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قوان0قوان0
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-18 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437
اHــوافق اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2015 يــتـــضــمـن قــانــونr يــتـــضــمـن قــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة 2016  (استدراك). (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد اجلريدة الرسمية - العدد 72 الصادر الصادر
بتاريخ بتاريخ 19 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437
اHوافق اHوافق 31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015

الصفحة 33 - اHادة 90

في باب النفقاتr يقرأ :في باب النفقاتr يقرأ :

- التـكفل بـنشاطـات التكـوين اHهـني اHتواصل وعن
طــريق الــتــمــهــY وحتــســY اHــســتــوى لــلــمــوارد الــبــشــريـة

rستخدمةHللهيئات ا

- اHـــســـاعـــدة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــتـــزود
بـالوثائق اHـرتبـطة باHـوارد البـشرية لـلتمـهY والـتكوين

rتواصلHهني اHا
- دراسـات وبــحـوث وتـقـو�ـات الـتــمـهـY والـتـكـوين

rتواصلHهني اHا
YــمـــتـــهـــنــHاقـــتـــنــــاء األدوات األســـاســـيـــة لـــفـــائـــدة ا -
Yـرتبـطـة بـتـطويـر الـتـمـهHوالـتـكـفل بـجـوائز الـتـشـجـيع ا

rتواصلHهني اHوالتكوين ا
- تــنــظــيم اHــلـتــقــيــات واأليــام الـدراســيــة والــنـدوات
واحملـــاضــرات الــهـــادفــة إلى تـــطــويـــر الــتــمـــهــY والــتـــكــوين

rتواصلHهني اHا
Yـــــصــــاريـف اخملــــصّـــــصــــة مـن أســــاتـــــذة الــــتـــــمــــهــــHا -

rؤسساتHعلى مستوى ا Yواألساتذة احلرفي
..................... (الباقي بدون تغيير) ......................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيذي رقممرسـوم تنفيذي رقم  15 -  - 356  مؤرخ في  مؤرخ في 18 ربيع األول ربيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـــقـــل اعـــتــمـــــاد فــي مــيــزانـــيــــة تــســيـــيــر مــصــالــحنـــقـــل اعـــتــمـــــاد فــي مــيــزانـــيــــة تــســيـــيــر مــصــالــح

الوزير األول.الوزير األول.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و¡ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 24
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصة لـلـوزير األول مـن ميـزانـية الـتـسيـيـــر ¡وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيــة ســنــــة 2015
اعــــــتـــــــمـــــــــــاد قــــــــــــــدره ثـالثــــــــــون مـــــــلـــــــيــــــــــون ديـــــــنـــــــــار
(30.000.000 دج)  مـقـيّــــد فــي مـيــزانـيـة تـسـيــيـر مـصالح
الـــــوزيــــر األولr الـــــفـــــــرع األول : الــــوزيـــــر األولr الـــــفــــــرع
اجلزئي األول : اHصـالح اHركزيــة وفـي الباب رقم 02-37

"تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات".


