
العدد العدد 36

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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 14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 16-178 مـؤرخ في 14 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 19 يــونـيـو سـنـة s2016 يـتـضـمن تــعـيـY أعـضــاء سـلـطـة
ضبط السمعي البصري................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-171 مـؤرخ في 9 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة s2016 يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـســاب
التخصيص اخلاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس اHال".....................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-172 مـؤرخ في 9 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونــيـو ســنـة s2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بــاHــنـفــعـة
الـعمـومـية لـلـعـملـيـة اHتـعـلقـة بـالتـزويــد باHـيـاه الـصاحلـة لـلشـرب لـلبـلـديات الـسـاحلـيـة لـتيـزي وزو انـطالقا من مـحـطـة
حتلية ميـاه البحر كاب جنات (والية بومرداس)...............................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-173 مـؤرخ في 9 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونــيـو ســنـة s2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بــاHــنـفــعـة
العـمـوميـة لـلعـمـليـة اHـتعـلـقة بـتدعـيم الـتـزويد بـاHـياه الـصاحلـة لـلشــرب بـلديـات واليـة سطـيف وواليـة برج بـوعـريريج
انطالقا من سد تيشي حاف (والية بجاية).......................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-174 مـؤرخ في 9 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونــيـو ســنـة s2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بــاHــنـفــعـة
العـمومية للعملـية اHتعلقة بأشـغال تهيئة الري الفـالحي لسهل مليتا انطالقـا من محطة تصفية اHـياه القذرة بالكرمة
والية وهرانs بواليتي وهران ومعسكر...........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-175 مـؤرخ في 9 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة s2016 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات تـطبـيق
حقوق ركاب النقل اجلوي العمومي................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 اHوافق 14 يونيو سنة s2016 يحدد القانون األساسي النموذجي
للمدرسة العليا...........................................................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة ا6اليةوزارة ا6الية

................Yيتضمن سحب اعتماد سمسار للتأم s2016 وافق 15 فبراير سنةHقرار مؤرخ في 6 جمادى األولى عام 1437 ا
قــرار مـؤرخ في 6 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة s2016 يــتــضــمـن اعـــتــمــاد الــشـــركــة ذات الــشــخص
"DJABOUB COURTAGE EN ASSURANCES" "ـســؤولـيـة احملــدودة "جـعــبـوب كـورتـاج أون أسـورانسHالــوحـيـد وذات ا
.....................................................................................................................Yبصفتها شركة سمسرة للتأم
قــرار مـؤرخ في 25 شــعـبــان عـام 1437 اHــوافق أول يـونــيـو ســنـة s2016 يـتــضـمن تــفــويض اإلمـضــاء إلى رئـيس خــلـيــة مـعــاجلـة
االستعالم اHالي...........................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران وا6دينةوزارة السكن والعمران وا6دينة
قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 9  رجب عــام 1437 اHوافق 17  أبريـل سنة s2016 يـحدّد كـيفيـات تسـليم شـهادات الـتأهيل
والتـصنـيف اHهنـيY للـمؤسسـات ومجمـوعات اHؤسـسات وجتمـعات اHـؤسسات الـتي تعمل في إطـار إجناز الصـفقات
الــعــمـومــيــة في مــيــدان الـبــنــاء واألشــغـال الــعــمــومـيــة واHــوارد اHــائـيــة واألشــغــال الـغــابــيــة وأشـغــال اHــنــشـآت الــكــامــنـة
للمواصالت السلكية والالسلكية....................................................................................................................
قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 8  شـعـبـان عــام 1437 اHـوافق 15  مـايـو سـنة s2016 يـحـدّد حـاالت اإلنـذار والـسحـب اHؤقت
............................................................................................YهنيHأو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف ا
قـــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ فـي 16 شـــعـــبـــان عــام 1437 اHـوافق 23 مــايــو ســنـة s2016 يــحــدد تــصــنــيف اHــركــز الــوطــني
للدراسات واألبحاث اHتكاملة للـبناء وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..............................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 اHوافق 16 مايو سنة s2016 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العقد اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أوالصيانة أواخلدمات بعنوان اHدرسة العليا للضمان االجتماعي....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاســي رقـم مـــــرســـــوم رئـــــاســي رقـم 16-178 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمـــــضــــان رمـــــضــــان
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2016 ــوافق 19 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق  اH1437 ا عـــام عـــام 

تعيY أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.تعيY أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 91-6 و2-92

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـيع الــثـاني عـام 1435 اHـوافـــق 24 فـبـرايــر سـنـــة 2014
واHتعلق بالنـشاط السمعي البصريs ال سيما اHادتان 57

sو60 منه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــعــY أعـضــاء سـلــطــة ضـبط الــســمـعي
البصري وحتدد تشكيلتها كما يأتي :

sرئيسا sالسيد زواوي بن حمادي -
sعضوا sالسيد زهير إحدادن -

- السيد زعيم خنشالويs عضوا
sعضوا sالك حويوHالسيد عبد ا -

sعضوا sالسيد أحمد بيوض -
sعضوا sالسيدة عائشة قسول -

sعضوا sالسيد عبد الرزاق زوينة -
sعضوا sالسيد غوتي مكامشة -

- السيد لطفي شريطs عضوا.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 16-171 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1437 اHـوافق  اHـوافق 14 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 302-061
الذي عنوانه " نفقات برأس اHال".الذي عنوانه " نفقات برأس اHال".

ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

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

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-22 اHــؤرخ في 29 ربــيع
األول عــام 1416 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنـــة 1995 واHــــتــــعـــلق

sتممHعدل واHا sؤسسات العموميةHبخوصصة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

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

sادة 81 منهHال سيما ا s2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-523 اHؤرخ
في 15 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 22 ديسـمبر سنة
1991 واHتـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص

رقم 061-302 الـذي عـنـوانه " نـفـقـات بـرأس اHـال"s اHـعدل
sتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-177 اHؤرخ
في 2 مــحــرم عـام 1417 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 1996 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
s"ـوارد الـنـاجـمـة عـن اخلـوصـصةH083-302 الـذي عـنـوانه "ا

sتممHعدل واHا

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 81 من األمــر
رقـم 15-01 اHــــــــؤرخ في 7 شــــــــوال عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 23
يولـيو سنة 2015 واHذكور أعـالهs يهدف هـذا اHرسوم إلى
حتـديـد كــيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم

061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس اHال".

اHادة اHادة 2 : : يقيّد في هذا احلساب :

في  باب اإليرادات :في  باب اإليرادات :
sمخصصات ميزانية الدولة -
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- اإليــرادات الــنــاجتــة عن ســداد شــركــات رأس اHــال
االســتـــثـــمــاري لـــكل أو جـــزء من األمـــوال اHـــوضـــوعــة حتت

sتصرفها
- اHـوارد اHرتـبطـة باخلـوصصـة النـهائيـة احملقـقة في
إطـار تــنــفـيــذ األمـر رقم 95-22 اHـؤرخ في 29 ربـيع األول
عــــــام 1416 اHــــــــوافق 26 غـــــــشـت ســــــــنـــــــة 1995 واHـــــــتــــــــعــــــــلق

sؤسسات العموميةHبخوصصة ا
- الــــرصـــيـــد الـــنـــاجت عـن قـــفل حـــســـاب الــــتـــخـــصـــيص
اخلـاص رقم 083-302 الـذي عــنــوانه "اHــوارد الـنــاجــمـة عن

اخلوصصة".

 في  باب النفقات : في  باب النفقات :
- تخصيص أولي إلنشاء اHؤسسات العمومية ذات

sالطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- مــــــخـــــصــــــصـــــات لــــــتـــــأســــــيس أو زيــــــادة رأس اHـــــال
االجـــتــمــاعي لـــلــمــؤســســـات اHــالــيــة الـــعــمــومــيـــة (الــبــنــوك
Yـاليـة العـمـوميـة وشركـات التـأمHالهـيـئات ا sالـعمـوميـة
الـعـمـومـيـة) والــهـيـئـات الـعـمـومـيــة لـلـضـمـان واHـؤسـسـات

sاالقتصادية العمومية
- مـخصصـات برأس اHال في إطـار مساهـمة الدولة
في رأس مال اHـؤسسـات اHالـية الـعامـلــة في اجلـزائـر أو

sفي اخلارج
- مـخـصــصـات بـرأس اHـال لــلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقتصادية واHـؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي

sوالتجاري ومؤسسات البحث
- مــخـــصــصــات بــرأس اHـــال لــصــنــاديـق االســتــثــمــار
اHــــوجـــهــــة Hــــســـاهــــمـــة الــــدولــــة في رأس مــــال اHـــؤســــســـات

sتوسطةHالصغيرة وا
- الـنـفــقـات اHـتـعـلـقـة بـتـســيـيـر صـنـاديق االسـتـثـمـار
وصناديق الضمـان �ا في ذلك نفقات التـكوين والتأطير

sلهذه الصناديق
- الــنـفـقــات في إطـار الــتـطـهــيـر اHـالـي لـلـمــؤسـسـات
االقتصادية العمومية واHؤسسات العمومية ذات الطابع

sالصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- الـــنــفــقــات بــرأس اHــال اHــوجــهــة لـــلــتــكــفل بــبــرامج
خـاصــة مــوضـوعــة عــلى عــاتق الــدولـة والــتي تــنــفـذ بــصــفـة

sYعنيHا YتعاملHالدولة وا Yتعاقدية ب
sتسديد الديون العمومية الداخلية واخلارجية -

sتمويل تعويضات التسريح -
- تـــمـــويـل  إعـــادة الـــهـــيـــكــــلـــة اHـــالـــيـــة لــــلـــمـــؤســـســـات
الـعمومـية االقـتصاديـة اHقـرر خوصـصتهـا وكذلك  تـسديد

كل أو جزء من ديون هذه اHؤسسات.
اآلمر بـالـصـرف الرئـيـسي لهـذا احلـساب هـو الـوزير

اHكلف باHالية.

حتدد مـدونـة اإليـرادات والنـفـقات اHـقـتطـعـة من هذا
احلساب �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـــادة اHـــادة 3 : : حتــدد كــيــفـــيــات مــتــابــعــة وتـــقــيــيم حــســاب
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 061-302 الـذي عــنــوانه "نـفــقـات

برأس اHال" �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
Yالـــتــنـــفـــيـــذيــ YــرســـومـــH4 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام ا اHـــادة اHـــادة 
رقم 91-523 اHــــؤرخ في 15 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1412
اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنة 1991 واHـتـعـلق بـكـيـفـيـات سـير
حـسـاب الــتـخـصـيص اخلـاص رقم 061-302 الــذي عـنـوانه "
نفقـات برأس اHال"s اHـعدل واHتممs ورقم 96-177 اHؤرخ
في 2 مــحــرم عـام 1417 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 1996 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
s"ـوارد الـنـاجـمـة عـن اخلـوصـصةH083-302 الـذي عـنـوانه "ا

اHعدل واHتمم.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14

يونيو سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 16-172 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة s2016 يـــــتــــــضـــــمنs يـــــتــــــضـــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بــالـــتــزويــــد بــاHـــيــاه الـــصـــاحلــة لـــلــشـــرب لــلـــبــلـــديــاتبــالـــتــزويــــد بــاHـــيــاه الـــصـــاحلــة لـــلــشـــرب لــلـــبــلـــديــات
الــسـاحـلــيـة لـتــيـزي وزو انــطالقـا من مــحـطــة حتــلـيـةالــسـاحـلــيـة لـتــيـزي وزو انــطالقـا من مــحـطــة حتــلـيـة

ميـاه البحر كاب جنات (والية بومرداس).ميـاه البحر كاب جنات (والية بومرداس).
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوّال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

 sتمّمHا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 15-125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتمّمHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوّال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتمّمHا sالعمومية
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوّال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـةs وطـبـقـا ألحـكام
اHادة 10 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ في 7
صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 واHـذكورين
أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتــعـلـقـة بـالـتـزويـد بـاHـيـاه الـصـاحلـة
لــلـشــرب لــلـبــلــديـات الــســاحـلــيــة لـتــيــزي وزو انـطـالقـا من
sواليـة بـومرداس sمحـطـة حتـلـية مـيـاه الـبـحـر كاب جـنـات
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينـية العقارية اHستعملة إلجناز األشغال
(67) Yبـــســــبـــعــــة وســـتـــ sـــادة األولى أعـالهHــــذكـــورة فـي اHا
(87) Y(53) آرًا وسـبـعـة وثـمـانـ Yهـكـتــارا وثالثـة وخـمـسـ

سنتياراs موزعة كما يأتي :
- واليــة بــومــرداس :- واليــة بــومــرداس : واحــد وعــشــرون (21) هــكــتـــارا
وثـــــمــــــانـــــيـــــة وتـــــســـــعـــــــون (98) آرا وســـــتـــــة وثـالثــــون (36)

سنتــياراs موزعة كما يأتي :
sبلدية دلس : هكتاران (2) واثنا عشر (12) آرا -

- بــــلـــــديــــة بـن شــــود : ثـالثــــة (3) هـــــكــــتـــــارات وواحــــد
sوستون (61) آرا

- بـلــديـة بـغـلـيـة : تـسـعـة (9) هـكـتـارات وسـتـون (60)
sآرا وسبعة وستون (67) سنتيارا

sبلدية تورقة : هكتار واحد (1) وتسعة (9) آرات -
- بـــلــــديـــة أفـــيــــر : خـــمـــســـة (5) هـــكـــتــــارات وخـــمـــســـة

وخمسون (55) آرا وتسعة وستون (69) سنتيارا.
- واليــة تـيـزي وزو :- واليــة تـيـزي وزو : خـمـسـة وأربـعـون (45) هــكـتـارا
وخــــمـــــســــة وخـــــمــــســــون (55) آرا وواحـــــد وخــــمـــــســــون (51)

سنتياراs موزعة كما يأتي :
- بـــــلـــــديــــة مـــــاكــــودة : ســـــتــــة (6) هـــــكـــــتــــارات وثـالثــــة

sوعشرون (23) آرا وستة وأربعون (46) سنتيارا
- بــــلــــديـــة مــــزرانــــة : ســــتـــة (6) هــــكــــتــــارات واثــــنـــان

sوستون (62) آرا وأربعة وثالثون (34) سنتيارا
- بــــلـــــديــــة تـــــقــــزرت : ثـالثــــة (3) هـــــكــــتـــــارات وثالثــــة

sوتسعون (93) آرا وتسعة وثالثون (39) سنتيارا
- بـــلــديــة إفــلـــيــسن : عــشــرة (10) هـــكــتــارات واثــنــان

sوعشرون (22) آرا وخمسة وستون (65) سنتيارا
- بـلديـة بوجيـمة : هـكتاران (2) وثمـانية وخـمسون

s(58) آرا وثالثة عشر (13) سنتيارا

- بــلـديــة أغــريـب : ثالثــة عــشـر (13) هــكــتــارا وثالثــة
sعشر (13) آرا وأربعة وخمسون (54) سنتيارا

- بــلـــديــة أقـــرو : هـــكـــتــاران (2) واثــنـان وثــمــانـون
(82) آرا.

وتــحــدد طــبــقـــا لــلــمــخــطـط الـــمــلـحـق بـأصـل هــذا
اHرسوم.

اHادةاHادة  3 : : قوام األشـغال اHلـتزم بهـاs بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهs كما يأتي :

- والية بومرداس :- والية بومرداس : 
sياهH22 كلم من قنوات جر ا -
- ثالث (3) محطات ضخ اHياه.

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :
sياهH62,2 كلم من قنوات جر ا -

sياهHمحطة (1) ضخ ا -
- ثـالثة (3) خـزانات :

s3خـزان (1) ذو سـعـة 1500 م  *
s3خزان (1) ذو سعة 5000 م *

* خزان (1) ذو سعة 10000 م3 ( X 2 5000   م3).

4 :  : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةs فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 16-173 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة s s2016 يـــــتــــــضـــــمنيـــــتــــــضـــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بـتـدعـيم الـتزويـد بـاHـيـاه الـصـاحلـة لـلـشــرب بـلـدياتبـتـدعـيم الـتزويـد بـاHـيـاه الـصـاحلـة لـلـشــرب بـلـديات
واليــة سـطــيف وواليـة بــرج بـوعــريـريج انــطالقـا منواليــة سـطــيف وواليـة بــرج بـوعــريـريج انــطالقـا من

سد تيشي حاف (والية بجاية).سد تيشي حاف (والية بجاية).
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوّال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

 sتمّمHا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 15-125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتمّمHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوّال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتمّمHا sالعمومية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادةاHـادة األولى : األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوّال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـةs وطـبـقـا ألحـكام
اHادة 10 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ في 7
صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 واHـذكورين
أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الــعــمـومــيـة لــلـعــمـلــيــة اHـتــعـلــقـة بــتـدعــيم الــتـزويــد بـاHــيـاه
الـــصــاحلـــة لـــلــشـــرب بــلـــديــات واليـــة ســـطــيف وواليـــة بــرج
بــوعــريـريج انــطالقــا من ســد تـيــشي حــاف (واليــة بـجــايـة)
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادةاHادة  2 : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
Yـــائــة وخــمــســة وســتــ� sــادة األولى أعالهHــذكـــورة في اHا
(96) Y(165) هـــكــــتـــارا وتــــســـعـــة (9) آرات وســتـــة وتـــســـعــ

سنتياراs موزعة كما يأتي :
- واليـــة ســـطــيف :- واليـــة ســـطــيف : أربــعـــة وتـــســـعــون (94) هـــكـــتـــارا

وثمانية وثالثون (38) آراs موزعة كما يأتي :
- بـلـديـة بـني مـوحـلي : سـتـة (6) هـكـتـارات وخـمـسة

sوستون (65) آرا وعشرون (20) سنتيارا
- بـلــديـة بـني شـبـانـة : تـسـعـة (9) هـكـتـارات واثـنـان

sوثمانون (82) آرا وثمانون (80) سنتيارا
- بـــلـــديـــة بــنـي ورثــيـالن : اثــنـــا عـــشــر (12) هـــكـــتــارا

sوعشرة (10) آرات
- بــلـديـة حــربـيل : ثالثــة عـشـر (13) هـكـتــارا وعـشـرة

s(10) آرات وأربعون (40) سنتيارا

- بــــلـــديــــة قــــنـــزات : اثــــنــــان وثالثـــون (32) هــــكــــتـــارا
sوأربعة وتسعون (94) آرا

- بـــلــديـــة عـــY لـــقـــراج : تــســـعـــة عـــشــر (19) هـــكـــتـــارا
وخمسة وسبعون (75) آرا وستون (60) سنتيارا.

- واليــــة بــــرج بــــوعــــريــــريج :- واليــــة بــــرج بــــوعــــريــــريج : تــــســــعــــة وثالثــــون (39)
هــكـــتــارا وثــمـــانــيــة وتـــســعــون (98) آرا وســتـــة عــشــر (16)

سنتياراs موزعة كما يأتي :
- بـلديـة اجلعافـرة : أربعـة عشر (14) هكـتارا واثنان

sوأربعون (42) آرا وأربعة وثمانون (84) سنتيارا
- بــلــديــة اHــايـن : ســبــعــة عــشـر (17) هــكــتــارا وثالثــة

sوثالثون (33) آرا  واثنان وثالثون (32) سنتيارا
sبلدية تفرق : اثنان ( 2) آرا -

- بـلــديـة ثــنـيــة الـنــصـر : ســتـة (6) هـكـتــارات وسـتـة
sوسبعون (76) آرا

- بــلـديــة الـقــلـة : هــكـتــار واحـد(1) وأربـعــة وأربـعـون
(44) آرا.

- واليـــــة  بــــجـــــايــــة :- واليـــــة  بــــجـــــايــــة :  ثالثـــــون (30) هـــــكــــتـــــارا وثالثــــة
وســـبــعــون (73) آرا وثـــمــانـون (80) ســنـــتــيــاراs مـــوزعــة

كما يأتي :
- بــلــديـة بــوحــمـزة : خــمــسـة وعــشـرون (25) هــكــتـارا
وســـــبــــــعـــــة وعـــــشـــــرون (27) آرا وســـــتــــــة وخـــــمـــــســـــون (56)

sسنتيارا
- بـــلـــديـــة تـــامـــقـــرة : خـــمـــســـة (5) هـــكـــتـــارات وســـتـــة

وأربعون (46) آرا وأربعة وعشرون (24) سنتيارا.
وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : : قوام األشـغال اHلـتزم بهـاs بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهs كما يأتي :

- والية سطيف :- والية سطيف : 
sياه طولها 62 كلم من األنابيبHقناة (1) جلر ا -

sعشر (10) محطات للضخ -
- أربـعة (4) خزانـات ذات سعة ( 13000 م3 و9000 م3

s( 3و5000 م3 و2000 م
- عشرة (10) خزانات لالسترجاع.

- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :
sياه طولها 49 كلم من األنابيبHقناة (1)  جلر ا -

sست (6) محطات للضخ -
- ســـــبـــــعـــــة (7) خـــــزانـــــات ذات ســـــعـــــة (X 2 3500 م3 )

s( 34000 م3 و2000 م3  و1000 م3  و9000 م3 و6000 م)و
- ستة (6) خزانات لالسترجاع.

- والية بجاية :- والية بجاية :
sياه طولها 24 كلم من األنابيبHقناة (1) جلر ا -
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sمحطة واحدة (1) للمعاجلة بقدرة 60.000 م3 / يوم -

- ثالثـــــة (3) خـــــزانـــــات ذات ســـــعــــة  (X 2 10.000 م3 )
و(500 م3 ).

4 :  : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادةاHـادة  
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةs فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الــعـقــاريـة واحلــقــوق الـعــيـنــيــة الـعــقـاريــة إلجنــاز الـعــمـلــيـة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHادةاHادة  5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـمية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 16-174 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة s2016 يـــــتــــــضـــــمن يـــــتــــــضـــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بأشـغـال تـهـيئـة الـري الـفالحي لـسـهل ملـيـتـا انـطالقابأشـغـال تـهـيئـة الـري الـفالحي لـسـهل ملـيـتـا انـطالقا
مـن مــحــطــة تــصــفــيــة اHــيــاه الــقــذرة بــالــكــرمــة واليـةمـن مــحــطــة تــصــفــيــة اHــيــاه الــقــذرة بــالــكــرمــة واليـة

وهرانs بواليتي وهران ومعسكر.وهرانs بواليتي وهران ومعسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوّال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

 sتمّمHا

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 15-125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتمّمHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوّال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتمّمHا sالعمومية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادةاHـادة األولى : األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوّال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـةs وطـبـقـا ألحـكام
اHادة 10 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ في 7
صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 واHـذكورين
أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
العـموميـة للعـمليـة اHتعـلقة بـأشغال تـهيئـة الري الفالحي
لــسـهل مــلـيــتـا انــطالقــا من مـحــطـة تــصـفــيـة اHــيـاه الــقـذرة
بالـكـرمة واليـة وهـرانs  بواليـتي وهـران ومعـسـكرs نـظرا
لــطــابع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادةاHادة  2 : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
Yـــائــة وســتــة وخــمــســ� sــادة األولى أعالهHــذكـــورة في اHا
(40) Y(72) آرا وأربـعـ Yوســبـــعــ Y(156) هــكـــتــارا واثـــنـــ

سنتياراs موزعة كما يأتي :

- واليـــة وهـــــران :- واليـــة وهـــــران : مـــائــــة وثـالثــــة وخـــمـــســـون (153)
هـــــكـــــتــــــارا واثـــــنـــــان وتـــــســـــعـــــون (92) آرا وأربـــــعــــون (40)

سنتياراs موزعة كمـا يأتي :
- بـلــديـة وادي تـلــيالت : سـتــة وسـتـون (66) هــكـتـارا
sوستة وستون (66) آرا وتسعة وثمانون (89) سنتيارا

- بـــلـــديـــة الـــكـــرمـــة : ســـتـــة وســـبـــعـــون (76) هـــكـــتـــارا
وأربـــــعــــة وثـــــمـــــانــــون (84) آرا وســـــبـــــعـــــة وتـــــســـــعــــون (97)

sسنتيارا
- بـلــديـة طـفـراوي : عـشـرة (10) هـكـتـارات وأربـعـون

(40) آرا وأربعة وخمسون (54) سنتيارا.

-  واليــة مـــعـــســـكــر :-  واليــة مـــعـــســـكــر : بـــلـــديـــة زهـــانـــة : هـــكـــتــاران (2)
وثمانون (80) آرا.

وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادةاHادة  3 : : قوام األشـغال اHلـتزم بهـاs بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهs كما يأتي :

- احلصة رقم - احلصة رقم 1 : والية وهران: والية وهران 

- جر اHياه:جر اHياه:

-  تـزويـد ووضع 31 كـلم مـن الـقــنــوات اHـصــنــوعـة
من اخلــرســانـة اHــطــوقـةs قــطــرهـا (600 - 1500)  والــضــغط
االســـــمي (PN) 10 وكـــــذا األداة اخلـــــاصـــــة والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات

sالهيدروميكانيكية



14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 836
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م م

- عبور الطريق السيار وعبور السكة احلديدية.

- اخلزانات :- اخلزانات :

s 3موقع تخزين بحجم 1,5 مليون م -

- خزان سفلي (RB) : بسعة 25.170 م3 .

- البحيرات :- البحيرات :

- 8 بحيرات طولها 3 كلم وحجمها 400.000 م3.

- التوزيع :- التوزيع :

- تـــزويــد ووضع 90 كــلم مـن قــنـــوات الــبـــولــيـــتــيالن
ذات كــــثـــافـــة عـــالـــيــة (PEHD) (PN) 10 بــارs قــــطــــرهـــا
s(500 - 90) وكــــــذا الـــــقـــــطــــــعـــــة اخلـــــاصــــــة والـــــتـــــجــــــهـــــيـــــزات

sالهيدروميكانيكية على الشبكة

sالتزويد بـ 131 قطبا و196 مأخذا -

- عبور الطريق السيار وعبور السكة احلديدية.

- محطات الضخ :- محطات الضخ :
- مـــــــحـــــــطـــــــة الـــــــضــخ (SP1) ذات تــــــــدفــق قـــــــدره

s1800 لتر/ ثانية وعلو مانومتري إجمالي 59,6 متر

- مـــــــحــــــــطـــــــة الـــــــضخ (SPB) ذات تـــــــدفـق قـــــــدره 2625
لتر/ثانية وعلو مانومتري إجمالي 55,9 متر.

- احلصة رقم - احلصة رقم 2 : واليتا وهران ومعسكر : واليتا وهران ومعسكر 

- جر اHياه :جر اHياه :
- تـزويـد ووضع 17 كـلم من الـقـنـوات اHـصـنـوعـة من
اخلــرسـانــة اHــطــوقــة قــطــرهـا s(PN) 10 (1500 - 600) وكـذا

األداة اخلاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية.
- اخلزانات :- اخلزانات :

s 3بسعة 16.700 م RM1 خزان -
- خزان RMH بسعة 25.600 م3 .

- التوزيع :- التوزيع :
- تـــزويــد ووضع 65 كــلم مـن قــنـــوات الــبـــولــيـــتــيالن
ذات كــــثــافــة عــــالــيــة (PEHD) (PN) 10 بـــارs قــــطـــرهـــا
(90 - 500) وكــــــذا الــــــقـــــطــــــعــــــة اخلـــــاصــــــة والــــــتـــــجــــــهــــــيـــــزات

sالهيدروميكانيكية على الشبكة
sالتزويد بـ 76 قطبا و114 مأخذا -

- عبور الطريق السيار وعدة منشآت.
- محطة الضخ :- محطة الضخ :

- مـحــطـة الــضخ ذات تـدفق قـدره 1100 لـتـر/ ثــانـيـة
وعلو مانومتري إجمالي 42 مترا.

- شبكة التطهير وصرف اHياه :- شبكة التطهير وصرف اHياه :
sتنقية وادي طفراوي على امتداد 5,7 كلم -

- إجناز :
sمجمعات طولها 185 كلم -

s12 قناة حزام -
- 19 منشأة إرجاع.

- إعــادة تــأهـيل 14 مــنــشـأة عــبــور وبــنـاء 45 مــنــشـأة
sجديدة

sوضع 2365 متر طولي من قنوات الصرف -
- إجناز خنادق طولها 171 كلم. 

- اHسالك وواقيات الرياح :- اHسالك وواقيات الرياح :
- إجناز 89.000 متـر طـولي من اHسـالك (الـرئيـسـية

والثانوية) وغرس 844 112 شجرة.

4 :  : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادةاHـادة  
لـــلــتــعــويــضــات اHــمــنــوحــة لــفــائــدة اHــعــنــيــsY وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةs فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الــعـقـاريــة واحلـقــوق الـعـيــنـيــة الـعـقــاريـة  إلجنــاز الـعـمــلـيـة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHادةاHادة  5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـمية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 16-175 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 14 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s2016 يــحــدد شــروط يــحــدد شــروط

وكــــيـــفــــيـــات تــــطــــبـــيـق حـــقــــوق ركـــاب الــــنــــقل اجلـــويوكــــيـــفــــيـــات تــــطــــبـــيـق حـــقــــوق ركـــاب الــــنــــقل اجلـــوي
العمومي.العمومي.

ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر األشــــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة

 sوالنقل
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
sتممHعدل واHا sدنيHتعلقة بالـطيران اHالقواعد العامـة ا

sادة 173 مكرر 5 منهHال سيما ا
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- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 63-84 اHــــــؤرّخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1963 واHــــتــــضــــمن انــــضــــمــــام اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة إلى االتـفـاقيـة اHـتعـلـقة

sدني الدوليHبالطيران ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-188 اHـؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 واHــــتــــضـــــمن الــــتــــصــــديـق عـــلــى اتــــفـــاقــــيـــــة حــــقــــوق

األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقــةs اHـــعـــتـــمــدة مـن طــرف اجلـــمـــعـــيــة
s2006 تحدة في 13 ديسمبر سنةHالعامة لأل£ ا

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 173 مـكرر 5 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
اHـــرســوم إلى حتــديـــد شــروط وكــيــفـــيــات تــطـــبــيق حــقــوق

ركاب النقل اجلوي العمومي.

اHاداHادّة ة 2 : : يقصدs في مفهوم هذا اHرسومs �ا يأتي :
أ) الـنـاقل اجلوي :أ) الـنـاقل اجلوي : مؤسـسـة نـقل جوي  تـمـلك رخـصة

sاالستغالل اجلوي قيد الصالحية
ب) الـــنـــاقـل اجلـــوي الـــفــــعـــلي :ب) الـــنـــاقـل اجلـــوي الـــفــــعـــلي : نـــاقل جــــوي يـــقـــوم أو
يــنــوي الـــقــيــام بـــرحــلــة فـي إطــار عــقــد يـــبــرم مع راكب أو
بـاسم شـخص آخـر مـعـنـوي أو طـبـيـعي أبـرم عـقـدا مع هـذا

sالراكب
ج) اHـقاولة :ج) اHـقاولة : تـركيبة مـسبقـة لعنصـرين اثنsY على
األقلs من الــعـنــاصــر اآلتــيـة عــنــدمـا تــبــاع أو تـقــدم لــلــبـيع
بـثـمن بــكل الـرسـوم وعــنـدمـا تـتــجـاوز هـذه اخلــدمـة أربـعـا

وعشرين (24) ساعة أو تشمل قضاء ليلة في الفندق:
sالنقل -
sالسكن -

- خــدمـات ســيــاحـيــة أخــرى غـيــر مـلــحــقـة بــالــنـقل أو
السكن الذي يشكل جزءا ذا شأن في اHقاولة.

د) الـتذكرة :د) الـتذكرة : وثيقـة مرور قيد الـصالحية حتدد احلق
في النقلs �كن أن تتخـذ شكل تذكرة إلكترونـية يسلّمها

sعتمدHأو يرخص بها الناقل اجلوي أو وكيله ا

 هـ) احلجز : هـ) احلجز : حيازة راكب على تذكرة أو إثبات آخر
يذكر فيه أن احلجـز ¤ تأكيده وتسجيله من طرف الناقل

sاجلوي

و) الـوجهـة النـهائـية :و) الـوجهـة النـهائـية : الـوجهـة الواردة عـلى التـذكرة
اHــقــدمــة عـــلى مــســتـــوى مــكــتب الـــتــســجـــيلs أوs في حــالــة
sوجهة الرحلة األخيرة sرحالت مع وسائل متممة للرحلة

ز) الــشـــخص ذو االحــتـــيــاجـــات اخلــاصــة :ز) الــشـــخص ذو االحــتـــيــاجـــات اخلــاصــة : كل شــخص
تكون حركيته محدودة عند استعماله وسيلة نقل بسبب
إعـــاقـــة جــســـمـــانــيـــة أو خـــلل عـــقـــلي أو بـــســبـب ســنه أو أي
إعـــاقــة أخـرى تــتــطـلـب وضـعــيــته عـنــايــة خــاصـة وتــكــيـيف
اخلـــدمـــات اHـــوضـــوعـــة حتت تـــصــــرف جـــمـــيع الـــركـــابs مع

sحاجياته

ح) رفـض الــــــركـــــوب :ح) رفـض الــــــركـــــوب : رفض نـــــقل ركـــــاب عـــــلى مــــ¥
رحـــلـــة بـــالــرغـم من حـــضــورهـم لــلـــركـــوب وفـــقــا لـــلـــشــروط
sبــصـــفـــة مـــعـــقـــولــة sـــرســوم إال إذا ثـــبـتHاحملـــددة في هـــذا ا
رفض إركابهمs ال سيـما ألسباب صـحية أو ألسباب األمن

sالئمةHوالسالمة أو وثائق السفر غير ا

ط) اHـتطوع :ط) اHـتطوع : شـخص حضر لـلركـوب وفقا لـلشروط
احملــددة في هــذا اHـرســوم وهــو مــسـتــعــد عــلى الــتـخــلي عن
حـجـزه اHـؤكـد بــطـلب من الـنـاقل اجلــوي مـقـابل االسـتـفـادة

sمن بعض اخلدمات

ي) اإللغاء :ي) اإللغاء : عدم القيـام بالرحلة اHقررة أصال والتي
¤ حجز مقعد واحدs على األقلs على متنها.

اHــــاداHــــادّة  3 :  : تــــنـــــطــــبـــق أحــــكــــــام هــــــذا اHـــــرســــــوم عــــلى
الــرحـالت اHـنــتــظــمـــة وغــيــر اHــنــتــظـــمـة وعــلى الــرحـالت
الـتي تـكـون جـزءا من الـسـفر بـاHـقاولـة أم ال عـندمـا يـكون
ركـــاب الــــنــــقل اجلــــوي الـــعــــمــــومي اHــــنـــقــــولــــون عـــلـى مـــ¥

طائرات �حرك ذات أجنحة ثابتة :

-  يــتــوفــرون عــلى حــجــز مــؤكــد بــالــنــســبــة لــلــرحــلــة
اHعـنيـة ما عدا فـي حالة اإللـغاء اHـذكورة في اHادة 5 أدناه

ويحضرون للتسجيل :
* مـــثــلــمـــا هــو مــذكــور وفـي اHــوعــد احملــدد مـــســبــقــا
وكتـابيا (�ـا في ذلك إلـكتـرونيا) مـن طرف النـاقل اجلوي
أو وكـــــيـل األســـــفـــــار اHــــــرخص لـه أو في حــــــالـــــة عـــــدم ذكـــــر

sالساعة
* على األكـثرs قبل خمس وأربعY (45) دقيقة من

موعد االنطالق اHعلن.

- ¤ حتــويــلــهم من طــرف الــنــاقل اجلــوي من الــرحــلــة
التي كانوا �لكـون بشأنها احلجز نـحو رحلة أخرىs مهما

sكان السبب

- يـكـونون حـائـزين تـذكرة صـادرة عن الـنـاقل اجلوي
في إطار برنامج تأسيس الوفاء أو برامج جتارية أخرى.
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كـمـا تــنـطــبق عـلى كـل نـاقل جــوي فـعـلـي يـقـوم بــنـقل
الــركـاب عــنـدمــا يـفـي نـاقل جــوي فـعــلي لم يــبـرم عــقـدا مع
الـراكب بـااللـتـزامـات الـنـاجتـة عن هـذا اHـرسـومs ويـعـتـبـر
أنه تـصـرف بـاسم الــشـخص الـذي أبـرم الــعـقـد مع الـراكب

اHعني.

اHــاداHــادّة  4 :  : عـــنــدمــا يــتــوقـع نــاقل جــوي فــعـــليs لــســبب
مــعــقــول رفـض ركــوب اHــســافــرين عـــلى مــ¥ رحــلــةs فــإنه
يــلـتــجئ أوالً إلى اHـتــطـوعــY الـذين يــقـبـلــون الـتــخـلي عن
حجزهم مقابل بعض اخلـدمات وفقا لكيفـيات يتفق عليها
وجــوبــا بـــY الــركــاب اHــعــنـــيــY والــنــاقل اجلـــوي الــفــعــلي.
ويـسـتفـيـد اHـتـطـوعونs زيـادة عـلى اخلـدمـات اHـذكورة في
هـــذه الــفـــقــرةs من مـــســاعـــدة طــبـــقــا لـــلــمــادة 8 أدنــاه أو من

تعويض.
Yغـيـر كـاف لــلـتـمـكـ YـتـطـوعــHوعـنــدمـا يـكـون عــدد ا
مـن  ركــوب اHـــســـافـــرين اآلخـــرين الـــذين يـــتـــوفــرون عـــلى
حـــجـــزs فـــإنه �ـــكن الـــنـــاقـل اجلـــوي الـــفـــعـــلي رفض ركـــوب
sمسـافرين دون احلـصول علـى موافقـتهم. وفي هـذه احلالة

يجب على الركاب االستفادة ¨ا يأتي :
- تــسـديـد قــيـمــة تـذكـرتــهم في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام
بالثمن الذي ¤ شـراؤه به بالنسبـة جلزء أو أجزاء السفر
التي لم يتم القيـام بهاs أو بالنسبة جلزء أو أجزاء السفر
التي ¤ الـقيـام بهـا مسـبقـا وأصبـحت غيـر مفـيدة مـقارنة
�ـــخـــطـط ســـفـــرهم األصـــلي وكـــذاs عـــنـــد االقـــتـــضـــاءs رحـــلــة

sالعودة نحو نقطة انطالقهم األصلي في أحسن اآلجال
- تـعـويــضـهم طـبــقـا لـلـمـادة 9 أدنـاه وتـقـدª اHـسـاعـدة

لهم طبقا للمادة 10 أدناه.

اHـاداHـادّة  5 : في حـالـة إلـغــاء رحـلـةs يـقــدم الـنـاقل اجلـوي
الفعلي للركاب اHعنيY ما يأتي :

- تــسـديـد قــيـمــة تـذكـرتــهم في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام
بالثمن الذي ¤ شـراؤه به بالنسبـة جلزء أو أجزاء السفر
التي لم يتم القيـام بهاs أو بالنسبة جلزء أو أجزاء السفر
التي ¤ الـقيـام بهـا مسـبقـا وأصبـحت غيـر مفـيدة مـقارنة
�ـــخـــطـط ســـفـــرهم األصـــلي وكـــذاs عـــنـــد االقـــتـــضـــاءs رحـــلــة

sالعودة نحو نقطة انطالقهم األصلي في أحسن اآلجال
- تـــعــــويـــضـــهـم طـــبـــقــــا لـــلـــمـــادة 9 أدنــــاه إال في حــــالـــة
إعالمهـم بإلـغاء الرحـلة قـبل أسـبوعs(2) Y على األقلs من

موعد االنطالق اHقرر.

اHـاداHـادّة  6 : ال يــلـزم نــاقل جـوي فــعـلي بــدفع الـتــعـويض
اHـنـصـوص عـليـه في اHادة 9 أدنـاه إذا كـان في اسـتـطـاعته
طـبقا للـتشريع اHـعمول به إثبـات أن اإللغاء راجع حلاالت

القوة القاهرة.

اHــاداHــادّة  7 :  : عـــنــدمــا يــتــوقـع نــاقل جــوي فــعـــليs لــســبب
مـعـقـولs تــأخــيـر الـرحـلـة مـقـارنـة  �وعـد االنـطـالق اHـقرر

�ا يأتي :

- ســاعـتـان (2) أو أكــثـرs بــالـنــسـبــة جلـمــيع الـرحالت
 sالتي تقل مسافتها عن 1500 كلم أو

- ثالث (3) ساعات أو أكثـرs بالنسـبة جلميع الرحالت
التي تتراوح مسافتها ما بY 1500 و3500 كلمs أو

- أربع (4) ســــاعــــات أو أكــــثــــرs بــــالــــنـــــســــبــــة جلــــمــــيع
sالرحالت التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم

يـقتـرح النـاقل اجلوي الـفـعلي عـلى الركـاب اHسـاعدة
اHنصوص عليها في اHادة 10 أدناه.

عـــنــدمــا يــكـــون الــتــأخــيـــر بــخــمس (5) ســاعــاتs عــلى
األقلs يتمسك الراكب بحقه في التعويض.

اHـاداHـادّة  8 :  : في حـالـة رفض الركـوب أو إلـغـاء الرحالت
أو تأخرهاs يقترح على الركاب إمّا :

- رحلـة بديـلة نـحو وجـهتـهم النـهائـية وفـقا لـشروط
sوإمّا sماثلة وفي أحسن اآلجالHالنقل ا

- رحـلــة بـديــلـة نــحـو وجــهـتـهـم الـنــهـائـيــة في ظـروف
النـقل اHـمـاثـلـة إلى تـاريخ الحق يـنـاسبـهم شـريـطـة تـوافر

مقاعد.

اHـاداHـادّة  9 :  : في حـالـة رفض الركـوب أو إلـغـاء الرحالت
أو تـأخرهـاs يـتلـقى الركـاب تعـويضـا جـزافيـا يحـدد مبـلغه
بـ 3000 دج عـلى الشـبكـة الداخـلية و4500 دج على الـشبـكة
الـدولـيـةs شريـطـة أالّ يسـتـفـيدوا من أي تـعـويض آخـرs أيّا

كان شكلهs بخصوص  الشكوى نفسها.
(30) Yيدفع هذا الـتعويض في أجل ال يـتجاوز ثالث

يوما.
يـســري مــفــعــول أحــكــام هــذه اHـادة فـي أجل ســنـة (1)
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة

الرسمية.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : -  (1) في حـــالــة رفـض الــركـــوب أو إلـــغــاء
الرحالت أو تأخرهاs يقدم للركاب مجانا ما يأتي :

- مشروبات وإمكـانية تناول وجبـة بالشكل الكافي
sيراعى فيها أجل االنتظار

- اإلقامة في فندقs في حالة ما يأتي :

* يـــكـــون مـــكـــوث االنــتـــظـــار لـــلـــيــلـــة أو عـــدة لـــيــال
ضرورياs أو
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* عــنــدمـا يــكـون اHــكــوث اHـضــاف إلى ذلك اHــقـرر
sمن طرف الراكب ضروريا

- الـنقل مـن اHطـار إلى غايـة مـكان اإلقـامـة (الفـندق
أو غيره).

2) زيــادة عـــلى ذلكs يــقــتــرح عــلى الــركــاب إمــكــانــيــة
الـقيـام مـجانـا بـاتصـالـY هاتـفـيY أو إرسـال بـرقيـتY أو

فاكسY أو رسالتY إلكترونيتY مجانا.

اHـاداHـاّدة  11 : : يــجب عـلى الـنــاقل اجلـوي الــفـعـلي الــسـهـر
عـلـى تـلــبــيـة حــاجــات كل شـخـص ذي االحـتــيــاجـات اخلــاصـة
طــــبـــــقـــا ألحــــكـــام اHـــواد 173 مـــكـــرر 2 و173 مـــكـــرر 3 و173
مـكرر 4 من الـقـانون رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول
sــذكــور أعالهHــوافق 27 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHعــام 1419 ا
.YرافقHوكل شخص يرافقه وكذا حاجات األطفال غير ا

اHـاداHـادّة  12 : :  يـحق لــركـاب الـنــقل اجلـوي الــعـمـومي أن
يكونوا على علم �ا يأتي :

- هويـة الناقـل أو النـاقلـY اجلويY الـذين يـقومون
sعنيةHبالرحلة أو الرحالت ا

- حـــــقــــــوقـــــهـم في مــــــجـــــال اHــــــســـــاعــــــدة والـــــتــــــســـــديـــــد
والـتــعـويض في حـالــة رفض الـركـوب أو إلــغـاء الـرحـلـة أو

تأخرها من طرف الناقل اجلوي الفعلي.
YــــكــــفــــوفـــHعــــلـى ا sتــــنــــطــــبق أحــــكــــام الــــفــــقــــرة أعاله

وناقصي البصر بوسائل أخرى مناسبة.

اHاداHادّة  13 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 16-176 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـوافق  اHـوافق 14 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2016 يـحـدد الــقـانـون يـحـدد الــقـانـون

األساسي النموذجي للمدرسة العليا.األساسي النموذجي للمدرسة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه

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

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
 - وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 99-05 الـمـؤرخ في
18 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1419 اHــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1999

واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليs اHـعـدل
sادّة 38 منهHال سيّما ا sتممHوا

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

 sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-21 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـــضــمن الــقـــانــون الــتــوجــيـــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي

sوالتطوير التكنولوجي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-244 اHؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء مـــخــبـــر الـــبـــحـث وتــنـــظـــيـــمه

sوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-257 اHؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الــذي يـحــدد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

sوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

 sاخلاصة بتنظيمها وسيرها
 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 265-08
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008 الــذي يــحــدد نــظـام الــدراســة لــلــحــصــول عــلى شــهـادة

  sاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اHؤسـسة الـعمـومية

 sهنيHذات الطابع العلمي والثقافي وا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  109-13
اHــؤرخ في 5 جــمــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 17 مــارس
ســـنــة 2013 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات إنـــشـــاء فــرقـــة الـــبــحث

sوسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
إنشاء اHدرسةإنشاء اHدرسة

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى: ة األولى: طبـقا ألحكام اHادّة 38 من الـقانون رقم
99-05 اHؤرخ في 18 ذي احلـجة عام 1419 اHوافق 4 أبريل

ســـنــة s1999 اHــعـــدل واHـــتــمم واHـــذكـــور أعالهs يــهـــدف هــذا
اHــــرســــوم إلـى حتــــديــــد الـــــقــــانــــون األســـــاسي الــــنـــــمــــوذجي
للمدرسة العلياs التي تدعى في صلب النص "اHدرسة ".

اHاداHادّة ة 2 : : اHدرسة مؤسـسة عمومية ذات طابع علمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHالي.

3 :  : تــنــشــأ اHــدرســة �ــوجب مــرســوم تــنــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
يـتخـذ بـناء عـلى اقـتراح الـوزير اHـكـلف بالـتـعلـيم الـعالي

وتوضع حتت وصايته.

يــحــدد مــرســوم إنــشــاء اHــدرســة مــقــرّهــا ومــيــدان أو
ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها.

4 :  : اHــدرســة قــطب امــتــيــاز لـلــتــكــوين الــعــالي اHـاداHـادّة  
تـضـمن تـكـويـنـا عـالي الـتــأهـيل لـفـائـدة مـخـتـلف قـطـاعـات

النشاط.

 تـسـمى اHـدرسـة مدرسـة عـلـياs كـمـا �ـكن أن تُـسمّى
مــدرســة وطــنــيــة عــلــيــا عــنـــدمــا  تــضــمن تــكــويــنــا ذا طــابع

وطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة باHدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرىأحكام خاصة باHدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى

اHــاداHــادّة  5 :  : �ـــكن إنـــشـــاء مــدارس لـــدى دوائـــر وزاريــة
أخـرى �ــوجب مـرسـوم تــنـفــيـذي يـتــخـذ بـنــاء عـلى تــقـريـر

مـشـتـرك بـY الــوزيـر اHـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر
اHــعـــنيs طــبـــقــا ألحـــكــام اHــادّة 40 من الــقــانــون رقم 05-99
اHــؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة

s1999 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

تـمـارس الـوصــايـة الـبـيـداغـوجـيـة عـلى هـذه اHـدارس
باالشـتراك بY الـوزير اHكـلف بالتـعليم الـعالي والوزير
اHـعـنيs طـبـقـا ألحـكـام اHـرسوم رقم 83-363 اHـؤرخ في 15
شــعــبــان عــام 1403 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واHــذكــور

أعاله. 
تـخضع اHـدرسـة التي تـنـشئـهـا دوائر وزاريـة أخرى

في تنظيمها وسيرها إلى أحكام هذا اHرسوم.
يـحـدد مـرسـوم إنـشـاء اHـدرسـة الـتي تـنـشـئـهـا دوائـر
وزاريـــة أخــرى مـــقـــرّهــا ومـــيــدان أو مـــيــاديـن تــخـــصــصـــهــا

وتشكيلة مجلس إدارتها. 

اHاداHادّة  6 :: يجب أن يـستـجيب الـتكـوين الذي تـضمنه
اHــدرســـة الــتـي تــنـــشـــئــهـــا دوائــر وزاريـــة أخـــرى لــتـــلــبـــيــة
احلــــاجـــــات اخلــــاصـــة لــــلـــقــــطـــاع اHـــعــــني مـن تـــأطـــيــــر مالئم
وتـــأهـــيل عــــال ونـــوعي ال تـــضـــمـــنـه اHـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة

للوزارة اHكلفة بالتعليم العالي.

اHــاداHــادّة  7 : : يــخـــضع إنـــشــاء اHـــدرســة من طـــرف دوائــر
وزاريــــة أخــــرى إلـى نــــفـس الــــشـــــروط اHــــعـــــمــــول بـــــهــــا في
الـــمــــدارس الـــتــــابــعــــة لــلــــوزارة الـــمــــكـــلـــفــــة بــالـــتــعـــلــيم
الـعـاليs ال ســيـمـا من حــيث تـوفـر الـتــأطـيـر الــبـيـداغـوجي
اHالئم ومـحـتـوى بـرامج الـتـعـلـيم ومـدته وكـيـفـيـات تـقيـيم

الطلبة وانتقالهم وتوجيههم.
الباب الثانيالباب الثاني

تنظيم التكوين في اHدرسةتنظيم التكوين في اHدرسة

الفصل األولالفصل األول
شروط االلتحاق والتوجيه باHدرسةشروط االلتحاق والتوجيه باHدرسة

اHــاداHــادّة  8 :  : يـــتم االلــتـــحــاق بــالـــتــكـــوين الــذي تـــضــمــنه
اHــدرســـة من احلــائـــزين عـــلى شــهـــادة بــكـــالــوريــا الـــتــعـــلــيم
الـثانوي بـتفـوق أو على  شـهادة أجنـبيـة معادلـة لهـاs وفقا
لــشـــروط يــحــددهــا الـــوزيــر اHــكــلف بـــالــتــعــلـــيم الــعــالي أو
بـاالشـتــراك مع الـوزيـر اHـعـني بـالـنـسـبـة لـلـمـدرسـة الـتي
تـنــشـئـهــا دوائـر وزاريــة أخـرى s ويــخـضــعـون إلى تــكـوين

حتضيري باHدرسة.

اHـاداHـادّة  9 : يــنـظم تـكــوين حتـضــيـري مـدته ســنـتـان (2)
لـفـائـدة الــطـلـبــة الـذين يـســتـوفـون الــشـروط اHـذكـورة في

اHادّة 8 أعالهs في أقسام حتضيرية باHدرسة.
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يـــخــضع االلــتـــحــاق بــالــطـــور الــثــاني الـــذي تــضــمــنه
اHـدرسـة إلى الـنجـاح في مـسـابـقـة وطنـيـة لـفـائدة الـطـلـبة
الـــــذين تــــــابـــــعـــــوا بـــــنــــــجـــــاح ســـــنـــــتـــــY (2) مـن الــــــتـــــكــــــوين

التحضيري.

يـــحــدد شـــروط اHـــشــاركـــة في اHـــســابـــقـــة وكــيـــفـــيــات
تـنظـيـمهـا الوزيـر اHكـلف بالـتـعلـيم العـالي أو باالشـتراك
مع الوزير اHعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر

وزارية أخرى.

اHــاداHــادّة  10 :  : �ـــكن االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين فـي الـــطــور
الــثـــاني بــالـــنــســبـــة لــلــمـــدرســة الــتي ال تـــضــمن الـــتــكــوين
الـتـحــضـيـري الـمـذكـور فـي الـمـادّة 9 أعـالهs عن طريق
مـسابـقة وطـنيـة لفـائدة احلـائزين شـهادة في الـطور األول
كــــمـــا هـي مــــحـــددة فـي اHـــادّة 10 من الــــقــــانــــون رقم 05-99
اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة
s1999 اHــــــعـــــدل واHـــــتـــــمـم واHـــــذكـــــور أعـالهs أو شـــــهـــــادة في

التدرج.

 يــحـــدد شــروط اHـــشــاركــة فـي اHــســابـــقــة وكــيـــفــيــات
تـنظـيـمهـا الوزيـر اHكـلف بالـتـعلـيم العـالي أو باالشـتراك
مع الوزير اHعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر

وزارية أخرى.

اHــــاداHــــادّة  11 :  يــــوجه الــــطــــالـب الــــنــــاجح في مــــســــابــــقــــة
االلـتــحـاق بــالـطــور الـثــاني إلى شـعـب أو تـخـصــصـات من
نــفس مـيـدان الــتـكــوين الـذي تـضــمـنه اHــدرسـة نـفــسـهـا أو
نـحـو مـدارس أخـرى تــضـمن نـفس مـيـدان الـتـكـوينs وفـقـا

للمعايير اآلتية :

sسابقةHالعالمة احملصل عليها في ا -

sعبر عنها من قبل الطالبHالرغبة ا -

- قدرات االستيعاب لدى اHدرسة.

اHـاداHـادّة  12 : : يـعـاد تــوجـيه الـطـالب الـذي لم يـتـمـكن من
مـــتـــابـــعـــة الــتــكــويـن الـتــحــضــيــري بــاHــدرســة أو الــذي لم
يــــنـــجـح فـي الــــمـــســابــقـــة الــوطــنــيـــة لاللــتــحـــاق بــالــطــور
الــثــاني الـــذي تــضــمــنه اHــدرســـةs نــحــو مــؤســســات أخــرى
لــلــتــعـلــيم الــعـالـي غـيــر اHــدرسـة الــعــلـيــاs طــبـقــا لــلـتــنــظـيم
اHعـمول بهs وتعد األرصـدة احملصل علـيها مكـتسبـة وقابلة

للتحويل.

اHــاداHــادّة  13 : : يــنـــظم الـــتــكـــوين في الـــطــور الـــثــاني في
أقسام.

 يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات.

اHــاداHــادّة  14 : : حتــدد بـــرامج الــتـــكــوين ونـــظــام الــتـــقــيــيم
واالنـتقال في القـسم التحـضيري والطـور الثاني �وجب
قـرار من الـوزير اHـكـلف بـالـتـعلـيم الـعـالي أو بـاالشـتراك
مع الــوزيــر اHـعــني بــالــنــسـبــة  لــلـمــدرســة الــتي تــنـشــئــهـا

دوائر وزارية أخرى.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض اHدارسأحكام خاصة ببعض اHدارس

اHــاداHــادّة  15 :  : تـــخـــضع اHـــدرســـة الـــعـــلــيـــا لـألســاتـــذة إلى
أحـــــكــــــام هـــــذا اHــــــرســـــومs غـــــيــــــر أن تـــــنــــــظـــــيـم الـــــدراســـــات
والـــشـــهـــادات اHـــتــوجـــة لـــلـــتـــكـــوين بـــهـــا  يـــحـــدد عن طـــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  16 : : يـخـضع نـظـام الـتكـوين فـي اHـدرسة الـتي
تـــضــمـن الــتـــكــوين فـي الــنـــظــام الـــكالســيـــكي والـــشــهــادات

اHتوجة له إلى التنظيم اHعمول به. 

اHـاداHـادّة  17 : : تـخـضع اHــدارس الـتــابـعـة لــوزارة الـدفـاع
الـــوطـــني اHـــوضـــوعــة حتـت الــوصـــايـــة الـــتــربـــويـــة لــوزارة

التعليم العاليs إلى أحكام خاصة.

اHاداHادّة  18 :  : تـستثـنى من مجال تـطبيق  هـذا اHرسوم
اHـؤسـسات الـتي ينـشـئهـا شـخص معـنوي خـاضع لـلقـانون
الـــخـاص طــبـقـا ألحــكـام اHـادّة 43 مـكـرر1 من الــقـانـون رقم
99-05 اHؤرخ في 18 ذي احلـجة عام 1419 اHوافق 4 أبريل

سنة s1999 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

الباب الثالثالباب الثالث
مهام اHدرسةمهام اHدرسة

اHــــــاداHــــــادّة  19 :  : تـــــــتـــــــولـى اHـــــــدرســـــــةs فـي إطـــــــار اHـــــــرفق
الـعـمـومي لـلـتـعـلـيم الـعـاليs مـهـام الـتـكـوين الـعـالي ومـهـام
البـحث العلمي واالبـتكار والـيقظة والـتحويل والـتطوير

التكنولوجي.

اHـاداHـادّة  20 :  : تـتــمـثـل اHـهــمـة األسـاســيـة لــلـمــدرسـةs في
مـــــجـــــال الــــتـــــكـــــوين الـــــعـــــالي فـي مــــيـــــدان أو فـي مــــيـــــادين

تخصصهاs فيما يأتي :

sضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيال عاليا -

- ضـمــان الـتــكـويـن الـتــحـضــيـري مـن أجل االلـتــحـاق
 sبالتكوين في الطور الثاني

- تـلــقـY الــطـلــبـة مـنــاهج الـبــحث وضــمـان الـتــكـوين
sبالبحث وللبحث
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- اHـــســـاهـــمـــة فـي إنـــتـــاج ونـــشـــر الـــعـــلـــوم واHـــعــارف
sوحتصيلها وتطويرها

- إدخــال بـــعــد االبــتـــكــار والـــتــحـــويل الــتـــكــنـــولــوجي
sقاوالتي سواء في التكوين أو في البحثHوا

sقاوالتيةHالطلبة االبتكار وا Yتلق -

- ضـــمـــان الـــتــكـــويـن Hـــهـــنـــة األســتـــاذ لـــصـــالـح قـــطــاع
التربية الوطنية.

وزيــــــادة عــــــلـى ذلكs �ـــــــكن أن تــــــضــــــمـن نــــــشــــــاطــــــات
الــتـكــوين اHــتـواصل وحتــســY اHـســتـوى وجتــديـد اHــعـارف

لفائدة إطارات القطاعات االجتماعية واالقتصادية.

اHـاداHـادّة  21 :  : تـتــمـثـل اHـهــمـة األسـاســيـة لــلـمــدرسـةs في
مـــجـــال الــبـــحث الـــعــلـــمي والـــتـــطــويـــر الــتـــكـــنــولـــوجي في

ميدان أو ميادين تخصصهاs فيما يأتي :

- اHـــســاهـــمــة فـي اجلــهـــد الــوطـــني لــلـــبــحـث الــعـــلــمي
sوالتطوير التكنولوجي

sترقية العلوم والتقنيات -

sشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنيةHا -

- اHــــــســـــــاهــــــمـــــــة في تـــــــطــــــويـــــــر الــــــبـــــــحث األســـــــاسي
والتطـبيقي لـدى اHؤسسات الـوطنيـة العمومـية واخلاصة

sعن طريق تشجيع االبتكار

- اHسـاهمة في تـثمY نـتائج البـحث العلـمي ونشر
sاإلعالم العلمي والتقني

- اHـشـاركــةs ضـمن اجملــمـوعـة الــعـلـمــيـة الــدولـيـةs في
sعارف وإثرائهاHتبادل ا

- ترقية اإلنتاج العلمي وتشجيع التنافس.

الباب الرابعالباب الرابع
التنظيـم والسيرالتنظيـم والسير

اHــاداHــادّة  22 :  : يــديـــر اHــدرســة مــجــلـس إدارة ويــســيــرهــا
مــديــر ويــســاعـده مــديــرون مــســاعـدون وأمــY عــام ومــديـر
اHـكتبـةs وتزود بـهيئـاتs إدارية وعـلمـية تقـيّم النـشاطات

البيداغوجية والعلمية.

تـتــشـكل اHـدرسـة مـن أقـسـام تـوضع حتـت مـسـؤولـيـة
رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية.

و�ــــكن أن حتــــتـــوي اHــــدرســـة عــــلى هــــيــــاكل مــــكـــلــــفـــة
باخلدمات اجلامعية. 

اHاداHادّة  23 :  : يحدد التـنظيم اإلداري للمدرسة وطبيعة
Yـصـالح الـتـقـنـيـة وتـنـظـيـمـهـا �ـوجب قـرار مـشـتـرك بـHا
الـوزير اHكـلف بالـتعـليم الـعالي والوزيـر اHكـلف باHـالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
الهيئات اإلدارية للمدرسةالهيئات اإلدارية للمدرسة

الفرع األولالفرع األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

24 :  :  يـــتـــشــــكل مــــجـــلس إدارة اHــــدرســـةs الـــذي اHــاداHــادّة  
يـــرأسه الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي أو ¨ــثـــله أو

الوزير اHعني أو ¨ثلهs من :
sاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¨ -

sكلف بالتربية الوطنيةHثل عن الوزير ا¨ -
- ¨ــثل عـن  الــوزيــر اHــكـــلف بــالــتـــكــوين والــتـــعــلــيم

sYهنيHا
sكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا¨ -

- ¨ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
 sبالنسبة للمدارس التي تنشئها دوائر وزارية أخرى

- ¨ثلY عن القطـاعات الرئيسية اHـستعملة حسب
طــبــيـــعــة الــتـــكــوين الـــذي تــضــمــنـه اHــؤســســـةs الــتي حتــدد

sدرسةHقائمتها في مرسوم إنشاء ا
- ¨ــثـلـY مــنـتــخـبـY عن األســاتـذة الــبـاحـثــY يـحـدد
عـــــددهـم ورتــــبـــــتـــــهم �ـــــوجـب قــــرار مـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف

sعنيHبالتعليم العالي أو من الوزير ا
sإن وجد sYشاركHثل منتخب عن األساتذة ا¨ -

Yاإلداريــ YـــوظـــفـــHعن ا Y(2) مـــنـــتـــخــبـــ Yـــثـــلــ¨ -
sوعمال اخلدمات Yوالتقني

sعن الطلبة Y(2) منتخب Yثل¨ -
- ¨ـــثل عن جـــمــــعـــيـــات قـــدامى طـــلـــبـــة اHـــدرســـةs إن

وجدت.
يــــشــــارك مــــديــــر اHــــدرســــة واHــــديــــرون اHــــســــاعـــدون
ورؤسـاء األقــسـام ومـديـر اHــكـتـبــة في اجـتـمــاعـات مـجـلس

اإلدارة بصوت استشاري.
يتولى األمY العام للمدرسة أمانة اجمللس.

�ـكن أن يـشـارك في أشـغـال مـجـلس اإلدارة بـصـوت
اسـتـشـاري أربـعة (4) ¨ثـلـsY عـلى األكـثـرs عن األشـخاص
اHـعـنويـY و/أو الـطبـيـعيـY الذيـن يسـاهمـون في تـمويل

اHدرسة.
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�ـــكن أن يــســتـــعــY مـــجــلس اإلدارة بــكـل شــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

تـــشــارك الـــشـــخــصـــيـــات اخلـــارجــيـــة اHـــعــيـــنـــة حــسب
كفاءتها في أشغال اجمللس بصوت استشاري. 

اHـاداHـادّة  25 : : حتــدد كـيــفـيــات انـتــخـاب ¨ــثـلـي األسـاتـذة
الــبـــاحـــثـــY واHــســـتـــخـــدمــY والـــطـــلـــبــة �ـــوجب قـــرار من

الوزير اHكلف بالتعليم العالي أو من الوزير اHعني.

26 : : عـــهـــدة األعـــضـــاء اHـــنـــتـــخـــبـــY في اجملـــلس اHــاداHــادّة  
ثالث (3 ) سنـوات قابـلـة للـتجـديد مـرة واحـدةs باسـتثـناء
¨ـثلي الـطلـبة الـذين ينـتخـبـون Hدة سـنة قـابلـة للـتجـديد

مرة واحدة.

sوفي حـــالـــة انـــقـــطـــاع عـــهـــدة أي عـــضـــو مـن األعـــضــاء
يـــســتــخـــلف بــعــضـــو جــديــد حــسب األشـــكــال نــفـــســهــا حــتى

انتهاء العهدة.

تــتــنــافى عــضــويــة ¨ــثــلي األســاتــذة اHــنــتــخــبــY في
مـــــجــــلـس اإلدارة مــع شــــغــل مـــنـــصــب عــــال وظــــيــــفـي أو

هـيـكـلـي.

حتـــدد الــــقـــائـــمــــة االســـمـــيــــة ألعـــضـــاء مــــجـــلس اإلدارة
�ـوجب قـرار من الـوزيـر اHـكلـف بالـتـعـلـيم الـعالي أو من

الوزير اHعني. 

اHاداHادّة 27 :  : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي:

sؤسسةHمشروع ا  -

 s درسةHمخططات تنمية ا -

 sاقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث -

- اقــتـــراحـــات بــرامج الـــتـــبــادل والـــتـــعــاون الـــعـــلــمي
sالوطني والدولي

sاحلصيلة السنوية للتكوين والبحث -

sاليةHيزانية واحلسابات اHمشاريع ا -

s وارد البشريةHمشاريع مخططات تسيير ا -

- قـبـول الـهـبـات والـوصـايـا واإلعـانـات واHـسـاهـمات
sاخملتلفة

sشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها -

sاالقتراضات الواجب القيام بها -

- مـشـاريع إنـشـاء مـؤسـسات فـرعـيـة واحلـصـول على
sأسهم

- الـــكــشف الـــتــقــديــري لـــلــمــوارد اخلــاصـــة بــاHــدرســة
وكيفـيات استـعمالهـا في إطار تطـوير نشاطـات التكوين

sوالبحث

- استعمـال اHوارد الناجتة عن احلصول على األسهم
وإنــشــاء اHــؤســســات الــفــرعــيــة في إطــار مــخــطـط تــنــمــيـة

sدرسةHا

- اتــــفــــاقـــــات الــــشــــراكــــة مـع مــــجــــمــــوع الـــــقــــطــــاعــــات
sاالجتماعية واالقتصادية

sالنظام الداخلي للمدرسة -

- الــتــقــريــر الـــســنــوي عن الــنــشـــاطــات الــذي يــقــدمه
اHدير.

يـدرس مـجـلس اإلدارة ويقـتـرح كل تـدبـيـر من شأنه
حتسY سير اHدرسة وتسهيل حتقيق أهدافها.

اHــاداHــادّة  28 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مـرتـY (2) في الـــســـنــةs عـــلى األقلs بـــنـــاء عــلى طـــلب  من
رئــيــسه. وتــرسل اســتــدعـاءات فــرديــة يــحـدد فــيــهــا جـدول
األعــمـال إلى األعــضـاء قــبل خـمــسـة عــشـر (15) يــومـاs عـلى

األقلs من التاريخ اHقرر لالجتماع.

و�ـكنـه أن يجـتـمع في دورات غيـر عـادية بـنـاء على
طـلب من رئـيـسـه وإمـا من مـديـر اHـدرســة وإمـا من ثـلـثي
(3/2) أعــــضـــــائهs و�ـــــكـن أن يــــقـــــلص هـــــذا األجلs فـي هــــذه

احلالةs إلى ثمانية (8) أيام.

تـرفـق االسـتـدعـاءات بــالـوثـائق الـضــروريـة لـدراسـة
جدول األعمال.

اHـاداHـادّة  29 :  : �ـكن أن يــشـكل مـجـلس اإلدارة جلـان عـمل
تـتـكــون من أعـضــائه عـنـدمــا تـسـتــدعي ذلك أهـمــيـة جـدول

أعمال الدورة.

اHــــاداHــــادّة  30 :  : ال تــــصح اجــــتـــمــــاعـــات مــــجـــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائهs على األقل.

و إذا لم يــكـتــمل الـنــصـابs يــعـقـد اجــتـمــاع ثـانٍ خالل
sوتـــصح مـــداوالت مـــجــلس اإلدارة sأجـل ثــمـــانـــيــة (8) أيــام

حينئذs مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

جتــرى مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة في جـــلــســـة عــلـــنــيــة
ويــتم الــتــصــويت عــلـيــهــا بــاألغـلــبــيــة الــبـســيــطــة لألعــضـاء

احلاضرين.

وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــواتs يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.
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31 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
مــحــاضـر وتــسـجـل في سـجـل خـاص يــرقــمه ويـؤشــر عــلـيه

ويوقعه الرئيس ومدير اHدرسة.
يرسل مـحضـر االجتـماع اHـوقع من الرئـيس وكاتب
sخالل اخلمسة عشر(15) يوما الـتي تلي االجتماع sاجللسـة
إلى الــوزيـر اHــكـلف بــالـتــعـلـيـم الـعـالـي أو الـوزيـر اHــعـني

ليوافق عليه.

اHـاداHـادّة  32 : تكـون مـداوالت مـجلس اإلدارة نـافـذة بـعد
ثالثY (30) يـــومـــا مـن تـــاريخ اســـتالم احملـــاضـــر من طـــرف
الوزيـر اHـكـلف بـالـتـعلـيم الـعـالي أو الـوزيـر اHـعنـي ما لم

يعترض على ذلك صراحة خالل هذا األجل.

اHـاداHـادّة  33 : ال تــكــون اHــداوالت اHــتـضــمــنــة اHــيــزانــيـة
واحلـسـابــات اHـالــيـة وبـيع الــعـقــارات أو إيـجـارهــا وقـبـول
الهبـات والوصايـا واإلعانـات واHساهـمات اخملـتلفـةs نافذة
إال بـعـد اHـوافـقـة الـصـريـحـة اHـشـتـركـة عـلـيـهـا بـY الـوزير
اHـــكـــلف بــالـــتــعـــلــيـم الــعـــالي أو الـــوزيــر اHـــعــني والـــوزيــر

اHكلف باHالية.
ال تكون اHداوالت اHتـعلقة بإنشـاء مؤسسات فرعية
واحلصول على أسهمs وكـذا تلك اHتعلقـة بإبرام االتفاقات
sاجلــامـعـات Yأو اتــفـاقــيـات الـتــعـاون الــدولـيـة لــلـتــبـادل بـ
نافذة إالّ بعد اHوافـقة الصريحة عليها من الوزير اHكلف

بالتعليم العالي أو الوزير اHعني.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديراHدير

34 :  : اHــــــديــــــر مــــــســــــؤول عـن الــــــســــــيــــــر الــــــعـــــام اHـــــاداHـــــادّة  
للمدرسة.

وبهذه الصفةs يقوم �ا يأتي :
-  �ـثل اHدرسة أمـام القـضاء وفي كل أعمـال احلياة

sدنيةHا
-  �ـارس السلطـة السلّميـة على جميـع  مستخدمي

sدرسةHا
-  يـبرم كل صفـقة واتفاقـية وعقـد واتفاق  في إطار

sعمول بهHالتنظيم ا
-  يـسـهر عـلى تـطبـيق الـتشـريع والـتنـظـيم اHعـمول

sبهما في مجال التعليم والتدريس
-  يُحـضـ°ر مشـروع مـيـزانيـة اHـدرسة ويـعـرضه على

sمجلس اإلدارة ليتداول بشأنه
sدرسةHهو اآلمر بصرف ميزانية ا  -

-  يـــــفــــــوض اإلمــــــضـــــاء إلـى اHـــــديــــــرين اHــــــســـــاعــــــدين
sعند االقتضاء sومديري مخابر ووحدات البحث

-  يـــعــــY مـــســـتــــخـــدمي اHـــدرســــة الـــذين لـم تـــتـــقـــرر
sبها Yطريقة أخرى للتعي

-  يـتخـذ كل تـدبيـر من شـأنه أن يحـسن الـنشـاطات
s البيداغوجية والعلمية للمدرسة

-  يــســهـر عــلى احــتـرام الــنــظـام الــداخــلي لــلـمــدرسـة
الـــذي يُــعــدّ مـــشــروعه ويـــعــرضه لـــلــمــصـــادقــة عــلـى مــجــلس

sاإلدارة

-  هــو اHــســؤول عـلـى حـفـظ األمن واالنــضـبــاط داخل
sدرسةHا

-  يــســلّـم الــشــهــادات بــتــفــويض من الــوزيــر اHــكــلف
 sبالتعليم العالي

-  يـضمن حـفظ األرشيف وصـيـانته طـبقـا للـتنـظيم
اHعمول به.

Yــــديــــر �ـــوجب مــــرســــوم من بـــHا Yــــادّة  35 :  : يــــعـــHــــاداHا
Yمن ب sوعند االقتـضاء sلرتـبة أستـاذ YنتـمHاألساتـذة ا
األسـاتـذة ذوي أعـلى رتـبـةs وتـنــهى مـهـامه حـسب األشـكـال

نفسها.

اHاداHادّة 36 : : يساعد اHدير :

- اHــديـــر اHـــســـاعــد اHـــكـــلف بـــالـــتــعـــلـــيم والـــشـــهــادات
sتواصلHوالتكوين ا

- اHـديــر اHـسـاعــد اHـكــلف بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه
والــبــحـث الــعــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي واالبــتــكــار

sقاوالتيةHوترقية ا

- اHـديـر اHــسـاعـد اHـكـلف بــأنـظـمـة اإلعالم واالتـصـال
sوالعالقات اخلارجية

sالعام للمدرسة Yاألم -

- مدير اHكتبة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
مجلس اHديريةمجلس اHديرية

sـدرسةHـدير في إطـار تـسيـير اHادّة  37  :  : يسـاعد اHاداHا
مــــجـــلـس مـــديــــريـــة يــــضم اHـــديــــرين اHــــســـاعــــدين ورؤســـاء

األقسام واألمY العام للمدرسة ومدير اHكتبة. 
يـجتمع مـجلس اHـديرية مـرة واحدةs على األقلs في

الشهر ويتولى األمY العام للمدرسة أمانة اجمللس.
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اHــاداHــادّة  38 :  : يـــكـــلف اHـــديــرون اHـــســـاعــدون بـــتـــســيـــيــر
الهياكل اHوضوعة حتت سلطتهم.

يعـY اHديـرون اHسـاعدون �ـوجب قرار مـن الوزير
اHكـلف بـالتـعلـيم الـعالي أو من الـوزير اHـعـنيs بنـاء على
اقــــتـــراح من مـــديــــر اHـــدرســـة من بــــY أســـاتـــذة الـــتــــعـــلـــيم
والـتـكـوين الــعـالـيـY الـذين يــثـبـتـون أعـلـى رتـبـة. وتـنـهى

مهامهم حسب األشكال نفسها.
يـعـY اHـديـر اHــسـاعـد اHـكــلف بـالـتـعــلـيم والـشـهـادات
والـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل بـــاHـــدرســة الـــتـي تــنـــشـــئـــهـــا دوائــر
وزاريـة أخرىs �وجب قـرار مشتـرك بY الوزيـر اHكلف
بـالـتــعـلـيم الـعـالي والــوزيـر اHـعـنيs وتـنــهى مـهـامه حـسب

األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة  39 :  : يــكــلف األمــY الــعــام بــالــتــســيــيــر اإلداري
واHــــالي لـــلــــهــــيـــاكل اHــــوضـــوعــــة حتت ســــلـــطــــته واHــــصـــالح
الـتـقــنـيـة ويـتـلـقىs بـهـذه الـصــفـة s تـفـويـضـا بـاإلمـضـاء من

اHدير.
يـعY األمـY الـعـام �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHـكلف
بالتـعلـيم العـالي أو من الوزير اHـعنيs بـناء عـلى اقتراح

من مدير اHدرسةs وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة  40 : : يــكـلـف مـديــر اHــكــتــبـة بــتــســيــيـر اHــكــتــبـة
اHنظمة في شكل مـصالحs ويتلقىs بهذه الـصفةs تفويضا

باإلمضاء من اHدير.
يـعY مدير اHـكتبـة �وجب قرار من الـوزير اHكلف
بالتـعلـيم العـالي أو من الوزير اHـعنيs بـناء عـلى اقتراح

من مدير اHدرسةs وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسةالتنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة

الفرع األولالفرع األول
القسمالقسم 

اHـــــاداHـــــادّة  41 : : يـــــشـــــكـل الـــــقـــــسم وحـــــدة تـــــعـــــلـــــيـم وبـــــحث
ويضمنs في إحدى الشعب أو التخصصاتs ما يأتي :

sالتكوين التحضيري -

sتكوينات في الطور الثاني -

- تـــكــــويـــنـــات فـي الـــدكـــتــــوراه ونـــشـــاطــــات الـــبـــحث
sالعلمي

- تـــكــويـن Hـــهــنـــة األســـتـــاذ لــفـــائـــدة قـــطــاع الـــتـــربـــيــة
الوطنية.

Yــــتـــواصل وحتــــســـHكــــمـــا �ــــكن ضــــمـــان الــــتـــكــــوين ا
اHستوى وجتديد اHعارف.

يــســيّــر الـقــسم رئــيس قــسمs ويــزود بــلــجــنـة عــلــمــيـة
ويــشـتــملs عـنـد االقــتـضــاءs عـلى مـخــابـر  و/أو وحـدات أو

فرق بحث.

تـــنـــشـــأ األقـــســـام �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بالتعليم العالي أو من الوزير اHعني.

اHـــــاداHـــــادّة  42 : : رئـــــيـس الـــــقــــــسم مـــــســــــؤول عن الــــــســـــيـــــر
البيداغوجي واإلداري للقسم.

ويساعده رؤسـاء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات
بحثs عند االقتضاء.

يــعــY رئــيس الـــقــسم Hــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة
لـلــتـجـديـد مــرة واحـدة من بـY األســاتـذة الـبــاحـثـY الـذين
يـثـبـتون أعـلى رتـبـة بـقـرار من الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـعـليم
الــعــالي أو الــوزيــر اHــعــنيs بــنــاء عــلى اقــتــراح مـن مــديـر

اHدرسة. وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اجمللس العلمي للمدرسةاجمللس العلمي للمدرسة

اHاداHادّة 43 : : اجمللس العلمي هيئة استشارية.

وبـــــهــــذه الـــــصــــفـــــةs يــــبـــــدي آراءه وتــــوصـــــيــــاتـهs عــــلى
اخلصوصs فيما يأتي:

sؤسسةHمشروع ا -

- اخملططـات السـنوية واHـتعـددة السنـوات للـتكوين
sوالبحث

- مــشـاريع إنـشـاء أو تـعــديل أو حل أقـسـام ووحـدات
sعند االقتضاء sومخابر البحث

- بــــرامج الــــتــــبــــادل والــــتــــعـــاون الــــعــــلــــمي الــــوطــــني
sوالدولي

 sحصائل التكوين والبحث -

- بــــــرامـج الـــــشــــــراكــــــة مع مــــــخــــــتـــــلـف الـــــقــــــطــــــاعـــــات
sاالجتماعية واالقتصادية

sبرامج التظاهرات العلمية -

sنتائج البحث Yأعمال تثم -

sحصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية -

- الـــنــــشـــاطــــات اHـــرتــــبـــطــــة بـــاالبــــتـــكــــار والـــيــــقــــظـــة
sقاوالتيةHوالتحويل التكنولوجي وا
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- نـشــاطـات الــتــكـوين اHــتـواصـل وحتـســY اHـســتـوى
sعارفHوجتديد ا

- الـنـشـاطــات اHـرتـبـطـة بـوضـع نـظـام ضـمـان اجلـودة
sفي التعليم

- النشاطات اHرتبطة بوضع نظام إعالمي.
يـــقـــتـــرح تــوجـــيـــهـــات ســـيـــاســـات الــبـــحـث والــوثـــائق

العلمية والتقنية.
ويــبـدي  رأيه في كل مـسـألــة  ذات طـابع بـيـداغـوجي

وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يـــعـــلم اHـــديـــر مـــجـــلس اإلدارة بـــاآلراء والـــتـــوصـــيــات

التي يبديها اجمللس العلمي.

اHاداHادّة 44 :  : يتشكل اجمللس العلمي من:
sرئيسا sديرHا -

sساعدينHديرين اHا -
sرؤساء األقسام -

 sرؤساء اللجان العلمية لألقسام -
sمـــديــر أو مـــديــري وحـــدات و/أو مــخـــابــر الـــبــحث -

sعند االقتضاء
sكتبةHمدير ا -

 sYعن األساتذة الباحث Yمنتخب Yثل¨ -
sإن وجد sYشاركHثل منتخب عن األساتذة ا¨ -

- أســـتــاذين بــاحــثــY (2) تــابـــعــH Yــؤســـســات أخــرى
للتعليم العالي. 

�ـــكن أن يــســتـــعــY اجملــلس الـــعــلــمي لـــلــمــدرســة بــأي
شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

تــتــنــافى عــضــويــة ¨ــثــلي األســاتــذة اHــنــتــخــبــY في
اجمللس العلمـي للمدرسة مع شغل منصب عال وظيفي أو

هيكلي.

YــنـــتــخــبــHا YــمــثـــلــHــاّدة  45 : : يــحــدد عـــدد ورتب اHــاداHا
لـألســاتـــذة الـبـاحـثـY وكـيــفـيـات انـتـخــابـهم �ـوجب قـرار
مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالـي أو من الـــوزيـــر

اHعني.

اHاداHادّة  46 :  : ينـتخب األعـضاء ¨ـثلـو األساتـذة من قبل
نـــظـــرائــهـم Hــدة ثالث (3) ســنـــوات قــابـــلــة لـــلــتـــجــديـــد مــرة
واحـــدة من بـــY األســـاتـــذة الـــذين هم في وضـــعـــيـــة نـــشــاط

دائم.

ال تـصح عـمـلــيـات االنـتـخــاب إالّ بـتـصـويت 50 % من
.Yالناخب

وإذا لم يـــــكـــــتـــــمل هـــــذا الـــــنـــــصـــــابs جتــــري عـــــمـــــلـــــيــــة
انـتخـابيـة ثانـية وتـصح نتـائـجهـاs حيـنئـذs مهـما يـكن عدد

.YصوتHا
حتـدد قائمـة أعضاء اجملـلس العلـمي �وجب قرار من

الوزير اHكلف بالتعليم العالي أو من الوزير اHعني.

اHــاداHــادّة  47 :  : يـــجــتــمـع اجملــلس الـــعــلــمـي مــرتــY (2) في
السنة في دورة عاديةs بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ـكنه أن يجـتمع في دورات غـير عاديـة بطلب من
رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHاداHادّة  48 : : حتدد كـيفـيات سيـر اجمللس الـعلـمي بقرار
من الوزير اHكلف بالتعليم العالي أو الوزير اHعني.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اللجنة العلمية للقسماللجنة العلمية للقسم

اHاداHادّة 49 :  : اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية. 
وبـــهـــــذه الـــصـــفـــةs تــــبـــدي آراءهــا وتــــوصــــيـــاتـــهـــا

فيما يأتي :
 sتنظيم التعليم ومحتواه -

- اقتـراحات فـتح شعب أو تـخصـصات الـتكوين في
sالطور الثاني وتمديدها وغلقها
sاقتراحات برامج البحث -

sتنظيم أشغال البحث -
sاقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها -

- اقـتـراحـات فـتح شـعب وتــخـصـصـات الـتـكـوين في
الـدكـتوراه وتـمـديـدها و/أو غـلـقـهـاs وحتديـد عـدد اHـناصب

 sطلوب شغلهاHا
sواحلاجات إليهم Yمواصفات األساتذة الباحث -

- اعـــــتـــــمـــــاد مـــــواضــــيـع الـــــبـــــحث فـي الـــــتـــــكـــــوين في
sناقشةHالدكتوراه واقتراح  جلان ا

sاقتراح جلان التأهيل اجلامعي -
- اقــــتـــراح بــــرامج نــــشـــاطــــات الـــتــــكــــوين اHــــتـــواصل

sعارفHستوى وجتديد اHا Yوحتس
- دراســــة حــــصـــــائل الــــنــــشـــــاطــــات الــــبــــيـــــداغــــوجــــيــــة
والــعــلــمـيــة لــلــقــسم الـتـي تـرسـل إلى اHــديـر مــرفــقــة بـآراء

اللجنة وتوصياتها.
وتـــــبـــــدي رأيــــهـــــا في كـل مــــســـــألـــــة أخــــرى ذات طـــــابع

بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـ هـ
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م م

اHـاداHـادّة  50 : : تـضم الـلـجنـة الـعـلمـيـة للـقـسمs زيـادة على
رئــيس الــقـسـمs من ســتـة (6) إلى ثـمــانــيـة (8) ¨ــثـلـY عن

أساتذة باحثY وأستاذين (2) مشاركsY إن وجدا.

يـــنــتـــخب ¨ــثـــلي األســاتـــذة نــظـــراؤهم Hــدة ثالث (3)
ســـنــوات قــابــلــة لــلــتــجـــديــد مــرة واحــدة من بــY األســاتــذة

الباحثY الذين هم في وضعية نشاط في القسم.

يـنتـخب أعضـاء الـلجـنة الـعـلمـية رئـيسـا لـهمs لعـهدة
مدتها ثالث (3) سنوات قابـلة للتجديد مرة واحدة حسب
األشــكـــال نــفــســهـــاs من بــY األســاتــذة مـن رتــبــة أســتــاذ أو
أستـاذ محـاضر قـسم "أ" وفي حالـة عدم وجـودهمs ينـتخب
رئــــيس الـــلــجـــنــة الـــعــلـــمــيـــة من بـــY األســاتـــذة ذوي أعــلى

رتبة. 

حتــدد الــقـائــمــة االســمـيــة ألعــضــاء الـلــجــنــة الـعــلــمــيـة
�ـوجب قـرار من الـوزيـر اHـكلـف بالـتـعـلـيم الـعالي أو من

الوزير اHعني.

اHـاداHـادّة  51 : : حتــدد كـيــفـيــات انـتــخـاب ¨ــثـلـي األسـاتـذة
الـــبـــاحــثــيـن ومــقــايــيس تــوزيـعــهم حــسب الــرتب �ــوجب
قــرار مـن الــوزيــر اHـــكــلف بــالـــتــعــلـــيم الــعـــالي أو الــوزيــر

اHعني.

اHـاداHـادّة ة 52 :  : جتـتـمع الـلـجـنـة العـلـمـيـة لـلـقـسم في دورة
عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها.

و�كنهـا أن جتتمع في دورات غير عـادية إما بطلب
من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

53 :  : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اHـــدرســـة عـــلى بـــاب اHــاداHــادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات:

أ- في باب اإليرادات :أ- في باب اإليرادات :

 s1- إعانات الدولة

2- مـــــســـــاهـــــمـــــات تـــــمـــــويـل اHـــــدرســـــة من أشـــــخـــــاص

sYأو طبيعي Yمعنوي

sنظمات الدوليةH3- إعانات ا

s4- القروض والهبات والوصايا

s5- اخملصصات االستثنائية

6- اإليرادات اخملتلفة اHرتبطة بنشاط اHدرسة.

ب - في باب النفقات :ب - في باب النفقات :

s1- نفقات التسيير

s2- نفقات التجهيز

3- كل النـفقـات األخرى الـضرورية لـتحـقيق أهداف

اHدرسة.

اHـاداHـادّة  54 :  : يــرسل اHــديـر نـســخـة مـن اHـيــزانـيــةs بـعـد
اHوافقة علـيها وفق الكيفيات احملددة في اHادّة 33 من هذا

اHرسومs إلى اHراقب اHالي والعون احملاسب. 

اHــاداHــادّة  55 : : تـــمــسك مـــحـــاســبـــة اHــدرســـة وفق قـــواعــد
احملاسبة العمومية.

يـــعـــهــــد مـــسـك احملـــاســـبــــة وتـــداول األمــــوال إلى عـــون
محاسب.

اHاداHادّة  56 : : تخـضع مـراقبـة الـنفـقـات التي تـلـتزم بـها
اHــــدرســـة إلـى أحـــكــــام اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 397-11
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة  57 : تــســـتـــعـــمل مـــوارد اHــدرســـة الـــنــاجتـــة عن
نـــشـــاطــات تـــقـــدª خــدمـــة و/أو خـــبــرة واســـتـــغالل بــراءات
االخـــتـــراع وتـــســـويق مـــنـــتـــجـــات  نـــشـــاطــاتـــهـــا واHـــداخـــيل
الـــنــاجتــة عن إنـــشــاء مــؤســســـات فــرعــيـــةs واحلــصــول عــلى
أســـهـمs طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 397-11
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

الباب السادسالباب السادس
أحكـام ختاميـةأحكـام ختاميـة

اHـاداHـادّة  58 :  : تــلــغـى أحــكــام اHــرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
05-500 اHــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29

ديسمبر سنة s2005 واHذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اHـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اHفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اHنصوص

عليها في هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  59 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة ا6اليةوزارة ا6الية

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 6 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 15
فبـراير سـنة فبـراير سـنة s2016 يتـضـمن سحب اعـتمـاد سمـسارs يتـضـمن سحب اعـتمـاد سمـسار

.Yللتأم.Yللتأم
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 6 جــمــادى األولى عـام 1437
اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 2016 وعــمال بــأحــكـام األمــر رقم
95-07 اHـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يــنـايـر

sــــتـــممHــــعـــدل واHا sـــتـــعــــلق بــــالـــتــــأمـــيــــنـــاتHســـنـــة 1995 وا
واHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 95-340 اHــؤرخ في 6 جــمــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــY االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اHـهــنـيــة وسـحــبه مـنــهم ومـكــافــأتـهم ومــراقـبــتـهمs يــسـحب
االعــتــمــاد اHـمــنــوح �ــوجب الــقــرار اHـؤرخ في 28 جــمــادى
األولى عام 1435 اHوافق 30 مـارس سنة s2014 من الـسيد

منديلي عبد اجمليد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 6 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 15
فـبــرايـر سـنـة فـبــرايـر سـنـة s2016 يـتـضــمـن اعـتـمــاد الـشـركـةs يـتـضــمـن اعـتـمــاد الـشـركـة
ذات الـــــشـــــخـص الــــوحـــــيـــــد وذات الـــــمـــــســـــؤولـــــيــــةذات الـــــشـــــخـص الــــوحـــــيـــــد وذات الـــــمـــــســـــؤولـــــيــــة
الـــــمــــحـــــدودة "جــــعــــبــــوب كــــورتــــاج أون أســــورانس"الـــــمــــحـــــدودة "جــــعــــبــــوب كــــورتــــاج أون أســــورانس"
"DJABOUB COURTAGE EN ASSURANCES"

.Yبصفتها شركة سمسرة للتأم.Yبصفتها شركة سمسرة للتأم
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 6 جــمــادى األولى عـام 1437
اHوافق 15 فبـراير سـنة 2016 وتـطبـيقـا ألحكـام األمر رقم
95-07 اHـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يــنـايـر

sــــتـــممHــــعـــدل واHا sـــتـــعــــلق بــــالـــتــــأمـــيــــنـــاتHســـنـــة 1995 وا
واHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 95-340 اHــؤرخ في 6 جــمــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــY االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اHــهـنــيــة وسـحــبه مــنـهـم ومـكــافـأتــهم ومــراقــبـتــهمs تــعـتــمـد
الـشـركـة ذات الـشـخص الـوحيـد وذات اHـسـؤولـيـة احملدودة
اHــــــــســــــــمّــــــــاة "جـــــــــعــــــــبـــــــــوب كـــــــــورتـــــــــاج أون أســـــــــورانس"
"DJABOUB COURTAGE EN ASSURANCES" واHـسيّرة
من طـــرف الـــســـيـــد جـــعـــبـــوب رضـــوانs بـــصـــفـــتـــهـــا شـــركـــة

.Yسمسرة للتأم

�ـنح هـذا االعـتـمـاد لـلـشـركـة قـصـد ¨ـارسـة سـمـسـرة
عمليات التأمY اآلتية :

s1 - احلوادث
sرضH2 - ا

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
s(عبر السكة احلديدية

s4 - أجسام عربات السكة احلديدية
s5 - أجسام العربات اجلوية

s6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية
sنقولةH7 - البضائع ا

s8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية
s9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك

sدنية للعربات البرية احملركة ذاتياHسؤولية اH10 - ا

sدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11 - ا

12 - اHــــســــؤولــــيــــة اHـــدنــــيــــة لــــلــــعــــربــــات الــــبــــحــــريـــة

sوالبحيرية
sدنية العامةHسؤولية اH13 - ا

s14 - القروض

s15 - الكفالة

sالية اخملتلفةH16 - اخلسائر ا

s17 - احلماية القانونية

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

s(ال سيما خالل تنقالتهم sللصعوبات
s20 - احلياة - الوفاة

s21 - الزواج - الوالدة

s22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار

s24 - الرسملة

s25 - تسيير األموال اجلماعية

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتمادs إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

إضافة لذلكs يـجب تبليغ إدارة الرقـابة بكل عنصر
جـــديــد �ـس الـــســيـــر الـــعـــادي Hـــكــتـب الـــســمـــســـرة في أجل

أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 25 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق أول يـونـيـو اHـوافق أول يـونـيـو
ســنــة ســنــة s2016 يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى رئــيسs يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى رئــيس

خلية معاجلة االستعالم اHالي.خلية معاجلة االستعالم اHالي.
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مـــــحــــــرم عـــــام 1423 اHـــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــاجلـــــة االســــتــــعـالم اHــــالي

sوتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

sتممHعدل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 4
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنـة 2016
sالــسـيــد عــبــد الـنــور حــيــبـوش Yــتــضــمن جتــديـد تــعــيــHوا
رئـيسـا خلليـة معـاجلة االسـتعالم اHـاليs لعـهدة مـدتها أربع

s2015 ابتداء من 24 أبريل سنة s(4) سنوات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــفـــــوض إلى الـــــســـــيـــــد عــــبـــــد الـــــنــــور
حيـبـوشs رئيس خـلـية مـعـاجلة االسـتعـالم اHاليs اإلمـضاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهs بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيـــةs عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقررات �ا في ذلك القرارات.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في 25 شعـبـان عام 1437 اHوافق أول
يونيو سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة السكن والعمران وا6دينةوزارة السكن والعمران وا6دينة
قــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرقــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرّخ في خ في 9  رجـب عـــــام   رجـب عـــــام 1437
اHوافق اHوافق 17  أبـريل سنة   أبـريل سنة s2016 يحديحدّد كـيفيـات تسليمد كـيفيـات تسليم
شهـادات التأهيل والـتصنـيف اHهنـيY للـمؤسساتشهـادات التأهيل والـتصنـيف اHهنـيY للـمؤسسات
ومجـموعـات اHؤسسـات وجتمـعات اHـؤسسـات التيومجـموعـات اHؤسسـات وجتمـعات اHـؤسسـات التي
تــعـــمل في إطـــار إجنـــاز الــصـــفـــقــات الـــعــمـــومـــيــة فيتــعـــمل في إطـــار إجنـــاز الــصـــفـــقــات الـــعــمـــومـــيــة في
مـيـدان البـنـاء واألشـغال الـعـمـومـية واHـوارد اHـائـيةمـيـدان البـنـاء واألشـغال الـعـمـومـية واHـوارد اHـائـية
واألشـــغـــال الـــغــــابـــيـــة وأشـــغــــال اHـــنـــشـــآت الــــكـــامـــنـــةواألشـــغـــال الـــغــــابـــيـــة وأشـــغــــال اHـــنـــشـــآت الــــكـــامـــنـــة

للمواصالت السلكية والالسلكية.للمواصالت السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
sالبحري

sائية والبيئةHوارد اHووزير ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

sووزير األشغال العمومية

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 139-14
اHؤرّخ في 20 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 20 أبريل
ســـنــة 2014 الــذي يـــوجب عـــلى اHـــؤســـســـات ومــجـــمـــوعــات
اHــؤسـســات وجتــمــعــات اHـؤســســات الــتي تــعـمـل في إطـار
إجنــاز الصـفـقات الـعـمومــيـة لبـعض قـطاعـات الـنشـاطات

sYهنيHأن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 14-139 اHؤرّخ في 20 جمـادى الثانـية عام
1435 اHـوافق 20 أبـريل سـنة 2014 واHـذكـور أعالهs يـهـدف

هـذا القـرار إلى حتـديـد كيـفـيـات تسـلـيم شـهادات الـتـأهيل
والــــتــــصــــنـــيـف اHــــهـــنــــيــــY لــــلـــمــــؤســــســــات ومـــجــــمــــوعـــات
اHــؤسـســات وجتــمــعــات اHـؤســســات الــتي تــعـمـل في إطـار
إجنـاز الــصـفـقـات الـعـمـومـيـة في مـيـدان الـبـنـاء واألشـغـال
الــعــمـومــيــة واHــوارد اHـائــيــة واألشـغــال الــغــابـيــة وأشــغـال

اHنشآت الكامنة للمواصالت السلكية والالسلكية.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــســلّـم الــوزراء اHـــعــنـــيـــونs بــعـــد أخــذ رأي
sYـــهــنــيــHالــلــجــنــــة الــوطــنـــيـــة لــلــتـــأهــــيل والــتـــصــنــيف ا
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sبعد أخذ رأي اللـجنة الوالئـية اخملتصة إقـليميا sوالـوالي
شــهـادة الــتـأهـــيل والــتـصــنـيف اHـهــنـيــsY طـبـقــــا ألحـكـــام
اHادّة 3 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 14-139 اHؤرّخ في 20
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014

واHذكـور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 : : يحق للمـؤسسات الصغرى كما هي محددة
في الــتــشـــريع والــتــنــظـــيم اHــعــمــول بــهـــمــاs أن يــكــون لــهــا
تـــأهــيل بـــالــعالقـــة مع الـــوســائل الـــبــشـــريــة واHـــاديــةs وفق

مدونات نشاطات القطاعات وترتّب في الصنف األول.

اHـاداHـادّة ة 4 : : �ـكن لـكـل مـؤسـســة ومـجـمـوعـة مـؤسـسـات
وجتــمع مــؤســســـات لــهــا شــهــادة الــتــصــنـــيف في الــصــنف
sالــســابع فــمــا فـوق كــنــشــاط أســاسي في أحــد الــقــطــاعـات
طــلب عـــدة نـشــاطـات أســاســيــة لــدى الـقــطــاعـــات األخــرى
كما هي محددة في مدونات نشاطات القطاعات اHعنية.

يـتم تـصــنـيف اHـؤسـســـة أو مـجـمـوعـــة اHـؤسـســـات
أو جتمع اHؤسسـات على أساس اجلدول اخلاص بكل قطاع

معني بالطلب.

يـجـب أن يـكـون الـنــشـاط األسـاسي اHـطــلـوب مـبـررا
بـتـوفــر الـوسـائل الـبـشــريـة واHـاديــة اHالئــمــةs بـالـتـوافـق

مـع مدونة نشاطات القطاع اHعني.

يـسـلّم الـوزير الـذي يـنتـمي إلـيه الـنـشاط الـرئـيسي
اHـطـلـوب من طــرف اHـؤسـسـة أو مـجــمـوعـة اHـؤسـسـات أو

.YهنيHشهادة التأهيل والتصنيف ا sؤسساتHجتمع ا

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائــر في 9 رجب عــــام 1437 اHــوافـق 17
أبريل سنة 2016.

وزير الفالحة وزير الفالحة والتنميةوالتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
والبيئةوالبيئة

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون

قـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرّخ في خ في 8  شـعــبـان عـــام   شـعــبـان عـــام 1437
اHـوافق اHـوافق 15  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة s s2016 يـحـديـحـدّد حـاالت اإلنـذارد حـاالت اإلنـذار
والــســـحب اHـــؤقت أو الــنـــهــائي لـــشــهـــادة الــتـــأهــيلوالــســـحب اHـــؤقت أو الــنـــهــائي لـــشــهـــادة الــتـــأهــيل

.YهنيHوالتصنيف ا.YهنيHوالتصنيف ا
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
sالبحري

sائية والبيئةHوارد اHووزير ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

sووزير األشغال العمومية

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-247 اHـؤرّخ
في 2 ذي احلـجة عام 1436 اHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHـتــضــمّن تــنــظـــيم الــصــفـقــات الــعــمــومـيــة وتــفــويــضـات

sرفق العـامHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 139-14
اHؤرّخ في 20 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 20 أبريل
ســنــة s2014 الـــذي يــوجـب عــلى اHـــؤســســـات ومــجـــمــوعــات
اHــؤسـســات وجتــمــعــات اHـؤســســات الــتي تــعـمـل في إطـار
إجنــاز الصـفـقات الـعـمومــيـة لبـعض قـطاعـات الـنشـاطات

sYهنيHأن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 29 من اHـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 14-139 اHؤرّخ في 20 جمـادى الثانـية عام
1435 اHـوافق 20 أبـريل سـنة 2014 واHـذكـور أعالهs يـهـدف

هذا القـرار إلى حتديد حاالت اإلنذار والسحب اHؤقت أو
.YهنيHالنهائي لشهادة التأهيل والتصنيف ا

sـــتـــابـــعـــات اجلـــزائـــيــةH2 : : بـــغض الـــنـــظـــر عـن ا اHــاداHــادّة ة 
تـؤهّــل الـلــجــنــة الــوطــنـيــة أو الــلــجــان الـوالئــيــة لــلــتــأهـيل
والــــتــــصــــنـــيـف اHــــهـــنــــيــــY لــــلـــمــــؤســــســــات ومـــجــــمــــوعـــات
اHـــؤســســـات وجتـــمـــعــات اHـــؤســـســاتs التـــخـــاذ الــعـــقـــوبــات
اإلداريـــــة ضـــــد اHـــــؤســــســـــات ومـــــجـــــمــــوعـــــات اHـــــؤســـــســــات
وتـجــمــعـات الــمـؤســســات الـمــعـنــيــةs حـسـب األحــكـام

اHذكورة أدناه.
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3 : : إن الــــعـــقـــوبـــات الــــتي تـــتــــخـــذهـــا الــــلـــجـــنـــة اHــاداHــادّة ة 
الوطنية أو اللجان الوالئية هي :

sاإلنذار -
- الــســـحب اHــؤقت لــشـــهــادة الــتــأهــيـل والــتــصــنــيف

sYهنيHا
- الــسـحب الــنـهــائي لـشــهـادة الــتـأهـيـل والـتـصــنـيف

.YهنيHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : : يــــــتم إصــــــدار اإلنــــــذار ضـــــدّ اHــــــؤســــــســـــة أو
مـــجــمــوعــة اHــؤســســات أو جتــمـع اHــؤســســات اHــعــنــيــة في

احلاالت اآلتـية :
- حــــــالــــــة اكــــــتــــــشــــــاف مــــــؤســــــســــــة أو مـــــجـــــمـــــوعــــة
مــؤســســـات أو جتــمع مـــؤســســات تـــمــلك أكــثـــر من شــهــادة
واحــــدة (1) لـــلــــتــــأهـــيـل والــــتـــصــــنــــيف اHــــهــــنـــيــــY ســــاريـــة

الصالحية.
ال تـكـون اHـؤسـسـة أو مـجـمـوعـة اHـؤسسـات أو جتـمع
اHــؤســـســـات الــتـي حــصـــلت عـــلى عـــدة شــهـــادات لــلـــتـــأهــيل
والـتـصـنــيف اHـهـنـيـY طــبـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 14-139 اHــؤرّخ في 20 جــمـــادى الــثــانـــيــة
sـــذكــور أعالهHــوافق 20 أبـــريل ســـنــة 2014 واHعـــام 1435 ا

معنية بهذه العقوبة.
- حــالــة قـــيــام مــؤســســة أو مــجــمــوعــة مــؤســســات أو

جتمع مؤسسات بالفسخ األول حتت مسؤوليتها.

5 : : بــاإلضــافـــة إلى احلــاالت اHــذكــورة في اHــادة اHـاداHـادّة ة 
75 مـن اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 15-247 اHــــؤرّخ في 2 ذي

احلـــــجــــــة عـــــام 1436 اHـــــوافق 16 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2015
واHـتــضــمّن تــنــظـــيم الــصــفـقــات الــعــمــومـيــة وتــفــويــضـات
اHـرفق العـامs تـتخـذ اللـجنة الـوطنـية أو اللـجان الـوالئية
قـــرار الـــســــحب اHــــؤقت أو الـــنــــهـــائـي لـــشـــهــــادة الـــتــــأهـــيل
والـــتــــصــــنـــيـف اHــــهـــنــــيــــY ضـــد اHــــؤســــســــة أو مـــجــــمــــوعـــة

اHؤسسات أو جتمع اHؤسسات التي :
- كـرّرت اخلطـأ أو اخملـالفـةs مـوضوع عـقـوبة الـسحب

sؤقتHا
- قـدّمت وثــائـق مـزوّرة عـنــد إيــداع مـلف الــتـأهــيل

و/ أو عند تعهدها.
يـجب أن يتم استـرجاع شهادة الـتأهيل والـتصنيف
اHهنيsY في حاالت السحب اHؤقتs وفق األشكال نفسها

التي أدّت إلى سحبها.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـجب عـلى الـسـلـطـة أو الـهـيـئـة التـي قامت
sــعـايــنـة لــلـخــطـأ أو اخملــالـفـة وإن كــانت بــعـديـة أن تــعـلمHبـا

حـــسـب احلـــالـــــةs رئــــيس الـــلــــجــــنـــة الــــوطـــنــــيــــة أو رئـــيس
sاللجـنـة الوالئـية اخملتص إقـليمـيا وتقدم لـه ملفـا يحتوي

ال سيماs على الوثائق اآلتية :

- تــقـريــر الــســلــطـة أو الــهــيــئـة اHــعــنــيــة الـتـي قـامت
sعاينة اخلطأ أو اخملالفة�

- نـــســــخــــة من رســــالــــة مـــوصـى عـــلــــيــــهــــا مع إشــــعـــار
بـاالسـتالم مـوجـهـة لـلـمـؤسـسـة أو مـجـمـوعـة اHـؤسـسات أو

sؤسسات التي ارتكبت اخلطأ أو اخملالفةHجتمع ا

- اثـــبــاتـــات اHــؤســـســة أو مـــجــمـــوعــة اHـــؤســســات أو
جتمع اHؤسسات اHعنيةs إن اقتضى األمر.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـرسل رئـيس الــلـجـنـة الـوطـنـيـة أو رئـيس
الـلــجـنــة الـوالئــيـة مــقـرر الـعــقـوبــة إلى الـوزيــر أو الـوالي

اHعنيs حسب احلالة.

تـبــلّغ نـســخـة من اHـقــرر إلى اHـؤســسـة أو مـجــمـوعـة
اHؤسسات أو جتمع اHؤسسات اHعنية.

sــتــخـــذةHــادّة ة 8 : : �ــكـن الـــطــعــن في الـــعــقـــوبــــات اHــاداHا
عـلـى الـتــواليs لـدى رئــيس الــلـجــنـة الــوطـنــيـة أو الــوزيـر
اHـعــنيs حـسب الـقـــرار الـذي اتـخـذتــه الـلـجـنــة الـوالئــيـة
أو الــلــجـنـــة الـوطــنـــيـةs في أجــل شـهـــر واحــد (1) ابـتـــداء

من تاريخ التبليغ.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائـر في 8 شـعـبـان عـــام 1437 اHـوافـق 15
مايو سنة 2016.
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- وبـــمـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 396-11
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـــــــلــــــمـــــــؤســــــســــــة الـــــعــــــمــــــومـــــيــــــة ذات الــــــطـــــابـع الــــــعـــــلــــــمي

sوالتكنولوجي

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

sألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربــــيع األول 1434 اHــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

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

sواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرخ
في 27 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 14 يــولـــيــو ســـنــة 2015
واHتضـمن التنـظيم الـداخلي للـمركـز الوطني لـلدراسات

sتكاملة للبناءHواألبحاث ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 13 مـن
الـــــمــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 07-307 الـــــمـــــؤرخ فـي 17
رمــضـان عـام 1428 الـمـوافـق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
والـــمـــذكـــور أعـالهs يـــهـــــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى تـــحـــديـــد
تــــصـــــنــــيـف الـــــمـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات واألبـــحـــاث
اHـتــكــامــلـة لــلــبــنـاء وشــروط االلــتـحــاق بــاHــنـاصـب الـعــلــيـا

التابعة له.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : يــــــــصــــــــنـــف الــــــــمـــــــــركــــــــز الــــــــوطـــــــــنــي
sــتــكــامــلــة لــلــبـنــاء فـي الـصــنف أHلــلــدراســات واألبـحــاث ا

القسم 1.

اHــادة اHــادة 3 : : حتــــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصـب
الــعـلــيـا الــتـابــعـة لــلــمـركــز الـوطــني لـلــدراسـات واألبــحـاث
الــمـتــكــامـلــة لــلـبــنــاء وشـروط االلــتـحـاق بــهــاs طـبــقـا

للجدول اآلتي :

قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي 16 شــــعــــبــــان عــــام شــــعــــبــــان عــــام
1437  اHـوافق اHـوافق 23 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة s2016 يــحــدد تـصــنــيفs يــحــدد تـصــنــيف

اHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــةاHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــة
لــــلــــبــــنــــاء وشـــروط االلـــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــالــــلــــبــــنــــاء وشـــروط االلـــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم رقم 82-319  اHـــــؤرخ في 6
مـــــــحــــــــرّم عــــــام 1403 اHــــــوافق 23 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 1982
واHــتــضــمن جـــعل اHــعــهــد الــوطـــني لــلــدراســات واألبــحــاث
اHــتـعــلــقــة بــالــبـنــاء مــركــزا وطــنــيـا لــلــدراســات واألبــحـاث

sتممHعدل واHا sتكاملة للبناءHا

- و�ــــقـــتــــضـــى اHــــرســـــوم الـــرئــــــاسي رقـم 307-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية

- و�ـــقــــتــــضـــى اHــــرســــــوم الــــرئــــاســي رقم 125-15
اHــــــؤرخ فــي 25 رجــــب عــــــام 1436 اHــــوافـــق 14 مــــايــــــو
sأعـــضــــــاء احلــكـــومــــة Yـــتـــضــمـــن تـــعـــيــHوا s2015 ســـنـــــة

sعــــدلHا

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسوم التـنـفـيـذي رقم 131-08
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

sالدائم

- وبــمــقــتــضـى اHــرســوم الــتــنـفــيـذي رقم 189-08
الــمـؤرخ فـي 27 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 الــمـوافـق
أول يـــولــــيـــــو ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــحــــدد صــالحـــــيــــات
وزيــر الـــســكــن والـــعــمــران والــمــديــنــةs الــمــعــدل

sوالــمــتــمــم



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـ هـ
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م م

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

-

sعـــلى األقل s"أســتـــاذ بــحـث قــسم "ب -
مــرسمs يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

األقدمية بصفة موظف.
sعلى األقل s"أسـتاذ مـحـاضر قـسم "ب -
مــرسمs يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي لـــلــــبـــحـثs عـــلى
األقلs أو رتبة مـعادلةs يـثبت خمس
(5) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

الصفة.
- مــــتـــــصـــــرف الــــبـــــحث مـن اHــــســـــتــــوى
sالـــثـــانـي أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
يثبت عشر (10) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

sعــلى األقل s"أســتـاذ بــحث قــسم "ب - 
مرسم.

- أســـــتـــــاذ مـــــحـــــاضـــــر قـــــسـم "ب"s عـــــلى
األقلs مرسم.

- مــلــحق بــالــبـحـثs عـلـى األقلs يــثـبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مـــهـــنـــدس بـــحـثs عـــلى األقلs يـــثـــبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
والــتـــكــنـــولــوجيs عـــلى األقلs يـــثــبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة لـــــدعـم الـــــبـــــحثs أو
مــلـحـق الـهــنــدســة أو مــكـلـف بـاإلعالم
العـلمي والـتـكنـولـوجي من اHسـتوى
الـــــثـــــاني أو األولs يـــــثـــــبت ســـــبع (7)
ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
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sعلى األقل sمتصـرف رئيسي للبحث -
(2) Yيــثــبت ســنــتـ sأو رتــبــة مــعــادلـة

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــتـــــصـــــرف الــــبـــــحث مـن اHــــســـــتــــوى
sالـــثـــانـي أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
يــثـبت سـبع (7) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

sمـرسم sعـلى األقل sمـلـحق بــالـبـحـث -
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.

sمــرسم sعـــلى األقـل sمــهـــنـــدس بــحث -
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.

- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
والتـكـنولـوجي أو مـتصـرف رئـيسي
لـلـبــحثs عـلى األقلs مــرسم أو رتـبـة
مـعـادلـة يـثـبت ثالث (3) سـنوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مهنـدس دولة لدعم البحث أو ملحق
الـهـنـدسـة أو مكـلـف باإلعـالم الـعلـمي
والـتـكـنـولوجـي من اHـسـتـوى الثـاني
أو األول أو مــــتـــــصــــرف الــــبـــــحث من
اHــســتـــوى الــثـــاني أو األول أو رتــبــة
معـادلةs يـثبت أربع (4) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

sمـرسم sعـلى األقل sمـلـحق بــالـبـحـث -
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.
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اHــادة اHــادة 4 : : يـــبــقـى اHــوظــفـــون الــشـــاغــلـــون لــلــمـــنــاصب
الــعـلــيـا فــي الـمــركـز الــمـطـابــقـة لـلــمـنــاصـب الــعـلــيـا
الـــــمـــــذكــــورة في اجلــــدول أعـالهs قــــبل تــــاريـخ صــــدور هـــذا
sاجلــديـدة Yوالــذين ال يــسـتــوفـون شــروط الــتـعــيـ sالــقـرار
يـــســـتـــفـــيـــدون مـن الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة احملـــددة في هـــذا
الـــقــــرار إلى غـــايـــة إنــــهـــاء مـــهــــامـــهم فـي اHـــنـــصـب الـــعـــالي

اHشغول.

اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

- بــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرّئــاسـيّ رقـم 308-07
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2007 الــذي يـــحـــدّد كــــيـــفــــيــــات تــــوظـــيــف األعـــوان
الــمـــتـــعـــاقـــديـن وحـــقـــوقــهــم وواجــبـــاتـــهـم والـــعـــنــاصــر
الــــمـــــشـــــكـّــــلـــــة لـــــرواتــــبـــــهــم والــــقـــــواعـــــد الــــمــــتــــعــــلـّــــقــــة
بتسييرهم وكـذا النظام التأديبي اHـطبّق عليهمs ال سيّما

sادّة 8 منهHا

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

sعدلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الــتـّنـفـيـذيّ رقم 54-95
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1415 الـــــــمـــــــوافـق 15
فـــــبـــرايـــر ســـنـــة 1995 الـــذي يـــحـــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر

sاليّةHا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 124-08
الــــمــــؤرّخ فـي 9 ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1429 الــــمــــوافـق 15
أبــريـــل ســـنــة 2008 الــذي يــحــدّد صــالحــيــات وزيــر

sالـعـمـل والـتـشـغـيـل والــضـمـان االجتماعي

- وبـمــقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنفيذي رقم 158-12
الــمـؤرخ فـي 9 جــمـادى األولـى عـام 1433 الــمـوافـق أول
أبـــريـل ســـنـــة 2012 والـــمـــتـــضــــمـن إنـــشـــاء الـــمـــدرســـة
الـــــعـــــلـــــيــــا لــــلـــــضـــــمـــــان االجــــتـــــمـــــاعــي وتــــنـــــظـــــيـــــمـــــهــــا

sوســيـرهـا

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

sواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الــمــادالــمــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام الـــمــادّة 8 مـن
الــــمــــرســــوم  الـــــرّئــــاسـيّ رقـم 07-308 الــــمــــؤرّخ فـي 17
رمــضـان عـام 1428 الــمــوافـق 29 سـبـــتــمــبــر ســنــة 2007
والـــــمــــذكـــــور أعـالهs يـــــهـــــدف هــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــد
تــعـــداد مـــنــاصــب الـــشــــغــل وتـــصــنـــيـــفــهـــا وكــــذا مـــدة
الـــــــعــــــقـــــــد الـــــخــــــاص بــــــاألعـــــــوان الــــــعـــــــامــــــلـــــــيــن فــي
نـــشــــاطــــات الــــحـــفــظ أو الــــصـــيـــانـــة أو الــــخــــدمـــات
sبــعــنــوان الــمـــدرســة الـعـلـيـا لــلـضـمـان االجـتـمـاعي

طـبـقـا للجدول اآلتي :

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العمومية العمومية واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 9 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1437
اHـوافق اHـوافق 16 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2016 يـحـدد تـعـداد مـنـاصب يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
العاملY فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدماتالعاملY فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدمات

بعنوان اHدرسة العليا للضمان االجتماعي.بعنوان اHدرسة العليا للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليّةHووزير ا

sووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي



التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

2

2

2

3

3

12

200

219

240

288

1

2

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

3

3

12

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث

اجملموع العاماجملموع العام

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 9 شعبان عام 1437 اHوافق 16 مايو سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمY العاماألمY العام

محمد خياطمحمد خياط

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2836
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م م
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