
العدد العدد 66

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

 األربعاء  األربعاء 27 صفر صفر عام  عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 9 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم 15-304 مـــؤرّخ في 20 صــفـــر عــام 1437 اHـــوافق 2 ديــســمـــبــر ســنــة r2015 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي...............................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-305 مـؤرخ في 24 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 6 ديــسـمــبـر ســنـة r2015  يــتـضــمن  اHــوافــقـة عــلى دفــتـر
الـشـروط واالتــفـاقـيـة الــنـمـوذجــيـY اHـطـبــقــY في مـنح حــق االمـتـيـازات عــلى الـبـنـى الـتـحـتــيـة ذات الـطــابع الـتـجـاري
اHوجهة Hهام اخلدمة العمومية.......................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 15-306 مـؤرخ في 24 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 6 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـحدد شـروط وكـيـفيـات تـطـبـيق
أنظمة رخص االستـيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع..............................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-307 مـؤرخ في 24 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـحـدد صالحـيـات اجملـلس الـوطـني
للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره..............................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفــمــبــر ســنـة r2015 تــتــضـمّـن  إنـهــاء مــهـام بــوزارة الــتـربــيـة
الوطنية...................................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 11 صفـر عام 1437 اHوافق 23  نوفمـبر سنة r2015 يـتضمّـنان إنـهاء مهـام مديـرين للتـربية
في الواليات.............................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 اHوافق 23  نوفمبر سنة r2015 تتضمّن  التّعيY بوزارة التربية الوطنية..

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1437 اHـوافق 23  نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــر الــديــوان الـوطــني
لالمتحانات واHسابقات..............................................................................................................................

مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نــوفـمــبـر ســنـة r2015 تــتـضــمّن  تــعـيــY مـديــرين لـلــتـربــيـة في
الواليات..................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 29 مـحـرم عـام 1437 اHـوافق 12 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتضـمن تـعـيـY قـضـاة مـسـاعـدين لدى
احملاكم العسكرية..........................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قرار مؤرخ في 28 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 12 سبتـمبر سنة r2015 يعـدل القرار اHؤرخ في 21 جمادى الـثانية عام 1434
اHوافق 2 مايـو سنة 2013 واHتـضمن تعـيY أعضـاء اجمللس التوجـيهي للـمعهد الـوطني العـالي للصيـد البحـري وتربية
اHائيات.....................................................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةزارة الشباب والرياضة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23 نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يـحـدد قـائــمـة إيـرادات ونـفــقـات حـسـاب
التخصيص اخلاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم "............
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 15-304 مؤر مؤرّخ في خ في 20 صفر عام  صفر عام 1437
2 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمن حتـــويلr يـــتـــضـــمن حتـــويل اHــوافق اHــوافق 
اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون

اخلارجية والتعاون الدولي.اخلارجية والتعاون الدولي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة

- و�ـقتــضى اHـرسوم الـرئاسي رقـم 15-23  اHؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1436 اHـوافـق أول فـبـرايـر سنة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

الــشـــؤون اخلــارجـــيــة مـن مــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيـــــر �ــوجــب
r2015 الية لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2015
اعــــتــــمــــــاد قـــــــدره ثـــمــــانـــيــــة وخــــمـــســــون مـــلــــيـــون ديــــنـــار
(58.000.000 دج) مـقيّــد في ميـزانيـة الـتكـاليف اHـشتـركة
وفـي الـبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتـــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع".

2 : : يــخـــصص Hــيــزانــيــة ســـنــة 2015  اعــتـــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قــدره ثــمـانـيـة وخـمـســـون مـلـيـون ديـنـار (58.000.000 دج)
يــقــيّـد في مــيــزانـيـــة تــسـيـــيـر  وزارة الــشـؤون اخلــارجــيـة
والــــتــــعـــــاون الــــدولي وفـي الــــبــــاب رقم 42-03 "الــــتــــعــــاون

الدولي". 

rــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــدولــــةHـــــادّة ة 3 : : يـــــكــــلف وزيــــــر اHـــــاداHا
وزيـــرالــشــــؤون اخلــارجـــيــة والــتـــعــاون الـــدوليr كل فـــيــمــا
يـخـصّهr بــتـنـفـيــذ هــذا اHـرســوم الـذي يـنــشــر في اجلـريـدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 20 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 2
ديسمبر سنة 2015.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-305 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 6 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2015  يــــتــــضــــمنr  يــــتــــضــــمن

اHــــــوافـــــــقــــــة عــــــلـى دفــــــتــــــر الــــــشـــــــروط واالتــــــفــــــاقــــــيــــــةاHــــــوافـــــــقــــــة عــــــلـى دفــــــتــــــر الــــــشـــــــروط واالتــــــفــــــاقــــــيــــــة
الــنــمـوذجــيــY اHـطــبــقــY في مــنح حـق االمــتــيـازاتالــنــمـوذجــيــY اHـطــبــقــY في مــنح حـق االمــتــيـازات
عـلى البـنى التـحتـية ذات الـطابع الـتجـاري اHوجـهةعـلى البـنى التـحتـية ذات الـطابع الـتجـاري اHوجـهة

Hهام اخلدمة العمومية.Hهام اخلدمة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
rـتممHـعـدل واHا rـتــضـمـن قــانــون األمـالك الــوطـنــيــةHوا

rادتان 64 مكرر و64 مكرر1 منهHال سيما ا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

rادة 70 منهHال سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rادة 75 منهHال سيما ا rواخلاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 64 مــكــرر من
الــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14 جــــمــــادى األولى عــــام
1411 اHوافــق أول ديـسمبـر سنـة 1990 واHتـضمن قانون

األمـالك الـــــوطــــــنـــــيـــــــةr اHـــــعــــــدل واHـــــتــــــممr واHـــــــادة 70 من
الــقـانــون رقــم 14-10 اHـؤرخ فـي 8 ربـيع األول عـام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لـسـنة r2015 يـهـدف هـذا اHـرســوم إلى اHـوافـقـة عـلى دفـتـر
الـشروط واالتـفـاقـيـة النـمـوذجـيY اHـطـبـقY فـي منح حق
االمـتـيـازات من طــرف الـدولـة عـلى الـبــنى الـتـحـتـيـة ذات
rــهـــام اخلـــدمـــة الــعـــمـــومـــيــةH ـــوجـــهـــةHا rالـــطـــابع الـــتــجـــاري

اHرفقY بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

  عبد اHالك سالل  عبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر الشروط النموذجي اHطبق في منح االمتيازاتدفتر الشروط النموذجي اHطبق في منح االمتيازات
على البنى التحتيةعلى البنى التحتية ذات الطابع التجاري اHوجهة Hهام ذات الطابع التجاري اHوجهة Hهام

اخلدمة العموميةاخلدمة العمومية

اHـــــادة األولـى : اHـــــوضـــــوع والـــــتــــعـــــريـف وطـــــبـــــيـــــعــــةاHـــــادة األولـى : اHـــــوضـــــوع والـــــتــــعـــــريـف وطـــــبـــــيـــــعــــة
االمتيازاالمتياز

تطــبـيــقــا ألحـكـام اHـادة 64 مـكـرر من الـقـانون رقــم
90-30 اHــــؤرخ في 14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافــق

أول ديــــســــمـــبــــر ســــنــــة 1990 واHــــتـــضــــمـن قـــانــــون األمالك
الــوطــنــيــةr اHــعـــدل واHــتــمــمr واHـادة 70 من الــقــانــون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
يحـدد دفـتـر الـشـروط هـذا البـنـود والـشـروط اHـطـبـقة في
منح االمتياز لـفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في
صــلب الــنص "صــاحب االمـتــيــاز"r عـلـى بـنــيــة حتـتــيـة ذات
طـابع جتـاري مـوجهـة Hـهـام اخلـدمة الـعـمـومـيةr �ـولـة كـلـيا
أو جـزئـيــا من طـرف الـدولــة الـتي تـدعى فـي صـلب الـنص
"السـلطة صـاحبة حق االمـتياز" �ـثلة من الـوزير اخملتص

قطاعياH rدة محددة.

يجب أن يـكون مـنح االمتيـاز على بـنية حتـتية ذات
طــــابع جتـــاري مــــوجـــهـــة Hـــهــــام اخلـــدمـــة الــــعـــمـــومــــيـــة مـــحل

استشارة مسبقة تنظم بكل الوسائل اHكتوبة اHالئمة.

�ـكن تـكـيـيف دفتـر الـشـروط هـذا حسب خـصـوصـية
كل قـــطـــاع الـــذي تـــتـــبـــعه الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة مـــحل مـــنح

االمتياز.

اHادة اHادة 2 : اتفاقية االمتياز : اتفاقية االمتياز

حتـدد اتــفـاقـيـة مـنح االمـتـيـاز اHـبـرمـة  بـY الـسـلـطـة
rفي كل حــالــة rصــاحــبــة حـق االمــتــيــاز وصــاحب االمــتــيــاز
اإلطـار احملـدد حلقـوق وواجـبـات الطـرفـrY ويـجب أن حتدد

على اخلصوص ما يأتي :
rمشتمالت األمالك محل منح االمتياز -

rمدة االمتياز -
- الشروط اHالية.

rعـــنـــد الـــضـــرورة rتـــتـــمم اتــــفـــاقـــيـــة مــــنح االمـــتـــيــــاز
�الحق.

اHادة اHادة 3 : : مشتمالت األمالك موضوع منح االمتيازمشتمالت األمالك موضوع منح االمتياز

تــشــمل الـــبــنــيـــة الــتــحــتـــيــة مــحل االمـــتــيــاز األمالك
اHــذكــورة في االتـفــاقـيــة اHـعــدة بــY الـســلـطــة صـاحــبـة حق

االمتياز وصاحب االمتياز.

يـحـرر حضـوريـا بـY السـلـطـة صـاحبـة حق االمـتـياز
وصــاحب االمــتــيــازr مـحــضــر وضع حتت الــتــصــرف يــشـار

فيه إلى مشتمالت األمالك محل االمتياز.

يــقــبـل صــاحب االمــتـــيــاز األمالك اHــقـــدمــة من طــرف
الــســلــطــة صـــاحــبـــة حـق االمــتـــيــاز فــي الــحــالـــة الــتـي

هي عليها.

كـل تـــعــديـل مــنـــجـــز يــجـبr مــهـــمـــا يــكـن من أمــرr أن
يــذكـر بــصــفــة إجــبـاريــة فـي مــلــحـق بــاتـفــاقــيــة مـنـح

االمتياز.

اHادة اHادة 4 : مدة االمتياز : مدة االمتياز

طبـقا ألحكام اHادة 69 مكـرر من القانون رقم 30-90
اHــــــــؤرخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اHــــــــوافق أول
ديـسـمبـر سـنة r1990 اHـعدّل واHـتـمم واHـذكـور أعالهr �نح

االمتياز Hدة أقصاها خمس وستون (65) سنة.

�ـــكن أن يــجـــدد االمـــتــيـــازr بــاتـــفــاق الـــطــرفـــH rYــدة
أقصاها خمس وستون (65) سنة أيضا.
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اHادة اHادة 5 : : الشروط اHالية لالمتيازالشروط اHالية لالمتياز

زيــادة عــلى دفع جــزء من اإلتــاوة احملــصــلـة مـن طـرف
صـاحب االمـتـيـاز للـسـلـطـة صـاحـبة حق االمـتـيـازr بـعـنوان
رخص الــشـغل الــتي �ـنــحـهـا طــبـقــا لـلــتـشـريـع والـتـنــظـيم
اHــعـــمــول بــهـــمــاr يـــجب عـــلى هــذا األخـــيــر أن يـــســدد إتــاوة
rبـعـنـوان مـنح االمـتـيــاز عـلى بـنـيـة حتـتـيـة rأمالك الــدولـة
يكـون مبلـغها يـساوي الـقيمـة اإليجـارية السـنويـة للبـنية

التحتية محل االمتياز.
حتـسب القيمة اإليجـارية السنويـة للبنيـة التحتية
Yعـلى أسـاس عـنـاصـر احملــاسـبـة وهـذا بـتـطـبـيق الـصـيـغـتـ

: Yاآلتيت
rمبلغ يساوي 1 % من رقم األعمال السنوي -

- مـــــبـــــلغ يـــــســـــاوي 10 % مـن الـــــفـــــائـــــدة الـــــصـــــافـــــيـــــة
السنوية.

يــكـــون مــبــلـغ إتــاوة االمــتـــيــاز الــواجـب األخــذ به هــو
ذلك األكـثـر نـفـعـا لـلـسـلـطـة صـاحـبـة حق االمـتـيـازr كـمـا هـو

محدد حسب إحدى الصيغتY اHذكورتY أعاله.

�ــكن مــراجــعــة طــريـقــة حــســاب هــذه اإلتـاوة �ــوجب
مالحق لالتفاقية.

تـســدد اإلتـاوة اHـســتـحــقـة مـقــابل الـســنـة األولى لـدى
صـندوق مـفتـشيـة أمالك الـدولة Hـقر صـاحب االمتـياز في
غـــضـــون الـــثالثــY (30) يـــومــــا الــــتي تــــلـي الـــســــنــــة األولى

لالستغالل.

تسدد اإلتاوات السنـوية التالية أيضا لدى مفتشية
أمالك الـدولــة اHـعـنــيـة في أجل أقــصـاه ثالثـون (30) يـومـا

من تاريخ االستحقاق.

يـتـرتب عـلى الـتأخـر في الـتـسـديـد دفع غـرامـة تـأخر
طبقا للتشريع اHعمول به.

rYبـعد إعذارين غيـر مجدي rفي حـالة عدم التـسديد
يتم حتصيل احلق بالطرق القانونية.

اHادة اHادة 6 : : الدخول في االنتفاعالدخول في االنتفاع
يبـدأ سريان الدخـول في االنتفـاع بالبنـية التـحتية
مـوضـوع مــنح االمـتـيـازr ابــتـداء من تـاريخ إعــداد مـحـضـر

وضع حتت التصرف اHذكور في اHادة 3 أعاله.

اHادة اHادة 7 : : حتصيل األتاوىحتصيل األتاوى
يــرخص لــصــاحب االمــتــيــازr مــقــابل الــنــفــقـات الــتي
يقـوم بـها تـطـبيـقـا لدفـتـر الـشروط هـذاr بـتحـصـيل أتاوى

نظير اخلدمات التي يقدمها في إطار مهمته.

يلـتزم صاحب االمتـياز بتـبليغ الـسلطـة صاحبة حق
االمـتــيــاز الـتــعـريــفــات و/ أو األسـعــار الــقـصــوى اHــطـبــقـة

التي يجب أن تبY في ملحق لدفتر الشروط هذا.

اHادة اHادة 8 : : الضرائب والرسومالضرائب والرسوم
يـتــحــمل صــاحب االمــتــيــاز كل الــضــرائب والــرسـوم
الـتي تــلـحق بــالــبـنــيـة الــتـحــتـيــة مـحل االمــتـيــاز وكـذا كل
الضـرائب والـرسـوم التـي �كن أن يـكـون مـدانا بـهـا جرّاء

النشاطات اHنصوص عليها �وجب هذا االمتياز.
rابتداء من يـوم انتفاعه rيـستوفي صـاحب االمتيـاز
كل األعبـاء اHـتعـلـقة بـاHـديـنة ومـصـلحـة الـطرق والـشـرطة
وغـيــرهـاr ويـخـضـع لـكل الـتــنـظـيـمــات اإلداريـة اHـقـررة أو
الـتي �ـكن أن تقـرر بـدون أي اسـتـثـنـاء أو حتفـظ أو طعن

ضد السلطة صاحبة حق االمتياز.

اHادة اHادة 9 : التصرفات القانونية لصاحب االمتياز : التصرفات القانونية لصاحب االمتياز
يــجب أن تــمـتــثل الــتــصـرفــات الــقــانـونــيــة لــصـاحب
rمهـما تكـن طبيـعتها rتـعلقـة باستـغالل البنـيةHاالمتـياز ا

ألحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح االمتياز.

اHادة اHادة 10 : : التعاقد من الباطنالتعاقد من الباطن
�كن صـاحب االمتيـازr بعد مـوافقة الـسلطـة صاحبة
حق االمتيازr أن يتعـاقد من الباطن فيمـا يخص التهيئة
والـــصـــيـــانــــة لـــكل أو جـــزء مـن الـــبـــنـــيـــة الـــتــــحـــتـــيـــة مـــحل

االمتياز.
فـي هـــذه احلــالـــةr يـــبـــقى صـــاحب االمـــتـــيـــاز مـــســؤوال
شـخـصـيـا جتـاه الـسـلـطـة صـاحـبـة حق االمـتـيـازr وكـذا جتاه
الـغيـر عـلى القـيام بـجمـيع الواجـبـات التي يـفرضـها عـليه

دفتر الشروط هذا واتفاقية منح االمتياز.

اHادة اHادة 11 : : مسؤولية صاحب االمتيازمسؤولية صاحب االمتياز
يـــكــــون صــــاحب االمــــتــــــيـــاز مــــســــؤوال عــــلى احــــتـــرام
الـــقــوانـــY واHـــعـــايـــيــر الـــســـاريـــة اHـــفــعـــول بـــغـــرض إجنــاز
األشغال أو اقتناء العتـاد أو تسيير اHصالح اHكلف بها.
تقع على عـاتق صاحب االمتياز األضرار التي تمس
العاملـY والعتـاد والغيـر والبيئـة الناجـمة عن العـمليات
الــــتي يــــقــــوم بــــهــــا حتت مــــســــؤولــــيــــتهr وكــــذا اHــــصــــاريف

والتعويضات الناجتة عن ذلك.
إذا كــانت األضــرار نــاجتــة عن تــدخل غــيـر شــرعي أو
بـــــاخلــــطـــــأ من صــــاحـب االمــــتـــــيــــازr أو عن تـــــغــــيـــــيــــرات في
الـتجـهيـزات � الـقيـام بهـا بـدون موافـقة الـسـلطـة صاحـبة
حق االمــتــيـازr يــحق لــهــذه األخـيــرة أن تــرجع ضــد صـاحب

االمتياز.
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12 : الـتزامـات الـصيـانـة واستـمـرارية اخلـدمة : الـتزامـات الـصيـانـة واستـمـرارية اخلـدمة اHادة اHادة 
العموميةالعمومية

حتت طــائــلــة الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا �ــوجب
دفـتــر الـشــروط هـذاr يــجب عـلـى صـاحب االمــتـيــاز ضـمـان
الـصـيــانـة واسـتــغالل الـبـنــايـات واHـنــشـآت والـتــجـهـيـزات
وجتـديـد الـعـتـاد والـشـبـكـات واألشـيـاء اHـنـقـولـة اHـوضـوعـة
حتت تـــصـــرفـه في إطـــار مـــنح االمـــتـــيـــازr بـــصـــفـــة تـــســـمح
باستـعمـالها بـشكل دائم لـلغـرض اخملصـصة له وفي أحسن
الــظــروفr قــصــد إعــادة تــســلـــيــمــهــا إلى الــســلــطــة صــاحــبــة

االمتياز في حالة استعمال.
فـي حــــالـــــة إخالل صـــــاحب االمـــــتـــــيــــاز بـــــالــــواجـــــبــــات
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في دفــتــر الــشــروط هــذاr وبــعــد إعـذار
مــتــوافق مع أجل مالئم لــطـبــيــعـة اإلخالل ولــغـرض ضــمـان
اسـتمراريـة اخلدمـة العـموميـةr �كن الـسلـطة صـاحبة حق
االمـتياز اتخاذ كل اإلجـراءات التحفـظية اHوجـهة لضمان
الـصـيـانـة واالسـتـغالل الـعـاديـY مـؤقـتـا لـلـبـنـيـة الـتـحـتـيـة

محل االمتياز.
وتنفذ هذه اإلجراءات على عاتق صاحب االمتياز.

اHادة اHادة 13 : : اخملاطر اخملتلفة والتأميناتاخملاطر اخملتلفة والتأمينات
يــــجـب عــــلى صـــــاحب االمــــتـــــيــــاز أن يــــأتــــمـن ضــــد كل
اخملــاطـــر الــتي حتــمّل مـــســؤولــيــتـه اHــدنــيــة وكــذا األضــرار
الـتي �ــكن أن تـلــحق بــالـبــنـيــة الـتــحـتــيـة مــحل االمـتــيـاز

بعنوان منح االمتياز.
يـــــجـب عـــــلـى صــــــاحب االمــــــتـــــيــــــاز أن يـــــشـــــتــــــرط من
اHـتدخـلـY في البـنـية الـتـحتـيـة محل االمـتـياز االشـتراك

في التأمينات الالزمة.

اHادة اHادة 14 : : مراقبة االمتيازمراقبة االمتياز
تـــتـم مـــراقـــبـــة اســـتـــغالل الـــبــــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة مـــحل

االمتياز طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
�ـكن ألعــوان اHــراقـبــة اHـؤهــلـY مـن طـرف الــسـلــطـة
صـــــاحــــبـــــة حق االمـــــتــــيـــــاز أن يــــقـــــومـــــوا في أي وقت بـــــكل
rالتحقيقـات الالزمة حول البنية التحتية محل االمتياز
والـقــيـام بـالــفـحـوصــاتr ال سـيـمــا اHـالـيـة أو تــلك اHـتــعـلـقـة

بتسيير منح االمتياز.
يـلـزم صاحـب االمتـيـاز بـتـقد¡ اHـسـاعـدة وكل وثـيـقة

ضرورية إلجناز هذه التحقيقات أو الفحوصات.
تــبـــلّغ نــتـــائج الـــفــحص إلـى صــاحب االمـــتــيـــاز قــصــد

تمكينه من تأكيد حقوقه.

اHادة اHادة 15 : : فسخ االمتياز وسحبهفسخ االمتياز وسحبه
�ـكن فـسـخ االمتـيـاز فـي أي وقت وبـاتـفـاق مـشـترك

لألطراف.
بــــاإلضـــافــــة إلى احلــــاالت الـــقــــاهـــرةr �ــــكن الــــســـلــــطـــة
صــــاحـــــبــــة حق االمــــتــــيـــــازr في أي وقت وبـــــعــــد أن يــــســــمح
لـــصــاحـب االمـــتــيـــاز بـــإبـــداء مالحـــظـــاتهr الـــنــطـق بــســـحب

االمتياز قبل انقضاء األجل اHتفق عليه :
- لعـدم وفـاء صـاحب االمـتـيـاز بـواجـبـاته الـتـعـاقـدية
بـعــد إشــعـار مــســبقr بــدون تـعــويض عن الــضــرر اHـبــاشـر

rسبق لالمتيازHادي واألكيد الناشئ عن السحب اHوا
- لسـبب غـير ذلك اHـتـعلق بـعـدم الوفـاء بـالواجـبات
التعاقدية. وفي هذه احلالةr يتم تعويض صاحب االمتياز
عن الـضرر اHـبـاشـر واHـادي واألكيـد الـنـاشئ عن الـسحب

اHسبق لالمتياز.

اHادة اHادة 16 :  :  اسـتئـناف الـتعـهـدات القـانونـية لـصاحباسـتئـناف الـتعـهـدات القـانونـية لـصاحب
االمتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محضاالمتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض

rومــهـــمـــا كـــانت األســـبــاب rعـــنـــد انـــقـــضــاء االمـــتـــيـــاز
تستـخلف السـلطـة صاحبـة حق االمتـياز صاحب االمـتياز
في كـل حــقـــوقهr وحتـــصّل عـــلى اخلـــصـــوصr كل الـــعـــائــدات
واحملـاصـيل الـنــاجتـة عن اسـتـغالل الــبـنـيـة الـتــحـتـيـة مـحل

االمتياز.
تــــتــــولى أيــــضــــا الــــســــلــــطــــة صـــاحــــبــــة حـق االمــــتــــيـــاز
rبـرمة قـانونـا من طرف صـاحـب االمــتـيـازHااللتـزامات ا
ال سيما فيمـا يتعلق بالتعاقدات من الباطن واإليجارات

والصفقات والتراخيص من كل نوع.
 عـدا حـالـة سحـب االمتـيـاز لـسبب غـيـر ذلك اHـتـعلق
بــعــدم الــوفــاء بــالــواجــبــات الــتــعــاقــديــةr ال تــأخــذ الــســلــطـة
صــاحــبـــة حق االمــتــيــاز عــلى عـــاتــقــهــا االلــتــزامــات اHــالــيــة

لصاحب االمتياز.

اHادة اHادة 17 : اختيار اHوطن : اختيار اHوطن
يـختـار صاحـب االمتـياز مـوطنـا في مـكان يـحدد في

اتفاقية منح االمتياز.

اHادة اHادة 18 : : أحكام ختاميةأحكام ختامية
 يـعـلن صـاحب االمـتـيـاز في االتـفـاقـيـة الـتي سـتـبرم
بـأنه اطّـلع مـسـبـقــا عـلى دفـتـر الـشـروط هـذاr وأنه يـتـخـذه

صراحة مرجعا له.
قر¥ وصودق عليه
 صاحب االمتياز
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االتفاقيةاالتفاقية النموذجية اHطبقة في منح االمتيازات على النموذجية اHطبقة في منح االمتيازات على
البنى التحتية البنى التحتية  ذات الطابع التجاري اHوجهة Hهام ذات الطابع التجاري اHوجهة Hهام

اخلدمة العموميةاخلدمة العمومية

بــــY الــــدولــــةr �ــــثــــلــــة مـن طــــرف (الــــوزيــــر اخملــــتص
قـطـاعـيـا)r واHـسـمـاة في هـذه االتــفـاقـيـة "الـسـلـطـة صـاحـبـة

rمن جهة r"حق االمتياز

و ..................................... اHـــمـــثل (ة) من طـــرف
................................................اHــــــتـــــصــــــرف بـــــصــــــفـــــة
.............................................. واHــــــــــســــــــــمـى فـي هــــــــــذه

rمن جهة أخرى r"االتفاقية "صاحب االمتياز

� االتفاق على ما يأتي :

اHادة األولى : موضوع االمتيازاHادة األولى : موضوع االمتياز

يـــــكـــــمـن مـــــوضـــــوع هـــــذه االتــــــفـــــاقـــــيـــــة فـي اســـــتـــــغالل
............................................................. الــــكــــائــــنــــة

بـ ................................................

rــنح هـذا االمــتـيــاز بــصـفــة شـخــصـيــة مـحــضـة�
ويــــلـــــتــــزم صـــــاحب االمــــتـــــيــــازr فـي جــــمــــيـع الــــتـــــصــــرفــــات
الــقــانــونــيــة الــتـي يــقــوم بــهــا فـي إطـار هـذه االتـفـاقـية
مــهــمــا تـــكن طــبــيــعــتــهــاr بـــاحــتــرام أحــكــام دفــتــر الــشــروط

اHرفق.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : مــــــشــــــتـــــمــالت األمـالك مــــــوضـــــوع مــــــنـح : مــــــشــــــتـــــمــالت األمـالك مــــــوضـــــوع مــــــنـح
االمتيازاالمتياز

تشمل البنية التحتية محل االمتياز :

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

اHـادة اHـادة 3 : مدة االمتياز : مدة االمتياز

تــطـبــيــقــــا ألحـكــام اHـادة 69 مــكـرر مـن الـقــانـون رقم
90-30 الــــــــــمــــــــــؤرخ فـي 14 جــــــــــمـــــــــادى األولــى عـــــــــام 1411

اHــــوافق أول ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1990 واHــــتـــضــــمن قــــانـــون
األمـالك الــوطـــنــيــةr اHـــعــدل واHـــتــممr �ـــنح هــذا االمـــتــيــاز

Hدة....................................(مدة أقصاها 65 سنة).

�ـــكن أن يــجـــدد االمـــتــيـــازr بــاتـــفــاق الـــطــرفـــH rYــدة
أقصاها 65 سنة أيضا.

اHـادة اHـادة 4 : :  الشروط اHالية لالمتياز الشروط اHالية لالمتياز

�نح االمتيـاز مقابل دفع إتاوة سنـوية حتدد طريقة
حسابها في دفتر الشروط اHرفق.

اHـادة اHـادة 5 : :  أحكام خاصة أحكام خاصة

�ـكن مراجـعـة بنـود وشـروط هذه االتـفـاقيـة �وجب
مالحق.

اHـادة اHـادة 6 : :  اختيار اHوطن اختيار اHوطن
ألجــل تـــنــفــــيــذ هـــذه االتـــفــاقـــيــةr يـــخــتــار الـــطــرفــان

اHوطن :
-  بـــالــنـــســبـــة لــلــســـلــطـــة صــاحــبـــة حق االمــتـــيــاز في
............................................................................
-  بــــــــــالــــــــــنـــــــــــســــــــــبــــــــــة لــــــــــصـــــــــــاحـب االمــــــــــتــــــــــيــــــــــاز فـي
............................................................................
في حـالة تغيـير اHوطنr يجب عـلى السلطـة صاحبة
حق االمــتــيــاز أو صــاحب االمــتـيــاز أن يــعــلــمـا مــوطــنــهــمـا

اجلديد.

اHـادة اHـادة 7 : تسوية النزاعات : تسوية النزاعات

تـــرفع الــنـــزاعــات الـــتي �ــكـن أن تــنــشـــأ عن تــنـــفــيــذ
بــنــود هـــذه االتــفــاقـــيــةr وكــذا دفـــتــر الــشـــروط اHــرفق إلى

اجلهة القضائية اجلزائرية اخملتصة.

اHـادة اHـادة 8 : حقوق الغير : حقوق الغير

تكون وتبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح.

اHـادة اHـادة 9 : اإلشهار : اإلشهار

تشهر هذه االتفاقية في فهرس العقود اإلدارية.

يــتــحــمـل صــاحب االمــتــيــاز مـــصــاريف شــهــر ونــسخ
هذه االتفاقية ومرافقها وكذا اHلحقات إن وجدت.

يــتــحـمل صــاحب االمــتــيــاز أيـضــا احلــقــوق اجلـبــائــيـة
اHرتبطة بهذه الوثائق.

اHـادة اHـادة 10 : أحكام ختامية : أحكام ختامية
يعـلن صـاحب االمتـيـاز بأنه اطّـلع مـسبـقـا على بـنود

دفتر الشروط اHرفقr وأنه يتعهد باحترامها.

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

السلطة صاحبة حق االمتيازعن صاحب االمتياز
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و/أو إحصائية مسـبقــة الستيــراد أو تـصدير اHنتوجات
والـــبـــضـــائـعr مـــطـــابــــقـــــة ألنـــظـــمـــــة الــــرخص الـــتــــلـــقـــائـــيـــة
اHــنــصــــوص عــلــيـهــا فــي األمــر رقـم 03-04 اHــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى األولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــســــلّم رخـص االســــتــــيــــراد أو الــــتــــصــــديــــر
الـتـلـقـائـيـة الـقـطـاعـات الـوزاريـة اHـعـنـيـةr بـنـاء عـلى طـلب
مــرفـق بــوثــائق تـــثــبت مــطــابـــقــة اHــنــتــوجـــات والــبــضــائع
Yوكـذا الوضـعـيـة الـقـانـونـية لـلـمـتـعـامـل rحسـب طبـيـعـتـهـا

.Yاالقتصادي

الفصل الثالثالفصل الثالث
الرخص غير التلقائية الرخص غير التلقائية 

5 : : �ــــــكن إحــــــداث رخـص غــــــيــــــر تــــــلــــــقــــــائــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
لالســتــيــراد أو الــتــصــديــر لــتــســيــيــر حــصص اHــنــتــوجــات
والـبضائع عـند االستيـراد أو التصـديرr وتدعى في صلب

النص "احلصص".

�ـنح هـذه الــرخص الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارةr بـنـاء
عـلى اقتراح اللجـنة الوزارية اHـشتركة الـدائمة اHذكورة

في اHادة 6 أدناه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : حتـدث لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـتجـارة جلـنة
وزاريـــــة مــــــشـــــــتــــــركــــــة دائـــــمـــــة تــــــدعى فـي صـــــلـب الـــــنص
"الــلــجــنـة"r تــكــلف بــدراســة طــلــبــات رخص االســتــيـراد أو

التصدير.

 يـرأس الـلجـنـة األمY الـعـام لوزارة الـتـجارةr وهي
تتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- �ــثالن (2) عـن وزارة اHــالـــيـــة (اHـــديــريـــة الـــعـــامــة
r(ديرية العامة للضرائبHللجمارك وا

rناجمHثل (1) عن وزارة الصناعة وا� -

- �ـثل (1) عن وزارة الــفالحــة والــتـنــمــيــة الـريــفــيـة
rوالصيد البحري

- �ثل (1) عن وزارة التجارة.

يـعـY أعـضـاء اللـجـنـة �قـرر من الـوزيـر األولr بـناء
.YعنيHعلى اقتراح الوزراء ا

�ــكن الــلــجـــنـة أن تــســتــعــY بــكـل قــطــاع وزاري أو
هــيــئــة وكــذا كـل شــخـص طـبــيــعـي أو مــعـنـــويr �ــكن أن

يفيدها في  أشغالها.

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-306 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHـوافق اHـوافق 6 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة r r2015 يــحـدد شـروطيــحـدد شـروط

وكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص االســتــــيــراد أووكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة رخص االســتــــيــراد أو
التصدير للمنتوجات والبضائعالتصدير للمنتوجات والبضائع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 03-04 الــمـؤرخ فـي 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد
الــبــضـائع وتــصــديــرهـاr اHــعــدل واHــتـمـمr ال سـيــمــا اHـادة 6

rمكرر 1 منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
  rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحكـام عامـــةأحكـام عامـــة

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 6 مــكــرر1 من
األمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عــام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة r2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعــالهr يــــــهـــــــدف هــــــــذا اHــــــرســـــوم إلـــى حتـــــديــــــــد شـــــروط
وكيـفـيـات تـطبـيق أنـظـمـة رخص االسـتيـراد أو الـتـصـدير

للمنتوجات والبضائع.

تــــشــــمـل أنــــظــــمــــة الــــرخـص : الــــرخص الـــــتــــلــــقــــائــــيــــة
والرخص غير التلقائية على حد سواء.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـخـضع اHـنـتـوجــات والـبـضـائع اHـسـتـوردة
أو اHـصـدّرة فـي إطـار أنـظـمـة الــرخص اHـذكـورة في اHـادة
rحـسب احلـالـة rإلى تـرخـيص مـسـبـق يـسـمى rاألولى أعـاله

"رخصة االستيراد" أو "رخصة التصدير".

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التراخيص التلقائيةالتراخيص التلقائية

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـجـب أن تـكــون اHــتـطــلـبــات اإلداريــة الـتي
تـعــدّهــا الـقــطــاعــات الـوزاريــة في شــكل تــراخـيـص تـقــنــيـة
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تسـاعد اللجـنة أمانـة تقنيـة تعY �ـقرر من الوزير
اHـكلف بـالـتـجارةr وتـتـكـفل بهـا اHـصـالح اHركـزيـة لوزارة

التجارة. 
تـعزز األمانة التـقنيةr في إطـار أشغالهـاr  �نظومة
معاجلة عبـر اإلعالم اآللي قصد تسيير نظام الرخص غير

التلقائية لالستيراد أو التصدير.
حتــــدد كـــيـــفــــيـــات ســـيــــر الـــلــــجـــنـــة �ــــوجب نـــظــــامـــهـــا

الداخلي. 

اHــاداHــادّة  7 :  : تـــكـــلف الـــلـــجـــنـــة بـــدراســـة طـــلـــبـــات رخص
االستيـراد أو التـصدير بـالرجـوع إلى االحتيـاجات اHـعبر
عـــنــهـــا واإلحــصـــائــيــات الـــنــاجتـــة عن اســتـــغالل اHــعـــطــيــات
احملصل علـيهـا و/أو اHقـدمة من الـقطـاعات الـوزارية وكذا
من �ــثـلي اجلــمـعــيــات اHـهــنـيــة وجـمــعـيــات أربـاب الــعـمل

اHعتمدة.
كـمـا تـكــلّف الـلـجــنـة بـتــقـد¡ اقـتــراحـات إلى الـوزيـر

اHكلف بالتجارة تتعلق على اخلصوصr �ا يأتي :
- تــعـــيــY وحتـــيــY قـــائــمـــة اHــنـــتــوجـــات والــبـــضــائع

rموضوع احلصص
rحتديد األحجام الكمية للحصص -

- اخــتـيــار طــرق وكــيــفـيــات تــوزيع نــســبــة احلـصص
rYعنيHا Yاالقتصادي Yالتي تمنح للمتعامل

- نتـائج استـغالل وفـحص طلـبـات رخص االستـيراد
أو التصدير للمنتوجات والبضائع.

اHاداHادّة  8 :  :  �كن أن تودع طلـبات رخص االستيراد أو
YـــتـــعــــامـــلـــHـــقــــدمـــة من طــــرف اHالــــتـــصـــديــــر والـــطـــعــــون ا
االقتـصـاديـY اHعـنـيـY  علـى مسـتـوى مـديريـات الـتـجارة

الوالئية اخملتصة إقليميا.  

اHـاداHـادّة  9 : :  تـفـتح احلــصص بـنــاء عـلى إعالن صـادر عن
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـتـجـارة يـنـشـر في الـصـحف الـوطـنـية
وفي اHـوقع اإللكـتـروني لـوزارة الـتـجارةr أو بـأي طـريـقة

أخرى مناسبة.
يجب أن يتضمن هذا اإلعالن البيانات اآلتية :

- اآلجـال الـقـصـوى لـتقـد¡ طـلـبـات رخص االسـتـيراد
rتعلقة  بكل حصة ومكان اإليداعHأو التصدير ا

rاآلجال القصوى لفتح وغلق احلصص -
- كـــمـــيـــات كل مـــنـــتـــوج وبــضـــاعـــةr وكـــذا الـــطـــريـــقــة
اHتبعة لتوزيع احلصص كما هو منصوص عليه في اHادة

rرسومH10 من هذا ا

-  الـــوثـــــائـق والــــمــــســـتــــنـــدات اHــــطـــلــــوب إرفـــاقــــهـــا
بـالـطـلـب.

يــــحــــدد ©ــــوذج طـــلـب الــــرخــــصـــة غــــيــــر الــــتــــلــــقــــائــــيـــة
لالســــتــــيـــراد أو الــــتـــصــــديـــر �ــــقــــرر من الـــوزيــــر اHــــكـــلف

بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـوزع احلـصص حـسـب الـطـرق اHـنـصـوص
rــرســومHــواد 11 و12 و13 و14 و15 من هــذا اHعـــلــيــهــا في ا

وتعتمد حسب احلالةr على :

rالترتيب الزمني لتقد¡ الطلبات -

rطلوبةHالتوزيع حسب احلصص للكميات ا -

- األخـــــذ بـــــعــــــY االعـــــتـــــبـــــار لـــــتـــــدفـــــقـــــات اHـــــبـــــادالت
rالتقليدية

- الدعوة إلبداء االهتمام.

اHاداHادّة ة 11 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أسـاس الـتـرتيـب الـزمـني إليـداع الـطـلـبـاتr تـوزع احلـصة
أو جزء من احلصة حـتى انقضائهاr حسب مبدأ "من يصل

أوال يخدم أوال "r بعد التحقق من توفر الرصيد.

يــجب أن يـــحــتـــوي إعالن فــتح احلـــصص عـــلى تــاريخ
االطالع عـــلى الــرصـــيــد اHـــتــوفــرr وذلـك لــضــمـــان اHــســاواة

جلميع مقدمي طلبات احلصول على حصص.

اHاداHادّة ة 12 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
أساس توزيع نسب الكميات اHطلوبة في حصصr جتري
دراســة جـمــيع الـطــلـبــات اHـســجـلــةr في آن واحـدr من أجل
حتـــديــــد كـــمـــيــــة احلـــصـــة الالزمــــة أو أجـــزائـــهــــا Hـــنح رخص

االستيراد أو التصدير.

في حــــالــــة مــــا إذا كــــان احلــــجم اإلجــــمــــالـي لــــطــــلــــبـــات
rالـرخـص مـســاويــا لـكــمــيـة تــســاوي احلـصص أو أقـل مـنــهـا

تقبل الطلبات بكاملها.

إذا تـضمـنت الـطـلبـات كـمـيات إجـمـالـية تـفـوق حجم
احلــــصــــةr تــــقـــبـل الــــطـــلــــبــــات في حــــدود نــــسب الــــكــــمــــيـــات

اHطلوبة.

اHاداHادّة ة 13 : : عنـدما تكـون طريـقة الـفحص قـائمـة  على
rبادالت التقليديةHاالعتـبار لتدفقات ا Yأساس األخذ بع
يخصص جزء من احلصة لـلمتعاملY التقليديrY بحسب
Yويـعـود اجلــزء اآلخـر لـلـمـتـعـامـلـ rمـنـشــأ أو وجـهـة مـعـيـنـة

اآلخرين.
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يـــعـــتـبــر مــتــعــامــلــY تــقـلــيــديــY اHــتــعــامــلـون الــذين
�كنهم أن يثبتـوا أنهم قاموا بانتظام بـعمليات استيراد
أو تــصــديـر كــمـيــات مـعــتـبــرة من مــنـتج وبــضـاعــة أو عـدة
مــنــتــجــات وبــضــائع مـــوضــوع حــصصr خالل مــدة ســابــقــة
تــــســــمى "اHـــدة اHـــرجـــعـــيــة" تـــمـــتـــد عـــلى مـــدى الـــســـنــوات

الثالث (3) األخيرة.

Yحتـــدد الــــلـــجـــنـــة الـــنـــسـب اخملـــصـــصـــة لـــلــــمـــتـــعـــامـــلـــ
الــتـــقــلــيـــديــيـنr وكــذا الـــنــسـب الــعـــائــدة لـلـــطــالــبــيـن

اآلخرين.

اHـاداHـادّة  14 : عـنـدمـا تكـون طـريـقـة الفـحص قـائـمـة على
أساس إعالن إبداء االهتـمامr تكون احلـصص موضوع بيع

باHزاد حلقوق استعمال احلصص أو أجزائها.

تـــــحـــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــــات الـــــحـــــصـــــول عـــــلـى
الـحــصـص أو أجـزائــهـا طــبـقــا  لـدفــتـر شــروط يـوافـق
عليه بقرار مشـترك بY الوزير اHكلف باHالية والوزير

اHكلف بالتجارة.

اHــــــــاداHــــــــادّة  15 : إذا تــــــبـــــــY أن طــــــرق  تـــــــوزيع احلـــــــصص
اHـذكــورة أعاله غــيـر مالئــمـةr فــإنه �ــكن الـلــجـنــة الـلــجـوء
إلى أي طــريــقــة أخــرى أكــثــر مالءمــةr يــجب حتــديــدهــا في

إعالن فتح احلصص أو أجزائها.

اHـاداHـادّة  16 : يـحـق لـكـل مــتـعـامـل اقـتــصـادي تـقـد¡
طـلب واحــد فــقـط لـلــحــصــول عــلـى رخــصـة لــكـل حــصـة

أو أجزائها.

غــيـر أنه يــرخص لـكل مـســتـفــيـد من الـرخــصـة أثـبت
أنه قـــام بــاالســـتــنـــفــاد الـــكـــلي أو اجلــزئـي لــلـــحــصـص الــتي
منحت له �ـوجب الرخـصةr بـتقد¡ طـلب جديـد للـحصول

على رخصة استيراد أو تصدير.

و�ـكن أن تـسـلّم له الـرخصـةr في هـذه احلـالـةr حسب
نفس الشروط السابقة.

اHـاداHـادّة  17 : تـقــوم اHـديــريـة الــعـامــة لـلــجـمــارك بـإعالم
اHــصـالح اHـعــنـيـة لـوزارة الــتـجـارة وبــنك اجلـزائـرr دوريـا
وكــــلـــــمــــا دعت الــــضــــرورة إلـى ذلكr �ــــســـــتــــوى اســــتــــهالك
حـصص االسـتـيـراد والـتـصـديـر اخلـاضـعـة ألنـظـمـة الـرخص
وكـذا إيـفـادهـا بـاHـعلـومـات اإلحـصـائـيـة اHـتـعـلـقـة بـالتـاريخ

التسلسلي لعمليات االستيراد أو التصدير .

اHـاداHـادّة  18 : �ـكن أن تـكـون الـكـمـيـات غـيـر اHـوزعـة أو
غـيـر اHـمـنـوحـة مـحل إعـادة تـوزيعr حـسب نـفس الـشـروط

اHنصوص عليها في اHادة 10 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  19 : تـحـدد مــدة صـالحـيـة رخـص االسـتـيـراد
أو الـــتـــصــديـــر بــســـتــة (6) أشـــهــرr ابـــتـــداء مـن تــاريـخ

تسليمها.

غـــيــــر أنهr �ـــكـن  أن حتــــددr عـــنــــد االقــــتـــضــــاءr مــــدة
أطــول وفـي هـــذه احلــالـةr يــجب أن تـنـشــر في إعالن فـتح
احلــصـةr فـي ظل احــتـرام الــشــروط اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر 8 مـن األمـــــــر رقم 03-04 اHــــــــؤرخ في 19
r2003 ــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــةHجـــمـــادى األولى عــام 1424 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعــاله. 

اHاداHادّة  20 : في حـالة رفض طـلب رخصـة التـصدير أو
االســـتــــيـــرادr يـــبـــلّغ مـــقــرر الـــرفض اHـــعـــلّل إلى اHـــتـــعــامل

اHعني.

و�ــــــكن هـــــــذا األخــــــيــــــر إيــــــداع طــــــعـن مـن أجل إعــــــادة
الدراسةr شرط تقد¡ عناصر جديدة للتقييم.

اHـاداHـادّة  21 : لــرخــصـة االســتــيــراد أو الـتــصــديــرr طـابع
شخصي وال �كن التنازل عنها.

rعنـد عـدم استـعمـال رخـصة االسـتيـراد أو الـتصـدير
يـجب أن تـعـاد إلى الـلـجـنة خالل مـدة أقـصـاهـا عـشرة (10)

أيام من أيام العملr بعد تاريخ انقضائها.

rعـنـد احلـاجـة rـرســومHـادّة  22 : : تـوضح أحــكـام هـذا اHـاداHا
بقرار من وزير التجارة.

اHاداHادّة  23 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-307 مــؤرخ  مــؤرخ في في 24 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437  اHــــــوافق اHــــــوافق 6 ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة r r2015 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد

صالحـــيــات اجملـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــتهصالحـــيــات اجملـــلس الـــوطــني لـــلـــبــرامج وتـــشـــكــيـــلــته
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rعدلHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rعدلHا rاحملاسبة

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةr ال سيـمـا اHادة 30

rمنه

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحرم عام 1411 اHوافق 25  يولـيو سـنة 1990 الذي
يــحـدد كــيـفــيـة مــنح اHـرتــبـات الــتي تــطـبق عــلى الــعـــمــال
الــــــذيـن �ـــــارســــون وظـــــائف عــــلـــــيــــا فـي الــــدولـــــةr اHــــعــــدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-318 اHؤرخ
في 17 شــــوال عــــام 1430 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2009
واHــتــضـمن تــنــظـيـم اإلدارة اHـركــزيــة في وزارة الـتــربــيـة

rالوطنية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 30 من الـقـانون
رقم 08-04 اHـــــؤرخ في 15 مـــــحــــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 23
ينـاير سـنة 2008 واHـذكور أعـالهr يهـدف هذا اHـرسوم إلى
حتـديــد صالحــيــات اجملــلس الــوطــني لــلـبــرامج وتــشــكــيــلـته
وتنظيمه وسيرهr الذي يدعى في صلب النص "اجمللس".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـوضع اجملـلس حتت سـلـطـة الـوزيـر اHـكـلف
بالتربية الوطنية.

يكون مقر اجمللس في مدينة اجلزائر. 

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
صالحيات اجمللسصالحيات اجمللس

اHاداHادّة  3 : : اجمللس هيئـة وطنية مختصّة لتقد¡ اآلراء
واالقتراحات إلى الوزيـر اHكلف بالتربية الوطنية حول
كل مــــســـــألــــة تـــــتــــعـــــلق بـــــالــــبــــرامـج واHــــنـــــاهج واHـــــواقــــيت

والوسائل التعليمية.

 ويـــتــــولّىr بـــهــــذه الـــصــــفـــةr عـــلـى اخلـــصــــوصr اHـــهـــام
اHتعلقة باقتراح ما يأتي : 

rالتصميم العام للتعليم -

- صـــيـــاغـــة األهــداف الـــعـــامـــة لــلـــتـــعــلـــيم انـــطالقـــا من
rغايات التربية

- تــطــابــق مــشــاريـع الــبــرامـج مـع الــمــواصــفــات
الـمــحـددة فـي الـمــرجـعـيــة العامـة وفي الدليل اHـنهجي

rذي الصلة

rحتديد مالمح تكوين موظفي التعليم -

- اســـتـــغـالل الــمــالحــظـــات واآلراء والـــتــوصـــيــات
الـتـي يــقـدمـهـا الــمجلـس الــوطـني للــتـربـيـة والتكوين
والـمـرصـد الـوطـنـي للـتـربـيـة والـتـكـويـن الـمـتـعـلـقـة
بـالـبـرامج والـوسـائل الـتـعــلـيـمـيـة والـتـجـهـيـزات الـعـلـمـيـة

والبيداغوجية.

rفي مجال تـصمـيم البرامج rادّة  4 :  : يـكلف اجملـلسHاداHا
باHهام اآلتية : 

- إعـداد اHرجـعيـة العـامة والـدليل اHـنهـجي للـبرامج
rوحتيينهما

- حتــــديــــد مالمح تــــخــــرج الــــتـالمــــيــــذ في نــــهــــايــــة كل
rمرحلة تعليمية

rإعداد مشاريع البرامج -

rالسهر على اإلنسجام األفقي والعمودي للبرامج -

-الـــــتـــــأكـــــد مـن مـــــشـــــاريـع الـــــبـــــرامج الــــــتي تـــــعـــــدهـــــا
اجملــمـــوعــات اHـــتــخــصـــصــة لـــلــمـــواد اHــذكـــورة في اHــادة 26

rأدناه

- اقـــــتــــراح مــــواضـــــيع الــــدراســـــات والــــبــــحــــوث ذات
  rالصلة بالبرامج

- تنظـيم ملتـقيات وطنـية وجهـوية ودولية Hـناقشة
اHــســائل ذات الــصــلـة بــالــبــرامج اHــدرســيـة قــصــد تــعــمـيق

rاالستشارة حولها
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- اHـســاهـمــة في وضع تــرتـيـبــات تـنــصـيب الــبـرامج
اHــدرســيــة عن طــريق إعــداد الـــوثــائق اHــرافــقــة وتــنــشــيط
عـــــمـــــلـــــيـــــات اإلعـالم وتـــــكـــــوين مــــــســـــتـــــخـــــدمي الـــــتـــــأطـــــيـــــر

rالبيداغوجي

- تــطـــويــر عـالقــات الـــتــعـــاون والــتـــبــادل في مـــيــدان
الــبـرامج اHــدرسـيــة مع الــهـيــئـات اHــمـاثــلـة عــلى اHـســتـوى

اجلهوي والدولي.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـكـلف اجملــلسr في مـجــال تـصـمــيم اHـنـاهج
واHواقيتr باHهام اآلتية : 

- اقـتـراح مـساعي الـتـعـلـيم والـتـعـلم الـتي تمـكّن من
rدرسيةHالتطبيق الفعال للبرامج ا

- حتـــديــد كـــيـــفـــيـــات تـــقــيـــيـم الــتـــعـــلم واHـــكـــتـــســـبــات
اHــدرسـيــةr وكـذا أجـهــزة اHـعــاجلـة الـبــيـداغـوجــيـة والــتـكـفل

rبالتالميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم

- حتــديـد كــيــفـيــات الــتـســيــيـر الــبــيـداغــوجي لــلــقـسم
rدرسية وإجراءاتهHؤسسات اHوا

- إعــداد شــبـكــة مــواقــيـت اHـواد الــتــعــلــيــمــيــة في كل
مــرحــلــة بــإدمــاج االجتــاهــات الــعــاHــيــة فـي مــجــال الــوتــائـر

اHدرسية.

اHاداHادّة ة 6 : : يكـلف اجملـلسr في مجـال تصـميم الـوسائل
التعليمية باHهام اآلتية : 

- اHـــســـاهـــمـــة في إعـــداد دفــاتـــر الـــشـــروط اHــتـــعـــلـــقــة
rدرسية والوسائل التعليمية األخرىHبالكتب ا

- اقــــــتــــــراح مـــــدونــــــات الــــــوســــــائـل الـــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــيـــــة
والتجهيزات العلمية والبيداغوجية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تشكيلة اجمللستشكيلة اجمللس وتنظيمه وسيرهوتنظيمه وسيره

اHاداHادّة ة 7 :  : يتشكل اجمللس من األعضاء اآلتي ذكرهم : 

- مــــســــؤوالن (2) من اإلدارة اHــــركـــــزيــــة لــــلـــــتــــربــــيــــة
r بالتعليم Yمكلف rالوطنية

rفتش العام لوزارة التربية الوطنيةHا -

rارسان (2) في حقل التربية� -

rدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربيةHا -

rرصد الوطني للتربية والتكوينHمدير ا -

rرئيس اجمللس الوطني للتربية والتكوين -

- رؤسـاء اجملــمـوعــات اHـتــخـصــصـة لــلـمــواد اHـذكـورة
rادة 26 أدناهHفي ا

Yاجلـــــامــــــعــــــيـــــ Yخـــــــــمـــــــــســــــــة (5) أعــــــضــــــاء مـن بــــــ -
والــــبـــاحــــثــــY اجلـــامــــعـــيــــY في اجملــــاالت الــــتـــعــــلــــيـــمــــيـــة أو

التخصصات اآلتية : 

rاللغات *

rعلوم التربية *

* الـــعــلـــوم اإلنــســـانــيـــة واالجــتــمـــاعــيـــة : الــتـــربــيــة
اإلسالميةr التاريخ واجلغـرافياr التربية اHدنيةr الفلسفة

r................

rالعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا *

* الفنون والتربية البدنية والرياضية.

- خبراء تابعون للمؤسسات اHذكورة أدناه : 

 rخبير من اجمللس األعلى للغة العربية *

rخبير من احملافظة السامية لألمازيغية *

rخبير من اجمللس اإلسالمي األعلى *

* خـبيـر من اHـركـز الـوطني لـلـدراسـات والـبحث
في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

8 :  : يـــعـــY أعـــضــاء اجملـــلس بـــقـــرار من الـــوزيــر اHــاداHــادّة ة 
اHـكـلف بـالـتـربــيـة الـوطـنـيـة Hـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة

للتجديد.

الـــــمـــــادالـــــمـــــادّة ة 9 : : فـي حــــــال انـــــقـــــطـــــاع عـــــضـــــويـــــة أحـــــد
rيــتم اســتــخـالفه حــسب األشــكــال نــفــســهــا rأعــضــاء اجملــلس
ويخـلفه الـعضـو اجلديـد اHعـY حتى انـتهـاء مدة الـعضـوية

اجلارية.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : �ــــكن رئــــيس اجملــــلس أن يـــســــتـــعــــY بـــأي
شــخـــصــيـــة عــلـــمــيـــة وطــنـــيــة أو أجـــنـــبــيـــة يــرى فـــائــدة في

مساهمتها نظرا خلبرتها وكفاءتها.

(2) Yادّة ة 11 : : يجتـمع اجمللس في دورة عاديـة مرتHاداHا
فـي الـســنــةr بـنــــاء عـلـى اســتـدعــــاء من رئـيـــسـه. و�ـكــن
أن يـــجــــتــــمـع في دورة غــــيــــر عـــاديــــة بــــطـــلـب من الــــوزيـــر
اHـكــلف بــالـتــربـيــة الــوطـنــيــةr أو بـنــاء عـلـى اسـتــدعـاء من

رئيس اجمللس.

يــســتــدعي رئــيس اجملــلس اHــكــتب ورؤســاء وأعــضـاء
جلـــان الــــتـــنــــســـيق اHــــتـــعـــددة اHــــوادr ورؤســـاء اجملــــمـــوعـــات



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 66 27 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
9  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

rــــادة 14 أدنــــاهHــــذكــــوريـن في اHــــتـــــخــــصــــصــــة لـــــلــــمــــواد اHا
لالجـــتــمــاع في دورات اHـــصــادقــة عـــلى مــشــاريـع الــبــرامج
قــبل تــقــد�ــهـا إلـى الـوزيــر اHــكــلف بــالــتــربـيــة الــوطــنــيـة.
وتــــتـــوج أعــــمــــال دورات اHـــصــــادقـــة �ــــحــــضـــر يــــرسل إلى

الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : يــــعـــد اجملــــلس مــــشـــروع نـــظــــامه الــــداخـــلي
ويصادق عليه في دورته األولى.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـكــلف اجملـلس عــلى اخلـصـوصr بــالـدراسـة
واHصادقة على ما يأتي : 

rالنظام الداخلي للمجلس -
rبرنامج نشاط اجمللس -

rمشاريع البرامج -
rحصيلة نشاطات اجمللس -

- الــــتـــقـــريـــر الــــســـنـــوي لـــلــــنـــشـــاط الــــذي يـــرسل إلى
الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

يـدرس اجمللـس كل مسـألـة تـطـرح عـلـيهr ويـبدي رأيه
فيها.

اHاداHادّة ة 14 : : يتشكل اجمللس من : 
r الرئيس -
rكتبHا -

rاألمانة العامة -
- اللجان واجملموعات.

القسم األولالقسم األول
الرئيسالرئيس

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :  : يـــــســـــيـــــر اجملــــلـس رئــــيـس يـــــعــــY �ـــــوجب
مـرســوم بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزيــر اHـكـلف بـالـتـربـيـة

الوطنية.
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : يـتـقـاضى رئيـس اجمللس راتـبه بـاالسـتـناد
إلى وظيفة مفتش عام باإلدارة اHركزية.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـكـلف الـرئـيس بـتـسـيـيـر اجملـلس ويـسـهـر
على حسن سيره.

وبهذه الصفة : 
rيعدّ مشروع ميزانية اجمللس -

- يــقـتــرح الــنـظــام الـداخــلي لــلـمــجــلس ويـســهــر عـلى
rتطبيقه

rيضبط جدول أعمال اجتماعات اجمللس -

rيرأس اجتماعات اجمللس ويدير أشغاله -

- �ـارس السـلـطـة السـلّـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
rاجمللس

- يــبـــرم كل االتـــفــاقـــيــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــات في
rعمول بهماHإطار التشريع والتنظيم ا

- يــرسل إلى الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــربــيــة الــوطــنــيـة
تقريرا سنويا عن نشاطات اجمللس.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHكتباHكتب

اHاداHادّة ة 18 :  : يتكون مكتب اجمللس من :

rالرئيس -

rالعام Yاألم -

- رؤساء جلان التـنسيق اHتعددة اHواد اHذكورة في
اHادة 26 أدناه.

اHاداHادّة ة 19 :  : يكلف مكتب اجمللس �ا يأتي : 

rإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس - 

 - حتضـيـر مشـروع بـرنـامج نشـاط اجملـلس ومتـابـعة
rبعد مصادقة اجمللس عليه rتنفيذه

 - تنـسيق ومتابـعة أنشـطة جلان الـتنسـيق اHتعددة
rواللـجان اخلـاصة rـتخـصصـة للـمـوادHواجملـموعـات ا rوادHا
ومـجــمـوعـات االســتـشـارة واخلــبـرة اHــذكـورة في اHـواد 24

rو26 و33 أدناه

rحتضير حصيلة نشاطات اجمللس -

- إعــــداد مـــشـــروع الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــنـــشـــاطــات
rاجمللس

 - دراســــة مــــشـــروع مـــيـــزانـــيـــة اجملـــلس واHـــصـــادقـــة
rعليه

 - دراسة احلساب اHالي للمجلس واHصادقة عليه. 

القسم الثالثالقسم الثالث
األمانة العامةاألمانة العامة

20 : : توضع األمـانـة العـامـة حتت سلـطـة رئيس اHاداHادّة ة 
Yعـام ويــسـاعـده ثالثـة (3) مـكـلـفـ Yويـسـيــرهـا أمـ rاجملـلس

بالدراسات.
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يتكـفل األمY الـعام للـمجـلس بكل األعمـال اHرتـبطة
بسير اجمللسr وال سيما منها : 

rصياغة محاضر اجتماعات اجمللس ومداوالته -

- جـمع مــخـتــلف الـتــقـاريــر والـوثـائـق الـتي يــحـتـاج
rإليها اجمللس في أداء مهامه واستغاللها

rصياغة التقارير الدورية للمجلس -

rحتضير دورات اجمللس -

rYكل دورت Yسجلة بHإجناز األعمال ا -

- الـــــتـــــكــــفـل بــــالـــــدعـم اHــــادي وبـــــتـــــوفـــــيـــــر الــــوســـــائل
rالضرورية لسير اجمللس

- حتــضــيـر اHــلــتــقــيــات واHــنــتــديــات الــتي يــنــظــمــهـا
rاجمللس

rنشر أعمال اجمللس وتوزيعها -

- التوثيق واالتصال والعالقات اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـعــY األمـY الـعـام �ـوجب مـرسـومr بـنـاء
على اقتراح من الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

 وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـعـY اHكـلـفـون بـالـدراسـات �ـوجب قرار
من الـوزير اHـكلف بـالتربـية الـوطنـيةr بـناء عـلى اقتراح

من رئيس اجمللس.

 وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 23 :  : يـــــتـــــقـــــاضـى األمـــــY الـــــعـــــام واHـــــكـــــلـــــفـــــون
بـــالــــدراســـات رواتـــبـــهـمr عـــلى الــــتـــواليr بـــاالســــتـــنـــاد إلى

وظيفتي مدير ونائب مدير باإلدارة اHركزية.

القسم الرابعالقسم الرابع
اللجان واجملموعاتاللجان واجملموعات

اHـاداHـادّة ة 24 :  : يـنــظم أعـضــاء اجملــلس في خـمس (5) جلـان
للتنسيق متعددة اHوادr حسب عائالت اHواد : 

rاللغات -

rالعلوم اإلنسانية واالجتماعية -

rالعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا -

- الـفنـون والـتربـيـة البـدنـية والـريـاضيـة والـتربـية
rدرسيةHما قبل ا

- البيداغوجيا.

يــرأس لـجـان الـتـنـسـيـق الـمــتـعـددة الـمـواد أحـد
أعـضــاء كـل مجــمـوعـةr بـنــاء عـلـى اقــتـراح مـن رئـيـس

الـمـجـلـس.

يحدد النظام الـداخلي للمجلس مهام جلان التنسيق
اHتعددة اHواد وكيفيات سيرها.

اHاداHادّة ة 25 : : تكـلف جلان الـتنـسـيق اHتـعددة اHـواد على
اخلصوصr �ا يأتي : 

- مرافـقة اجملـمـوعات اHـتخـصصـة لـلمـواد عنـد إعداد
 rمشاريع البرامج

rـرجــعـيـة الــعـامة لـلبـرامـجHتـوضــيـح عـنـاصــر ا -
ال سيما فيما يتعلق �ا يأتي : 

* الـــقــيـم اHــرتـــبـــطـــة بــتـــكـــوين شـــخـــصــيـــة اHـــتــعـــلّم
rستعرضةHوالكفاءات ا

Yسـتعرضة التي تضمن التجانس بHفاهيم اHا *
rوادHا

Yالـــمـــواضـــيـع الــضــامــنــة لــلــتــشــارك األفـقـي بـ *
rوادHا

rالـمالءمة مـع احلجم الساعي اخملصص لكل مادة *

rستويات التعليميةHا Yالتمفصل ب *

rإعداد توصيات تتعلق بتنصيب البرامج -

- اHـــصــادقـــة األولـــيــة عـــلى مــشـــاريع الـــبــرامـج الــتي
تعدها اجملموعات اHتخصصة للمواد.

اHــاداHــادّة ة 26 : : يـــزود اجملـــلـس �ــجـــمـــوعـــات مـــتـــخـــصـــصــة
للـمـواد تـمـارس مـهـامـهـا واألعـمـال الـمـكـلـفة بـها حتت

سلطته.

الــــمـــادالــــمـــادّة ة 27 : : تــــتـــمــــثـل الــــمـــهــــام الـــمــــســــنـــدة إلـى
اHــجـــمـــوعـات اHــتـخــصــصـة لــلــمـوادr في إطــار تــوجـيــهـات
رئــــيــس الــــمــــجـــلــسr فـي تـــقـــد¡ اقـــتـــراحـــات لــلـــمـــجـــلس

تتعلق �ا يأتي : 

 - مـراجـعـة اHـرجـعـيــة اخلـاصّـة بـاHـادّة الـتـعـلـيـمـيـة أو
rالنشاط أو االختصاص

rتعديل البرامج وحتيينها - 

rإعداد مشاريع البرامج اجلديدة - 

- حتـــديـــد مـالمح تـــخــــرج الـــتالمــــيـــذ من كـل مـــرحـــلـــة
rتعليمية
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- إعـداد مــرجــعــيــات الــكــفـاءات األكــاد�ــيــة واHــهــنــيـة
لـلـمــدرّسـY اHـرتـبـطــة �ـتـطـلــبـات الـبـرامـج واHـسـتـجـدات

rالبيداغوجية

 - إعــداد مـــدونــات الــتـجـهــــيـــزات الــبـيــداغــوجـيـــة
والــعــلـمــيـــة والــتــقــنــيــــة الــضــروريـــة لــتــحـقــيــق األهــداف

rسطـرة في البرامجHا

rتصوّر أجهزة تقييم مكتسبات التالميذ - 

rإعداد تعليمات وتوجيهات بيداغوجية -

rرافقة للبرامجHمراجعة الوثائق ا - 

 - صـيـاغة اجلـانب الـبيـداغـوجي من دفاتـر الـشروط
اHـتــعـلق بــإعـداد الـكــتب اHـدرســيـة والـوســائل الـتــعـلـيــمـيـة

rاألخرى

 - اHـساهـمة في عـملـيات اإلعالم والـتكـوين اHتـعلـقة
بالبرامج وفق التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 28 :  :  تــتـشـكل اجملــمـوعـات اHــتـخـصـصــة لـلـمـواد
عــــلى أســــاس مــــادة تــــعــــلــــيــــمــــيـــة أو مــــجــــمــــوعــــة مـن اHـــواد

التعليمية. 

rومـســتــشـارين وخــبـراء Yوهـي تـتــكـون مـن �ـارســ
وتتـخـذ من اHؤسـسـات التـابـعة لـقـطاع الـتـربيـة الـوطنـية

مقرا الجتماعاتها.

يـــحــدد الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــتـــربـــيـــة الــوطـــنـــيـــة عــدد
اجملموعات اHتخصصة للمواد ومؤسسات إقامتها.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : يـرأس كـل مـجــمـوعــة مـتــخـصــصـة لــلـمـواد
مفتش للتربية الوطنية أو أستاذ جامعي.

يـعـيّن رئـيس اجملـمـوعــة اHـتـخـصـصـة لـلـمـواد �ـوجب
قـرار من الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــربـيـة الـوطـنــيـةr بـنـاء عـلى

اقتراح من رئيس اجمللس.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : تتـشـكل كـل مجـمـوعـة مـتـخـصـصـة لـلـمواد
مـن مــــفــــتـــــشــــY ومــــدرســـــY في مــــخـــــتــــلف اHـــــســــتــــويــــات
الـتـعـلــيـمــيـةr ومـن جــامعــيـيـن فـي تـخـصـصات مـعيـنة
مـن ذوي اخلـــبــــرة احملـــقــــقـــة في مــــجـــال تــــصـــمــــيم الــــبـــرامج

وإعدادها.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يــعـــيّن أعـــضــاء اجملـــمــوعـــات اHــتـــخــصـــصــة
لـــلــــمـــواد �ـــوجـب قـــرار من الــــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــتــــربـــيـــة
الوطـنية Hدة ثالث (3) سـنوات قابـلة للـتجديـدr بناء على

اقتراح من رئيس اجمللس.

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  : �ــــكـن أن يــــســـــتــــعـــــY رئــــيـس اجملــــمـــــوعــــة
الـــمـــتـــخــــصـــصـــة لـــلـــمــــواد بـــمـــســـتـــشــــاريـن لـــتـــقـــديـم
مــــســــاهــــمـــات نــــوعــــيــــة تــــكـــــون ضــــروريــــة ألداء مــــهـــام
الــــمــــجــــمــــوعـــــةr وذلـك بــــعــــد مــــوافــــقـــــة مــــســــبــــقــــة مـن

رئـيـس الـمـجـلـس.

اHـاداHـادّة ة 33 :  : زيـادة عـلى جلان الـتـنـسيـق اHتـعـددة اHواد
واجملــمــوعــات اHــتــخــصــصــة لــلــمــوادr �ــكن اجملــلـسr بــصــفـة
مــؤقـتــةr أن يــحـدث جلــانــا خـاصــة ومــجـمــوعــات اسـتــشـارة

وخبرة.

يــحـدد الــنــظـام الــداخـلـي لـلــمــجـلس كــيــفـيــات إحـداث
الــــلــــجــــان اخلــــاصــــة ومـــجــــمــــوعــــات االســــتــــشــــارة واخلــــبـــرة

وتشكيلها ومهامها وسيرها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــاداHــادّة ة 34 :  : تــســـجل اعــتــمــادات اجملــلـس في مــيــزانــيــة
الوزارة اHكلفة بالتربية الوطنية.

اHاداHادّة ة 35 :  : تضع الـوزارة اHـكلـفـة بالـتـربيـة الـوطنـية
حتـت تـــــصـــــرف اجملـــــلـس الـــــوســـــائل الــــــبـــــشـــــريـــــة واHـــــاديـــــة

الضرورية لسيره.

اHـــــاداHـــــادّة ة 36 : : يـــــتــــقـــــاضـى أعـــــضــــاء الـــــلـــــجـــــان وأعـــــضــــاء
الـــمـــجـــمـــوعــات اHــتـخــصــصــة لـلــمــواد تــعـويــضــات يــحـدد
مــبــلــغــهــا وكـيـفـيـات تـخـصـيـصـهـا �ـوجب قـرار مـشـتـرك
بـY الــوزيـر اHـكـلف بــاHـالـيـة والــوزيـر اHـكـلف بــالـتـربـيـة

الوطنية.

الفصـل اخلــامسالفصـل اخلــامس

أحكــام ختاميــةأحكــام ختاميــة

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

38 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الــرّســمــيـّـة لــلــجــمــهـوريّـة الــجــزائــريّــة الــدّيــمـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 تـــتــضـــمr تـــتــضـــمّـن  إنـــهـــاء مـــهــامـن  إنـــهـــاء مـــهــام

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســـوم رئــاســيّ مــؤرّخ فـي 11 صـــفـــر
عــام 1437 الــمــوافـق 23 نــوفـــمـــبــر ســـنــة r2015 تــنــهـى
مــهــام الــسـّيــد بـن مــيــرة بـن رابـحr بــصــفـتـه مــفــتــشـا
عـــامـــا لـــوزارة الــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــةr إلحــالـــتـه عـــلــى

التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- عـــبــد الــقـــادر مــيــســومr بـــصــفـــته مـــديــرا لــلــتـــعــلــيم
الــــثــــانــــوي الــــعــــام والــــتــــكــــنــــولــــوجــيr إلحــــالــــتـه عــــلـى

rالـتّـقــاعــد
- بــــلــــجـــيـاللي خــــوجــــةr بــــصــــفــــته مــــديــــرا لــــلـــهــــيــــاكل

 rإلحالته على التّقاعد rوالتجهيزات
- عــلي بــلـــغــيثr بــصــفــته رئـــيس دراســات بــاHــكــتب

الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـــــوافق 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2015 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

rالــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهــمــا بــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة
إلحالتهما على التّقـاعد :

rبصفته مفتشا rمحمد بوظبية -
- أحـــــمــــد تــــيــــســـــةr بــــصــــفــــتـه مــــكــــلّـــــفــــا بــــالــــدراســــات

والتلخيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

قـاسم جـهالنr بـصفـته نـائب مـديـر لـلـتـربيـة الـتـحـضـيـرية
والتـعلـيم اHتـخصص بـوزارة التربـية الـوطنـيةr لـتكـليفه

بوظيفة أخـرى.

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة   نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

مهام مديرين للتربية في الواليات.مهام مديرين للتربية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـــــوافق 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2015 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الـــسّــيـــديـن اآلتـي اســمـــاهــمـــاr بــصـــفــتـــهــمــا مـــديــريـن
لــلــتــربــيــة في الــواليــتـY اآلتــيــتــrY لــتــكــلــيف كل مــنــهــمـا

بوظيفة أخـرى :
rفي والية أدرار rاحلبيب عبد العالي -

- عبد العزيز بزالهr في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

يــحـي بــشـالغـمr بــصــفــتـه مــديــرا لــلــتــربــيــة في واليـة
عY تموشنتr لتكليفه بوظـيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نوفـمبـر سنة   نوفـمبـر سنة r2015 تتضـمr تتضـمّن  التن  التّعـيY بوزارةعـيY بوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســـوم رئــاســيّ مــؤرّخ فـي 11 صـــفـــر
عـــــام 1437 الـــــمـــــوافـق 23 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 تــــعــــيّن
الـــسّـــيـــدة والــــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الــــتـــربـــيـــة

الوطنية :

rمدير دراسات rقاسم جهالن -

rمفتشا rعبد القادر بن أحمد -

- كــــــمــــــال بـن دحــــــمـــــانr نــــــائـب مــــــديـــــر لــــــلــــــتــــــربــــــيـــــة
rتخصصHالتحضيرية والتعليم ا

- هـــــجـــــيــــرة بـــــلـــــعــــورةr نـــــائـــــبــــة مـــــديـــــر لــــلـــــتـــــقــــيـــــيم
rدرسيHالبيداغوجي واإلرشاد ا

- أحـــــمـــــد عــــيـــــادr نــــائـب مــــديـــــر Hــــراقـــــبــــة تـــــســــيـــــيــــر
اHؤسسات العمومية حتت الوصاية.
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
rمفتشا rمحمد أمقران لوصيف -

- كـــمـــال قـــوريـبr نـــائب مـــديـــر لـــتـــنـــظـــيم تـــســـيـــيـــر
اHسارات اHهنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــــوافق 23 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 تــــعــــيّن اآلنــــســــة

والسّيدان اآلتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- فــتـــيـــحـــة مـــوالكr مـــفـــتـــشـــة بـــاHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامــة

rللبيداغوجيا
- كر¡ كاديr نـائب مديـر لتـرقية الـنخـبة اHـدرسية

rومتابعتها
- سمير تاوتيr نائب مدير للمنازعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 تعيّـن السّيـدة أسية

عـثــمـانـيــةr نـائــبـة مـديــر لألنـشــطـة الـثــقـافــيـة والـريــاضـيـة
بوزارة التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن تعيY مـدير الديوانن تعيY مـدير الديوان

الوطني لالمتحانات واHسابقات.الوطني لالمتحانات واHسابقات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 يـعيّن الـسّيـد محـمد

أمـــY مـــبـــركr مـــديــــرا لـــلـــديـــوان الـــوطـــنـي لالمـــتـــحـــانـــات
واHسابقات.

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـوفـمـبـر سـنة   نـوفـمـبـر سـنة r2015 تتـضـمr تتـضـمّن  تـعـيـY مـديرينن  تـعـيـY مـديرين

للتربية في الواليات.للتربية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــــوافق 23 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2015 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة

والـسّـيـدان اآلتـــيــة أسـمـــاؤهم مـديـــريــن لـلـتـــربــــيـة فـي
الـواليـات اآلتية :

rفي والية أدرار rعبد احلق بومعيزة -
rفي والية البليدة rغنيمة أيت ابراهيم -

- محمود فوزي تبونr في والية عY الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم مديرين للتربية في الواليات اآلتـية :
rفي والية البويرة rاحلبيب عبد العالي -
rفي والية سطيف rعبد العزيز بزاله -

- عبد الرحمان بوكرموشr في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

: Yاآلتيت Yاآلتي اسماهما مديرين للتربية في الواليت
rفي والية تلمسان rعبد احلميد بوخاري -

- مبارك قادريr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـعـيّن الـسّـيـد يـحي

بشالغمr مديرا للتربية في والية معسكر.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشترك مؤرقـرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 29 مـحرم عام  مـحرم عام 1437 اHوافق  اHوافق 12 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2015 يتضمن تـعيY قضـاة مساعدين لدىr يتضمن تـعيY قضـاة مساعدين لدى
احملاكم العسكرية.احملاكم العسكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 29 مــحـرم عـام 1437 اHـوافق 12 نـوفــمــبـر ســنـة r2015 يــعـيّـن الـعــسـكــريـون
الـعـاملـون في اجلـيش الـوطـني الشـعـبي اآلتـية أسـمـاؤهمr قـضـاة مسـاعـدين لـدى احملاكـم العـسـكـرية خالل الـسـنـة القـضـائـية

: 2016 - 2015
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بوسيس عمار
بكوش علي

حمادي محمد
جبوري حسان

معزوز بومدين
خلوي نور الدين
شيكوش محمد
ناموس حميدو

سويد محمد بشير
سيدان علي
قروي جمال

بن صغير عبد الرحمان
فكان حميد

لشخم عبد القادر
بن بيشه محمد صالح

هميسي الصديق
سماعيلي مصطفى

تلمساني عمر
بوعافية عمر

بن ساسي يوسف
عال�ية حسان
عجرود محمد

حمبلي نور الدين
قربوع عمر

بوعافية بلقاسم
بجغيط فريد

زوزو علي
إدريسو أحسن
بومعيزة حميد

مفتاح حميد
رومايسي بن �ينة

هوام عبد العزيز
حاج لعروسي جمال

شيهاب عبد الله
براكني محمد الطيب

ساHي باشا
بوعزيز حفيظ

عثماني عبد اجمليد
شريبط درويش مصطفى

براهمي إبراهيم
درار العيد
محمد عمر

معالوي صالح
غوار خليفة

أحسن سليمان
مزهودي حامة صالح

ساHي أحمد
لونيسة حسان

جمعة حفيظ
رفاد موسى

بوكلتوم جياللي   
عدالة عبد الرحمان
شاشو عبد اللطيف

ناصري محمد   
بن أمحمد محمد رضا

هامل إبراهيم
فراوسن محمد
بن حديد فريد
موايسي علي

بلعيد عبد احلكيم
مخلوفي عبد الرحمان

زغبة بوخميس   
مزياني شعبان  

أوكال أمحمد
غويني بايزيد
صيدي أحمد
Yتواتي حس

مكرازي معاشو 
بختاش علي

شاوش عبد الله
بن طحرور منقور
تاينسة مصطفى   

ميسراوي رضا
خلفة بدرالدين

دالوي أحمد 
بوشنافة عبد الرحيم

بورومة باديس   
بوزانة وهاب
خالفة شريف
مرسلي عباس
عروصي ميلود
مزدور طارق

قوراطة رياض
زورز فاحت

زيادة عبد اHومن
عبد الالوي إبراهيم

غالم الله جمال الدين
بادي محمد الطاهر

قسومة حبيب
سالمي عبد العزيز

شمدون محمد
بلخوجة مصطفى
رقايبي عزالدين

كروم محمد الصالح
YH بن عورة محمد

خفاش محمد
زاوي صالح

بلقاسمي رؤوف
ملزي محمد

عكرمي محمد
بوعزة مروان
فاسخ حكيم

زروقي عبد الرحمان
احلسY عادل

لعجايلية عزوال
شالغمة فارس
بن زرقة كر¡

بوزغاية رياض
دليس سامي

العايش محمد
نبيلي فتحي

بن مهدي هشام
قرابي محمد

قبزيلي الهواري
بختي كمال

لرقط رمزي 
حللة بن يوسف
عقون عبد اجمليد
درداش سميح

خضار بالل
غالم حبيب
ملهاق نبيل

زايدي سفيان
يخلف مصطفى
مخلوف محسن

خياري بالل
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مخلوفي لطفي
جراح دراجي

ملحة عمر 
نصري ميلود

موالي عبد الله حبيب
قدادرة أسامة
بن حمو بالل

بوقرقور فتحي
Yبلحميدي أم

بن عمران سفيان
قاضي محمد عبد الصمد

مقدمي عبد الوهاب
خباش سفيان

خاليعية بهاء الدين
الزدامي الصديق

Yشابو محمد األم
وزير عابد

مفتاح يوسف
قادري شكري
لعبان محمد

جمعوني بسام
بوشنتوف إبراهيم

جداعي العربي
بوساحة العربي
حسانية أحمد
بورنان مراد
طاهري محمد

قاسم بن يوسف
سالوي عز الدين
عبيدات مشري

مجاهد زيان
عمران نصر الدين

قصار سليمان
رودان مصطفى
بوعافية عباس

رقاد عبد الوهاب 
بودالي خلضر

عمراني مداني
عبدي جلول

بوعزيز صالح
صاب ميلود

تيتي محمد الصغير

مكرلوف محمد
مختاري أحمد

دوان محمد
جوادة رياض

بوحجار عبد الله
مساعدية بوكحيلي

براجع فاحتي
بوشعيب معمر
بن زرافة الهادي
عيش عبد القادر
بن يطو مجيد
كرامسي ناصر
بطاهر عبد الله

بلعيدي فريد
حفايضية سفيان

رحال إبراهيم
بوعزيزي عبد احلميد

مستوري مصطفى
بن حجة زورة

بلوم فتحي
باوية فيصل
بوزيد علي

رمضان معمر
عبدوني سفيان

ميهوب علي
فتاح حميد

فغول محمد 
بن نافلة خليفة

لرجام علي
لعواري احلاج

لعمراوي محمد
أوكيد كمال

غوباي عثمان
أتيكنت صالح

سمارة مصطفى
بوزيدي أحمد عالء

عواري بوعالم
عكريش مصطفى
Yرحامنية حس

قديري عبد العزيز
ضيف الله سليم
شرواق جياللي

ستي عبد القادر
قبايلي صالح
قطوش نبيل

نواري عبد القادر
حميدان حكيم

بوشخشوخة عمار
بن ربيعة خيري 
بلخوخ عبدالله

فكراش عبد القادر
بن زيان نصرالدين
بومعزة عماد الدين
قدادرية عبد العالي

رافة علي
العقاب اجلياللي

قارة بالل
مسان عبد الرزاق

رمضاني رمزي
فراحتية حديث

بلنادر وحيد
مناد محمد

جناي بلقاسم
علوي خالد

فريك رياض
العافر بوعالم
شوال عمار

مرايحية صابر
حداد محمد

جولم علي     
لعمراني مختار
عويرة بوجمعة
نقادي بومدين
عاللي مداني
فرور محمد
حدو بوبكر

بن سماعيل شفيق
بودوحة جمال

مجقال عبد الرحمان
سدراية النوري

شعبان نور الدين
جباري عبد الرحمان

بلقاسمي أحمد
بومدين بن عودة
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دمان دبيح عبد اللطيف
بلميلود أمحمد

ربيع عبد الوهاب
عبيدي بوعالم

سعدوني عبد القادر رشيد
شالة عبد العالي
مجاهدي كمال

مهديد عز الدين
ويفي محمد الكامل
قدور عبد الرحمان

كرمة مختار
حناشي محمد العربي

نقار حاج
بن بدرة بن عودة

فوغالي علي
سيخ فتحي

فهيم حاج محمد
هزيل براهيم

بن �ينة عز الدين
بن عماري محمد

بلعباس أحمد
العربي أحمد
موقاري عمر
لسال نابي

عبد الله سالم
بوعريشة محسن  رياض

تومي أحمد
رحاب محند آكلي

موساوي فاحت
جياللي أحمد
منداس حلسن
موالي حسان
دالل مصطفى

عوبيد عبد القادر
دالل عبد الواحد
Yفزاري اليم

شراد طارق
بوزيان محمد  رامي

غزال يحي شوقي
عليوي محمد
عزيزي كمال

واضح عبد القادر

موالي علي محمد
بن علي توفيق

فالح يوسف
مهدي بلغربي
ساHي جياللي

بوشنتوف مصطفى
تموري محمد رفيق

بوهادي رشيد
بن بوعلي علي
بن عنتر خالد
حمودي نوفل

حشايشي عبد التواب
قداري محمد

عمروش عبد الغاني
مسعودي علي

قصاص عبد القادر
عطاف عبد القادر

عداد نبيل
محبوب عبد اجمليد
بن عسكر موسى

بالل حمزة
بخوش محمد سعيد

رماش يحي
بوغاللة عادل

عزوز مصطفى
خلضاري زواوي
بوخدنة سمير
عصام رضوان
طار عبد النور

شكيل سليم
كحل السنان سفيان

بودليو بالل
عياش رضوان
زHاط محمد

YH بوعافية محمد
ياسY عبد العزيز
بوقندورة أسامة

بلعليا حمزة
مركانتية ربيع
بن فاطم محمد
محمدي إلياس

حشماوي عبد القادر

مسموس عبد احلميد
عباسي اHكي
ساعد محمد

سكران عبد اللطيف
بلعيدي عبيد

خالف علي
بن عيشو عبد القادر

قطاف الشيخ
بوريش كمال

عاشور عبد الرحمان
عدة ابراهيم معاشو
مقدم شريف محمد

عوشيش بوعالم
رحموني عبد احلق

قارس العيد
شليحة قدور

رزيقة عبد الله
سليمان نورين
بوراوي الهادي

رواص مراد
دباح مراد

لعماري الطيب
زموري محمد

عدة محمد
حميدي تاج

عدوان محمد
بن عزة نور الدين
زكراوي مبروك
بوكليخة رضا

مدوني محفوظ
عصمان احلو بن ذهيبة منير

مراد مراد
قوميدي خليفة

سليماني عثمان
حمدي شريف ميلود

رحالي امحمد
بن صالح أحمد
سمارة محمد
وكال سعيد

عبيدة الطاهر
حدوش محمد
بلعباس عمر
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مناد موسى
بوشريط محمد

مهدي محمد
بن طرات قدور

بن شيحة موالي شريف
بوشيغة عبد الله
بنقي عبد القادر

عكوش فواز
كرادرة السعيد

فيزي رضا
حلواني بالل

بن سماعY عبد القادر
جياللي خالد

بن قسمية عبد القادر محمد
شوبان الصديق
رحماني جمال

رقدة خليل
غاوي فريد

بوشوخ صالح
علي حيمود محمد

بربيحة محمد
بن روتي محمد
بومعيزة شفيق
�ي ضيف الله
دفير منصور

تابودالت عبد القادر
عماري رفيق

بن بابوش حاج
عبابو يوسف

مرسلي عبد القادر
هجيرة محمد

حمادو سيدي محمد
لطروش شارف
كرايشية خلضر

طويل جمال
بن صالح صالح
معدان محمد

قد العود الزين
بن زين بورقعة
ناصر باي عمار
معتوق يوسف

خلضارة عبد احلي

غيابة عيسى
سي صالح خد¡

غزيني عمر
أعبللة عبد الرحمان

مباركي الشريف
زعبوب أحمد

بوقرن رضوان
بن سعيد عبد الله
بوغواص عبد احلق

موسلي أخليل
موالدي محمد

طبيب علي
عساس حاج - توفيق

قادري رابح
بن فطومة عبد القادر

يوسفي جلول
بلغريب إلياس
حجاب سمير
عبابسة فوزي
عجال سفيان

بغدادي عبد السالم
قمامي عمار

بوشطوب وسيم
بولعراف إسماعيل

وازن حمزه
بن �ينة سهيل
جوادي السبتي

عرعار مراد
مهناوي فريد
حيدرة عابد

بن جبار بركان
عبدو محفوظ
أدرغال حمودي

هفة الطيب
مصابحية النوى

باسطي أحمد
بغدادي بن عطية - تواتي

خضراوي جمال
هاللي عبد الكر¡

براهمية عبد القادر
راشد ميلود

بوغالم الله أحمد

قندوزي الطاهر
قوعيش حاج
حساني علي

قورشال مداني
بن تريسة عبد احلليم

حساين زين الدين
نايلي موسى

موالهم محمود
نهاري سليمان
بوشبوط جمال

بوعزة وحيد
رمضة مجيد

بوستة يوسف
بن قسمي ساعد

عبد السالم محمد
بوخبزة عبد الرحمان

زرقة مقداد
عمران محمد

حيلة عبد العزيز
عزيب مراد

بيضياف العيد
شرفة أمبارك
العود بلقاسم
شيحة ناصر
قليدة صالح
رماش كمال

عثامن احلوري
غولي عزالدين
بلعباس علي

أبيش عبد اجلبار
بن يوبي محمد

طافر مهدي
سواHية الطاهر
سعدون عمارة

حصاد فريد
مزوغ سليمان

YH ميمي
عاشورة حليم

بضياف فيصل
سويهر نواري

حمودي نور الدين
الوارد عبد احلاكم
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عماري يزيد
زيوط جمال
البري عمر

شاللي أيوب
بقاق نور الدين
بوحوف عاطف
بوهني محمد

حمو طاهر
بن جامع أحمد
بوفولة سفيان
شويرف هواري

بلحساني فوضيل
بورغدة عادل
يصلى عمر

بخوش يونس
بن فريحة عبد اللطيف

عمراني يوسف
علمي محمد عبد الفتاح

كرفاوي علي
خياري حكيم
بودالي كمال
تبوب أحمد
دلهوم هشام

معنصري عادل
أماريك فريد

رحموني عبد احلكيم
كالعي طارق
عتيق محمد

بن الشيخ هشام
العيدي يونس

كولة عبد القادر
زروال رفيق

سعيد الرحماني فؤاد
بوحوش فارس
بولنوار توفيق
سويسي غريسي

Yجنوحات محمد األم
عمرون عبد الوهاب
درمش عبد القادر
سعودي إبراهيم

بن حداد وليد
بن لفقي عبد الرؤوف

صفوان فاحت
لفقير سليمان

بخديجة محمد الصادق
قوايدية نصر الدين
شوشات بن يوسف

حمزاوي إسحاق
بن عبد الله هشام

عناني بلقاسم
بوجاللي صالح الدين

هومي محمد
بن قسيمة رفيق

زروق عبد اHومن  هشام
زهار هشام

بلقاسم حمزة
عباس فيصل

حمايدية نور الدين
عدنان جنيب

بوعالق إلياس
نواري طارق

عثماني محمد احلبيب
بوخالفة رضا

ربيبان عبد اHالك
دفان عبد احلق

أحمد صالح علي
Yصغير غالم الله األم

صاف بالل
عثامنية رياض
بن لولو حمزة
روزاني كمال

بن حميدة محمد
رمضان جنيب
نزاري الربيع

عزايج مصطفى
شعيب عمر

عماري عالء الدين
Yحوامد محمد األم

بوروبة داود
مانع سفيان

بومهدي شوقي
قاسمي أحمد

يحي باي أيوب
سعداوي بالل

أحمد دادة محمد
بوربيع فاروق

عزيرة علي
عماري محمد
أفغول عامر

بوعيشة عبد الرحمان
لبعل هشام

Yسايحية محمد أم
بوخزاني هشام
شعبان بلقاسم
بوناب صالح
مزعاش جمال
حسيد عادل

بورورو أحمد
قعوب بلقاسم
Yزيدوك حس

مرزان عبد القادر
صيود شمس الدين

حواس هشام
بن عائشة معطي صفيان

Yدبة ياس
معمر يوسف
بوزيدي بغداد

مداغ عصام
كبيتي اسماعيل

صغيري هيثم
بلقاسم رشيد
كروك إسحاق
عويشة موسى

بورقبة عبد النور
راس الكاف ميلود

علي خوجة محمد إسالم
بوعافية أسامة
Yمسعود حس
مصابيح معمر

ترشاق عبد اإلله
وزان خلضر

غماز الطاهر
جودي رشيد

Yزعالني ياس
سعيداني مصطفى

تومي محمد الصالح
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براشد محمد
قداش نبيل

محي الدين عثمان
بوهالي نور الدين
بن دحو عبد الكر¡
علي بن يحي أحمد

عيادي محمد
درارجية الناصر

بن تعو عبد احلفيظ
مسيف سفيان

بوخالل بوجمعة
عمري عبد السبوح
رقيق عبد الرحمان

العمري الصادق
ضرايفية الصيفي
محي الدين بشير

تكوتي فاحت
سليمي خلضر

ميالط مصطفى
تامن موسى

يوسفي ضيف الله
جابة جميل

بن جلول عزالدين
بولغام عاشور

شندارلي براهم  شارف
سعدي جمال

بن صغير توفيق
شY حلسن
حساين علي

بن علجية عياش
عدنان نبيل

ذيب نور الدين
مانع كمال

خشة عبد القادر
Yعاشوري محمد األم

طنيبة فاروق
Yبوزيدي حس
خميسات سليم
بوقبال التهامي
زوانب اجلياللي

عيواز عيسى
الواسع إدريس

فارس عادل
حريري عادل

بن ذيب حسان
مراحي عبد الغاني

بوروينة حلبيب
دقيش الصالح
حقون ساعد
نوي عمارة

شراد خلميسي
بودراية منير

عماني عبد الكر¡
ساحي مختار

قرطبي أمحمد
بلعادة مراد
ساعد مليك

قسول عبد الله
بلعقون محمد

نعمون عبد احلق
مستوري عبد الغاني

بوعامر محمد
رقابة نصر الدين

مسادي عصام
مرشي نوار

العلمي عبد الفتاح
مصيبح مراد

بوحفص صابر
فتيسي فارس

مخلوف محمد علي
جمال عبد السالم
بن أحمد شرفي
غرمولي رشيد
عناني حمزة
دبيلو جابر
سكدي جعفر
رحابي ماجد

بوراس عبد الرحمان
رحموني سعيد
جعريري مالك

كزيز علي
روينة حمزة

بوزيدي عبد القادر
فرحي عزوز

مشنتل ميلود
جناحي عبد الغاني
هادف عبد القادر

عطيل كمال
عبد الستار عبد العزيز

باجو احلاج
مازوز ميلود
سلوم سمير

غريب أحميدة
رياح محمد

خلخال إلياس
قيراطي هاني
بديار شوقي
لشهب أحسن
حسيني نز¡
Yحاجي حس

Yلغرومي ياس
مصابيح العربي

بن طاهر بن يوسف
سعدان خالد

سوداني زكرياء
هاني مسعود

بن عباس محمود
بن يوب السعيد

Yهامل حس
عيمر وحيد

بولوحة السعيد
Yعوامري اليام

مرين علي
عون الله حلبيب
قرعيش سليم

بن أحمد دحو قويدر 
جبلي محمد رياض
معوشي إسماعيل 

ترايعية الزين 
بوحلية مجيد 

بوحلبال جنم الدين
شويشي محمد رضا 

Yعريف أحس
بو حالسة احلاسن 

عبدلية كر¡ 
عطوي فتحي
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بوالثلج فريد
Yعوفي ياس

صحراوي مراد
بالتوت كمال

بوقزولة موسى
عميرات محمد رضا

عوي سامي
صيقع عمر

بوزيدي سليم
طورش موسى
Yالعمري حس
Yقحام ياس
مغسل صادق

سوالم عبد احلميد
جليلي مراد
بادي فيصل
دشير إلياس

لرقم عادل
بن فوغال عبد الرزاق

بوذراع فاحت
رمضاني حكيم

بن عبيد عبد احلق
Yأحمد قايد محمد األم

عبدلي خير الدين
بوكبير عبد احلفيظ

بويزار حميد
فضالوي مبارك

عميروش عبد النور
غربي الزين
بخبخ بادر

كربوس فاحت
حلواسنية عبد العزيز

هبابشة رضا
بوعزيد فاروق

علي العرنان رابح
دردور لهاللي 

بونور مراد
مصباحي عادل

رحامنية عز الدين
بوحبيلة علي

سماعلي سعيد
مسعودي الطاهر

خريف عادل
بن اسباع محمد الطاهر

بن سالم الطاهر

مومن عبد العزيز
الباهي ناصر
حروثة فريد

بوعناني نعيم
جموعي رزيق

بغور كمال
العايب عمار
قطوش رابح
بوزيان يزيد

بوطالعة سليم
بلعيدي توهامي

بن كاوحة محمد الصادق
عماري محمد

Hوشي محمد رضا
درارجة صالح

عمايرية خير الدين
بوقطاية فريد

برحايل بودودة رفيق
كنون علي

فرحاتية عبد العزيز
أيت طيب حنافي

سحنون أحمد
ديدة فتحي

خنوشي الطاهر
YH غربي

فريعن يوسف
قواوة محمد العربي

بوعالق سمير
قليشة سليمان
بوزايدي منير

عبدو جلول
عابد عبد العالي
ماني عبد العزيز

بوعسلة محمد
مصباح صالح
زرزوري عادل
بن رزاق علي

بن عومر عدة حنيفي
بلجياللي محمد مراد

عمي سالم
معروف ساعد

بن حناشي بالل
ساعي عمر

فنشوش مصعب
خالدي مهدي

طايع بالل
كبابي اHهدي

بن الشيهب عادل  
رزق الله ربيع    

سالم عاشور
بن علي إبراهيم  

سالمة محمد عبد الرحمان
مزاري عبد القادر

بوترعة توفيق
قدادرة عبد احلميد
بن رويبح أحمد    

جــدو الزين
معروفي مختار
السوفي جمال
بوقرينة سمير

غالم هواري
لشرف السعيد
مساعدية جمال

بكاكرة عز الدين
مبارك حمزة

بن عتو إبراهيم
كاتب أحسن
عتيق نبيل

حطاب لطفي
زيادي هواين
رحال عيسى

رز¡ عز الدين
مخلوفي عبد الباقي

بوكليف يوسف
فراشي مختار

بوفالة بالل
بوشنY العيد
بن جلول قادة
Yبلول حس
زياني حمزة

لهاله عبد القادر
بن فيفي سمير
Yبوحلليب ياس
زروقي أيوب

صفاي عبد العزيز
ر¡ عماد

بكار أنيس
نوار خالد

صادوق صدام.
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 28 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 12
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة r2015 يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في r يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 21
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1434 اHوافق  اHوافق 2 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2013
واHـتضـمن تعيـY أعضـاء اجمللس الـتوجـيهي لـلمـعهدواHـتضـمن تعيـY أعضـاء اجمللس الـتوجـيهي لـلمـعهد

الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات.الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 28 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1436
اHـوافق 12 سـبـتمـبـر سـنة r2015 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في
21 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة

2013 والــــمــــتـــضــمـن تــعـــيـــY أعـــضــاء اجملـــلس الـــتـــوجــيـــهي

rائياتHللمعهد الوطـني العالي للصيد البحري وتربية ا
كما يأتي :

- السـيد عمـر بلعـسلr �ثل الوزيـر اHكلف بـالصيد
rرئيسا rالبحري

- الـــســـيـــد مـــحـــسن بن عـــبـــاسr �ـــثل وزيـــر الـــدفــاع
rالوطني

- الــســـيـــدة جـــمـــيــلـــة مـــوالr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اHــكـــلف
rبالتعليم العالي

- الـــســـيـــد مــولـــود بـــولــســـانr �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف
rبالتربية الوطنية

- الــســـيــد عــبــد اHــالـك جــبــارr �ــثل الـــوزيــر اHــكــلف
rاليةHبا

- الــســـيــدة ســمـــيــرة نـــاتشr �ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكــلف
rبالبيئة

- الــســيــد أرزقي نــايت عــليr �ــثل الــوزيــر اHـكــلف
rبالبحرية التجارية

- الـسـيـد عـلي بـيتr �ـثل الـغـرفة الـوطـنـيـة لـلـصـيد
rائياتHالبحري وتربية ا

- الـسـيـد نـور الـدين بـوعـشةr �ـثل الـسـلـطـة اHـكـلـفة
rبالوظيفة العمومية

- السيد سمـير حمزاويr �ثل اجملـلس البيداغوجي
rللمعهد

- الـــســيـــدة نــاديـــة رابـــيــةr �ـــثــلـــة مـــنــتـــخــبـــة لـــســلك
rعهدHبا Yاألساتذة الدائم

- الـــــــســـــــيـــــــد رضــــــــا اHـــــــهـــــــنـــــــاويr �ـــــــثـل مـــــــنــــــــتـــــــخب
rYوالتقني Yاإلداري Yللمستخدم

- السيد يونس مزهودr �ثل منتخب للطلبة.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 11 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 23 نـــــوفــــمــــبــــر  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة ســــنــــة r2015 يــــحــــدد قــــائــــمــــةr يــــحــــدد قــــائــــمــــة
إيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقمإيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
135-302 الــذي عــنــوانه " صـــنــدوق الــدعم الــعــمــومي الــذي عــنــوانه " صـــنــدوق الــدعم الــعــمــومي

للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم ".للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزير الشباب والرياضة

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرخ في 8 شـوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rعدلHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999

rتممHعدل واHا r2000 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

rادة 122 منهHال سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرّم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ
في 21 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الـــذي عـــنــوانـه " صـــنــدوق دعـم عــمـــومـي لألنـــديــة

احملــتـرفــة لـكــرة الـقــدم "r اHـعـدل واHــتـمـمr ال سـيــمـا اHـادة 3
rمنه
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- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 4
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1434 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 2013
الـذي يـحـدد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلـــــاص رقم 135-302 الـــــذي عــــــنــــــوانه " صــــــنـــــدوق الــــــدعم

r" العمومي لألندية احملترفة لكرة القدم

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11-23 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 26 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
التـخصـيص اخلاص رقم 135-302 الذي عـنوانه " صـندوق

الدعم العمومي للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم ".

اHــادة اHــادة 2 : : حتــدد اإليــرادات الـــتي تــخــصـم من حــســاب
التـخصـيص اخلاص رقم 135-302 الذي عـنوانه " صـندوق
rالـدعــم الــعــمــومـي لـلـدولـة لألنــديـة احملـتـرفـة لـكـرة الـقـدم

كما يأتي :

rتخصيص ميزانية الدولة -

- 1 % من مــــداخــــيـل اHالعـب اخملــــصــــصــــة Hــــبــــاريـــات
rالفريق الوطني وكذا األندية احملترفة لكرة القدم

- 2 % من مــداخــيل الــتــمــويل لالحتــاديــة اجلــزائــريــة
لــكــرة الــقــدم والــفــريق الــوطــني واألنــديــة احملــتــرفــة لــكــرة

rالقدم

- الهبات والوصايا.

اHــــادة اHــــادة 3 : : تـــخـص الـــنــــفــــقــــات الـــتـي تـــخــــصم مـن هـــذا
احلــســاب اHـتــعــلــقــة بــتــمــويل الــدعم الــعــمـومـي من الــدولـة

لألندية احملترفة لكرة القدمr ما يأتي :

1 - بــعـــنــوان الــدراســات إلجنــاز مـــراكــز الــتــدريب :
اHـــصـــاريف اHـــتـــعـــلــقـــة بـــدراســـات األرضـــيـــة والـــدراســات
اHــعــمــاريــة ومــخــطط مــسح األراضي واHــراقــبــة الــتــقــنــيـة

rللبناء واخلبرات ومتابعة أشغال اإلجناز

2 - بـعـنـوان تـمـويل 100 % من تـكــلـفـة إجنـاز مـراكـز
الـتـدريب : اHـصـاريف اHـلـتـزم بـهـا بـعـنـوان إجنـاز هـيـاكل
اإليواء واإلطـعام والهـياكل اإلداريـة والبيـداغوجيـة وقاعة
االســـــتـــــمـــــاع واHـــــنـــــشـــــآت الـــــريـــــاضـــــيـــــة وهـــــيـــــاكـل الـــــعالج
واالسـتــرجـاع والـتـهـيـئـات اخلـارجـيـة والـطـرق والـشـبـكـات

rوقعHلحقات وسياج اHاخملتلفة وا

3 - بعنوان اقتناء احلافالت : وهذا في حدود عشرة
r(10.000.000 دج) دينار Yمالي

4 - بــعــنــوان الـــتــكــفل بـ 50 % من مــصـــاريف تــنــقل
الـــفـــرق عن طـــريق الـــطـــائـــرة في داخـل الـــوطن �ـــنـــاســـبــة
اHــنــافــســـات الــريــاضـــيــة : دفع في حــدود 50 % من تـــذاكــر
الـطـائـرة لـلـفـرق ومـسـتـخـدمي الـتـأطـيـر الـتـقـني والـطـبي

rسيرHوكذا الطاقم ا

5 - بــعــنــوان الـــتــكــفل بـ 50 % من مــصـــاريف تــنــقل
الـنـادي احملــتـرف لـكـرة الـقــدم بـالـنـســبـة لـلـمــبـاريـات الـتي
جتــري بــاخلــارجr بــعـنــوان اHــنــافــســات الـقــاريــة واجلــهــويـة
والــــعـــــاHـــــيــــة : دفـع مــــصـــــاريف تـــــنــــقـل كل الـــــفـــــرق من كل
األصــــنـــاف وتـــأطـــيـــرهـم الـــتـــقـــني والـــطــــبي وكـــذا الـــطـــاقم

اHسيرr أي :

rمصاريف النقل اجلوي -

- مـصاريـف التـنـقل عن طـريق احلـافـلـة أو سـيارة
rاألجرة أو أية وسيلة أخرى للتنقل

rمصاريف التأشيرة -

rسفر األشخاص Yتأم -

- مـصــاريف الـعـبــور واحلـاالت غـيـر اHــتـوقـعـة في
حــالـة الــقــوة الـقــاهــرةr كـالــظـروف اHــنــاخـيــة غـيــر اHالئــمـة

واإلضرابات وإلغاء الرحالت.

Y6 - بـعنوان الـتكفل الـتام �صاريـف إيواء الالعب
مـن الـــفــــئــــات الــــشـــابــــة �ــــنــــاســــبـــة الــــتــــنــــقالتr بــــعــــنـــوان
اHنـافسات احملـليـة : مصاريف إيـواء وإطعـام الالعبY من
الـفـئات الـشـابة وتـأطيـرهم الـتقـني والـطبـي وكذا الـطاقم

rسيرHا

7 - بــــــعــــــنــــــوان مــــــرتـب اHــــــدرب الــــــذي يــــــوضـع حتت
تـصــرف كل فـريق من الــفـئــات الـشــابـة لــلـنــادي احملـتـرف :
دفـع مـــــرتب مـــــدرب يـــــوضع حتـت تــــصـــــرف كـل فـــــريق من
فـئـات الـشبـاب من طـرف الـدولـة � تـوظـيـفه �ـوجب عـقد

من طرف النادي الرياضي احملترف لكرة القدم.

يـــصـــنـف مـــرتب كل مـــدرب يـــوضع حتـت الـــتـــصــرف
عـلى أســاس مـرتب مـوظــفي شـعـبــة " الـريـاضـة " اHــتـصـلـة
عـــــلى الـــــتــــوالـي بــــوظـــــائف مـــــربي األنـــــشـــــطــــة الـــــبــــدنـــــيــــة
والـــريــــاضـــيـــة ومــــربي رئـــيــــسي في األنــــشـــطـــة الــــبـــدنـــيـــة
والـريــاضـيــة ومــسـتــشــار الـريــاضـة اHــنــصـوص عــلــيـهم في
اHــــواد 55 و56 و63 من اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 07-10
اHؤرخ في 21 محرم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010

واHذكور أعاله.

8 - بــعـــنـــوان تــمـــويل الـــرأســـمــال اHـــتـــداول لــلـــنــادي
احملـترف لـكرة القـدم اHقـدر �بلغ 25 مليـون دينار سـنويا



بــصــفــة اســتــثــنــائــيــة وHــدة أربع (4) ســنــواتr ابــتــداء من
تـاريخ نـشـر الـقـانون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول
rـذكـور أعالهHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHعـام 1436 ا

في اجلريدة الرسمية :
r50 % مـن الـمــبـلغ الـمـذكــور في النـقـطة 8 أعـاله -

يوزع كاآلتي : 
rللتأطير *
rللتكوين *

rدارس ومراكز التكوينHإلنشاء ا *
rلإلشهار *

* لـــتــحـــســY مـــســتـــوى مــعـــارف مــؤطـــري الــنــوادي
rالرياضية

rــــذكـــــور في الـــــنــــقـــــطــــة 8 أعالهHـــــبــــلـغ اH50 % من ا -
يـخصص لتـمويل أعبـاء يحـدد طبيـعتهـا ونسـبتهـا الوزير

اHكلف بالرياضة.

اHــادة اHــادة 4 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك
الــــمــــؤرخ فـي 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 اHــــوافق 15
أبــــــريــل ســــــنـــــة 2013 الــــــذي يــــــحــــــدد قــــــائــــــمــــــة إيــــرادات
ونــفــقــات حــســـاب الـتــخــصـيـص الــخــاص رقـم 302-135
الـذي عـنـوانه " صـندوق الـدعم الـعـمومـي لألنديـة احملـتـرفة

لكرة القدم ".

الــمـادة الــمـادة 5 :  : يـنــشــر هـــذا الــقـــرار فــي الـــجـــريــدة
الــرسـمــيـة للــجـمـهـوريـة الــجـزائـريـة الـديــمـقـراطـيـة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1437 اHــــوافق 23
نوفمبر سنة 2015.
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