ة) ديـــــوان مـــــؤســـــســــات
الشباب لوالية ....................الشباب لوالية ....................

السيد / السيدةالسيد / السيدة
 .............................. ..............................

رئيس(ة) جمعيةرئيس(ة) جمعية
نشاطات الشبابنشاطات الشباب

السيد / السيدةالسيد / السيدة
 ............................ ............................

للموافقةللموافقة
مدير(ة) الشباب والرياضةمدير(ة) الشباب والرياضة

لوالية.........................لوالية.........................
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إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات طبيعة النشاط البيداغوجيطبيعة النشاط البيداغوجي الرقمالرقم

قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية اHسندة للتسيير الكلي لفائدةقائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية اHسندة للتسيير الكلي لفائدة
جمعية........................................................................................جمعية........................................................................................
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إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

حالة األمالك اHنقولة اHوضوعة حتت تصرف اجلمعية من طرف الديوانحالة األمالك اHنقولة اHوضوعة حتت تصرف اجلمعية من طرف الديوان

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات حتديد اHلك اHنقولحتديد اHلك اHنقول رقم اجلردرقم اجلردالنوعيةالنوعيةالكميةالكميةالرقمالرقم القيمة التقديريةالقيمة التقديرية
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إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

القائمة االسمية للمستخدمY اHعينY من طرف اجلمعية ومؤهالتهمالقائمة االسمية للمستخدمY اHعينY من طرف اجلمعية ومؤهالتهم

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات االسم واللقباالسم واللقب العنوانالعنواناHؤهلاHؤهلتاريخ ومكان االزديادتاريخ ومكان االزديادالرقمالرقم
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

®وذج اتفاقية التسيير اجلزئي للنشاطات®وذج اتفاقية التسيير اجلزئي للنشاطات
البيداغوجية اجلارية داخل مؤسسة الشبابالبيداغوجية اجلارية داخل مؤسسة الشباب

: Yمبرمة ب: Yمبرمة ب
ديـــوان مــؤســـســات الـــشــبـــاب لــواليــة ....................
¡ـــثـال من طــــرف مـــديــــره (مــــديــــرته) الــــســــيـــد / الــــســــيـــدة
............................. الـــــــكــــــــائن مـــــــقـــــــره بـ ....................

الذي يدعى في صلب النص ''  الديوان  ''
من جهةمن جهة

وجــمـعــيـة نـشــاطـات الــشـبـاب ..................... ¡ــثـلـة
من طــــرف رئـــيــــســـهـــا أو رئــــيـــســــتـــهــــا الـــســــيـــد / الــــســـيـــدة
........................................................ الــكــائن مــقــرهـا
بـ ............................. ....الـــتي تـــدعى في صـــلب الـــنص

 '' اHسير  ''
من جهة أخرىمن جهة أخرى

¯ االتفاق على ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : �ـوجب هـذه االتـفـاقـيـة اHـبـرمـة طـبـقـا
لـلمادة 27 (الـفقرة 2) من اHرسـوم التـنــفـيذي رقم 01-07
اHـؤرخ في 17 ذي احلــجـة عـام 1427 اHـوافق 6 يـنـايــر سـنـة
s2007 يـــســنـــد الـــديـــوان الـــتــســـيـــيـــر اجلــزئـي لــلـــنـــشـــاطــات

الــبـيــداغـوجــيـة اجلــاريـة داخـل مـؤســسـة الــشـبــاب اHـســمـاة
............................................................... الــــكــــائــــنــــة
بـ ..................................... بـلدية.............................
دائـــــــــرة................................واليـــــــــة...........................

لفائدة اجلمعية اHذكورة أعاله.

تــلـــحق بـــاالتـــفــاقـــيـــة قـــائــمـــة وطـــبــيـــعـــة الــنـــشـــاطــات
البيداغوجية اHسندة للتسيير اجلزئي لفائدة اجلمعية.

اHــادةاHــادة 2  : مـــدة االتــــفـــاقـــيــــة ســـنـــة واحـــدة (1) قـــابـــلـــة
للتجديد حسب نفس األشكال.

اHادة اHادة 3  : تلزم اجلمعية �ا يأتي:
 - تــقـد¨ مــشــروع تــنـشــيط وعــمل يــلــحق بــاالتـفــاقــيـة
يــجـب أن يــظـــهــر عــلـى اخلــصـــوصs اHــنـــاهج الــبـــيــداغـــوجــيــة
اHـتــوقـعـة والــعـتــاد اHـســتـعــمل واجلـمــهـوراHــعـني ومــضـمـون
sتخذة لوضعه حيز التنفيذHرتقبة واإلجراءات اHاألعمال ا
- تــــعـــيـــY مــــســـتــــخـــدمـــY مــــؤهـــلـــY يــــســـتـــجــــيـــبـــون
Hـتطـلبات و ضـرورات تنـفيـذ مشـروع التـنشيـط و العمل
اHـقـدم من اجلـمـعـيـة وتـلـحق بـاالتـفـاقـيـة الـقـائـمـة االسـمـيـة

sومؤهالتهم YعينHا Yللمستخدم
- إثــبـات الــتـأمــY الـذي يــضـمن اHــسـؤولــيـة اHــدنـيـة

sبذولةHالناجتة عن النشاطات ا

- دفع مـــــبــــلـغ بــــقـــــيــــمــــة s%20 بـــــعــــنــــوان مـــــصــــاريف
االنخراطs الـعائـدة قانونـا للـمؤسسـة واإليرادات الـناجتة

sؤسسة الشبابH عن النشاطات البيداغوجية
- إعداد مـعايـنة لألمـاكن تضم عـلى اخلـصوصs اجلرد
الـــكــمي والــنـــوعي والــتــقـــديــري جملــمــوع األمـالك اHــنــقــولــة
لـلمـؤسسـة يحـرر حضـوريا بـY الطـرفY. يـجب أن توقع
معايـنة األمـاكن من الطـرفY وتلـحق باالتـفاقـيةs وترسل
نــســخــة مـــنــهــا لـإلعالم إلى مــديـــريــة الــشــبـــاب والــريــاضــة

للوالية.

اHــادةاHــادة 4 : تـــلــتـــزم اجلــمـــعــيـــة �ــوجب هـــذه االتــفـــاقــيــة
باحـتـرام أحـكـام الـقـرار اHؤرخ  في 13 جـمـادى األولى عام
1435 اHــوافق 15 مـــارس ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد شـــروط

وكـيـفيـات إسنـاد تسـيـير الـنشـاطـات أو بعض الـنشـاطات
الـبيـداغوجـية اجلـاريـة داخل مؤسـسة الـشبـابs عن طريق
اتـــفـــاقـــيـــةs إلـى جـــمـــعـــيــــة أو عـــدة جـــمـــعـــيـــات تــــخـــتص في

نشاطات الشباب. 

اHــــادةاHــــادة 5  : : لـــلـــجــــمـــعــــيـــة كــــامل احلــــريـــة فـي تـــســــيـــيـــر
النشاطات البيداغوجية اHسندة لها.

وبهذه الصفةs تستفيد على اخلصوصs من إمكانية :
sحتديد تسعيرة االستفادة من النشاطات -

sاستعمال الفضاءات اخملصصة لهذه النشاطات -
- اســتــعــمــال الــتـــجــهــيــزات و الــعــتــاد الــبــيــداغــوجي

sالتابع للمؤسسة
- حتـــصـــيل مـــصــاريـف االنــخـــراط وفـــقـــا لــلـــتـــنـــظــيم

اHعمول به.

اHادةاHادة 6 : عندما تمارس اجلمعية حقوقها اHذكورة في
اHادة 5  أعالهs ال سيمـا منـها حـقوق تـسعـيرة االسـتفادة من
الــنــشــاطــات و/أو بــعـض الــنــشـاطــات الــبــيــداغــوجــيــةs فــإنه
يتعY عليها احلصول على اHوافقة الصريحة من الديوان.

اHادةاHادة 7 : يـجب على اجلـمعـيـة إعالم الديـوان بدواعي
ونتائج العمل اHـزمع القيام به من طرفهـا عندما  تتدخل
Hــقـتــضـيـات صــيـانــة الـتـجــهـيـزات والــعـتــاد اHـوضـوع حتت

تصرفها.

اHادةاHادة 8 : زيـادة عن االلتزامـات اHنـصوص علـيها في
الــتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهs السـيـمـا مــنـهـا اHـادة 11 من الـقـرار
اHــــــــؤرخ  في 13 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام  1435 اHــــــــوافق 15
مــارس سـنـة 2014 واHـذكـور أعالهs تـلــتـزم اجلـمـعــيـة بـبـذل
الـعناية اHطـلوبة لتـوفير أحسن الـظروف إلجناح مشروع

التنشيط والعمل الذي تعتزم تطبيقه. 

اHـادةاHـادة 9 : زيــادة عـلى االلــتــزامـات اHــنـصــوص عــلـيــهـا
في الـتـنـظـيم اHـعـمــول بهs يـلـتـزم الـديـوان بـرفع الـعـوائق

التي من شأنها عرقلة سير مشروع التنشيط والعمل.
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الــمــادةالــمــادة 10 : تـخـضع االتــفـاقـيــة لـلـرقـابــة الـتي تـقـوم
بـــهـــا الـــمــــصــالح اخملــتـــصــة Hــديــريــة الـــشــبــاب والــريــاضــة

للوالية.

اHـادةاHـادة 11 : فـي حـال إخالل اجلــمــعـيــة بـالــتــزامـاتــهـا أو
عنـدما يـقتـضي الصـالح العـام أو متـطلـبات تـثمـY اHوقع
ذلكs فـــإنه �ـــكـن الـــديـــوانs بـــعـــد إعـــذار مـــصـــحـــوب بـــأجل

مالئم مع طبيعة اإلخالل واالستعجال لتصحيحه :
sإما توقيف االتفاقية بصفة مؤقتة -

- وإما النطق بفسخ االتفاقية.

اHـــــادةاHـــــادة 12 : تـــــتـــــكـــــفل اجلـــــمـــــعـــــيـــــة بـــــدفع اHـــــصـــــاريف
والــــتـــــعــــويـــــضــــات الــــنـــــاجــــمـــــة عن األضــــرار الـــــتي تـــــلــــحق
بــاHـسـتــخـدمـY و الــعـتـاد أو بــالـغـيــرs �ـنـاســبـة أداء اHـهـام

اHنوطة بها.

اHــــادةاHــــادة 13 : يــــتـــــفق الــــطــــرفــــان عـــــلى تــــفــــضـــــيل ســــبل
الـتــسـويـة الــوديـة لــلـخالفــات أو الـنــزاعـات الــتي �ـكن أن

حتدث �ناسبة تنفيذ أو تفسير بنود االتفاقية.

اHادةاHادة 14 : �كن أن تكون االتـفاقية محل ملحق تراه
األطــراف اHـعــنــيـة ضــروريـاs شــريـطــة أالّ يــخـالف األحــكـام

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
Yالطرف Yوقعة بHادة 15 : تدخل هذه االتفاقية اHادةاHا
حــيــز الــتــنــفــيــذ بـعــد اHــوافــقــة عــلــيــهــا من مــديــر الــشــبـاب

والرياضة للوالية وتبليغها للجمعية.
اHادةاHادة H : 16قتضيـات هذه االتفاقيةs يـختار الطرفان

موطنهما �قر كل واحد منهما كما هو محدد أعاله.
اHادةاHادة 17 : حترر هذه االتفاقية في ثالث نسخ أصلية.
حــرر  بـ ......................... في............................

مـــــديـــــر(ة) ديـــــوان مـــــؤســـــســــاتمـــــديـــــر(ة) ديـــــوان مـــــؤســـــســــات
الشباب لوالية ....................الشباب لوالية ....................

السيد / السيدةالسيد / السيدة
 .............................. ..............................

رئيس(ة) جمعيةرئيس(ة) جمعية
نشاطات الشبابنشاطات الشباب
السيد / السيدةالسيد / السيدة

 ............................ ............................
للموافقةللموافقة

مدير(ة) الشباب والرياضةمدير(ة) الشباب والرياضة
لوالية.........................لوالية.........................

إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات طبيعة النشاط البيداغوجيطبيعة النشاط البيداغوجي

قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية اHسندة للتسيير اجلزئي لفائدةقائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية اHسندة للتسيير اجلزئي لفائدة
جمعية........................................................................................جمعية........................................................................................

الرقمالرقم
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إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

حالة األمالك اHنقولة اHوضوعة حتت تصرف اجلمعية من طرف الديوانحالة األمالك اHنقولة اHوضوعة حتت تصرف اجلمعية من طرف الديوان

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات حتديد اHلك اHنقولحتديد اHلك اHنقول رقم اجلردرقم اجلردالنوعيةالنوعيةالكميةالكميةالرقمالرقم القيمة التقديريةالقيمة التقديرية



إمضاء و ختم مدير(ة)إمضاء و ختم مدير(ة)
ديوان مؤسسات الشبابديوان مؤسسات الشباب

لوالية.....................لوالية.....................

القائمة االسمية للمستخدمY اHعينY من طرف اجلمعية ومؤهالتهمالقائمة االسمية للمستخدمY اHعينY من طرف اجلمعية ومؤهالتهم

الـــــــتــــــــاريخ ................................الـــــــتــــــــاريخ ................................

إمضاء وختم رئيس(ة)إمضاء وختم رئيس(ة)
جمعية نشاطات الشبابجمعية نشاطات الشباب

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

اHالحظاتاHالحظات االسم واللقباالسم واللقب العنوانالعنواناHؤهلاHؤهلتاريخ ومكان االزديادتاريخ ومكان االزديادالرقمالرقم
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