
العدد العدد 23
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 30  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 22 أبريل سنة أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مرسـوم رئاسي رقم 12-169 مؤرّخ في 18 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 10 أبريـل سنة r2012 يتضـمن حتـويل اعـتماد في
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 12-170 مؤرّخ في 18 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 10 أبريـل سنة r2012 يتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 12-171 مؤرّخ في 18 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 10 أبريـل سنة r2012 يتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين...................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 12-172 مؤرّخ في 18 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 10 أبريـل سنة r2012 يتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة...........................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12-173 مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 10 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمـن حتـويـل اعــتـمــاد
إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعـي.....................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 12-181 مـؤرخ في 24 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 16 أبــريـل ســنـة r2012 يــتـضــمن تــســمـيــة مــطـار
وهران الدولي- السانية...............................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-174 مـؤرّخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 02-263 اHــــؤرخ فـي 8 جــــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1423 اHــــوافــق 17 غـــشـــت ســنـــة 2002 واHـــتــضـــمن إنـــشــاء اHـــعــهــد
الوطني للتكوينات البيئية..........................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-175 مـؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمـن  الــتــصـــريــح
باHنفـعــة الـعموميـة للعملـية اHتعلقة بإجنـاز أشـغـال تهيئـة الري الفالحـي حملـيـط الـسقي لهضبة األسنام وسهل وادي
الساحل في واليتي البويرة وبجاية...............................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-176 مـــؤرّخ في 19 جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنــة r2012يـــتــضـــمـن  الــتـــصــريـح
باHنفعــة العموميـة للعملية اHتعلقة بإجناز مناطق صناعية في بعض الواليات....................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-185 مـؤرخ في 27 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الــتـنـفـيـذي رقم 12-180 اHـؤرخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافـــق 11  أبــريـــل سـنـــة 2012 الـــذي يــحـــدد نـــص
أوراق التصـــويـت التــي تستعـمــــل النتخـاب أعـضـــاء اجمللـس الشعـبي الوطني ليوم 10 مايـو سنــة 2012 و�يـزاتها
التقنية......................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام كاتـبW عـامW لــدى
رئيسي دائــرتW في واليـة أم البـواقي..........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـرين لـلـري في
......................................................................................................................................................Wواليت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مــارس ســنــة r2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــديــر دراسـات
بوزارة االستشراف واإلحصائيات.................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 27 مــارس ســنــة r2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــر مــصــالح
البيطرة بوزارة الفالحة - سابقا...................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّــنـان إنـهــاء مـهــام عـمـداء
.........................................................................................................................................Wكليات بجامعت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــر لـلـدّراسـات
بوزارة الصّحة والسكان - سابقا...................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـدّراسـات
االستشرافية وبرامج االستثمار وأنظمة اإلعالم اآللي بوزارة الشباب والرياضة.................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهام اHـدير الـعامّ لـلرهان
الرياضي اجلزائري......................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق 27 مارس سـنة r2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام بوزارة اHـؤسـسات
الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا...........................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 تتضمّن إنهـاء مهام بــوزارة الصّناعــة
وترقـية االستثمارات - سابقــا.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام بـوزارة الـّصـنـاعـة
واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يتضمّن إنهاء مهام باجمللس الدستوري...
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يتـضمّنـان تعـيW نائـبي مديرين
بوزارة اHوارد اHائية...................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن تعـيW مديـرين للـموارد اHـائية
.................................................................................................................................................Wفي واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيــW رئـيس قــسم بـوزارة
االستشراف واإلحصائيات............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن تعـيW مـدير اHـتحف الـعمومي
الوطني بالشلف.........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتضـمّن تـعـيW مـديـر دراسـات بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن تعـيW نـائب مديـر في اHديـرية
العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..........................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيــW نـائب مـديــر بـجــامـعـة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّـن تـعـيـW عـمـيـد كــلـيـة الـشـريـعـة
واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة......................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يتـضـمّن تـعـيـW مـدير اHـوارد الـبـشـرية
والتكوين بوزارة الشباب والرياضة..............................................................................................................
مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يــتـضــمّـنــان الـتــعـيــW بـوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يتضمّن التّعيW باجمللس الدستوري......

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قــرار مـؤرّخ في 29  جـمــادى  األولى عـام 1433 اHـوافق 21 أبـريـل سـنـة r2012 يـعــدل الـقــرار اHـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـام
1433 اHـوافق 12  أبـريـل سـنة 2012 الـذي يـحـدّد اHمـيّـزات الـتّـقـنـيّـة ألوراق الـتّصـويت الـتي تـسـتـعـمل النـتـخـاب أعـضاء

اجمللس الشّعبي الوطني................................................................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قــــرار وزاري مـــشــــتـــرك مــــؤرّخ في 25  جـــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 17 أبـــريـل ســـنـــة r2012 يــــرخص لــــرؤســـاء اHــــراكـــز
الدّبلوماسية والقنصلية بتقد� تاريخ افتتاح االقتراع اHتعلق بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الــوطني................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار مـؤرّخ في 11  شــعـبــان عـام 1432 اHـوافق 13 يـولــيـو ســنـة r2011 يــتـضــمّن تـأســيس اHـهـرجــان الـثــقـافي الــدولي لـتــرقـيـة
اHعمار الطيني.........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-169 مؤر مؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2012 ــــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق اH1433  ا عــام عــام 

حتـويل اعـتماد في ميزانية الدولة.حتـويل اعـتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012

 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملــــصـــصــــة Hـــيــــزانـــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنـــــة 2012
اعــتـمـاد قـدره ســتـة ماليـيــر وثـمـا�ــائـة وأربـعــة وسـبـعـون
مـــــــلــــــــيــــــــونـــــــــا وثـــــــمــــــــا�ـــــــائــــــة وثـــــــمـــــــانــــــون ألـف ديـــــــنــــــار
(6.874.880.000 دج) مـــــقــــيـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــتــــكـــــالــــيف
اHــشـــتـــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-93 "احـــتــيـــاطي لـــلــتـــكــفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره سـتـة ماليـير وثـمـا�ـائـة وأربعـة وسـبـعون مـلـيـونا
وثــــمــــا�ــــائــــة وثـــــمــــانــــون ألف ديــــنــــار (6.874.880.000 دج)
يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيات  تـسـيـيـرالـوزارات وفي األبواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اHوافق 10 أبريل سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-31
57.500.000

57.500.000

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .......................................

مجموع القسم األول



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-32

03-33

12-31

13-33

2.259.000

2.259.000

14.375.000

14.375.000

74.134.000

74.134.000

79.000.000

79.000.000

19.438.000

19.438.000

98.438.000

98.438.000

172.572.000

172.572.000

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..............................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ......................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقافمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف...............



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 623
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-31

03-33

12-31

13-33

76.028.000

76.028.000

19.007.000

19.007.000

95.035.000

95.035.000

75.066.000

75.066.000

18.767.000

18.767.000

93.833.000

93.833.000

188.868.000

188.868.000

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــــجــــمـــــوع االعــــتــــمـــــادات اخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــر الــــصـــــحــــة والــــســـــكــــان وإصالحمــــجــــمـــــوع االعــــتــــمـــــادات اخملــــصــــصـــــة لــــوزيــــر الــــصـــــحــــة والــــســـــكــــان وإصالح

اHستشفياتاHستشفيات................................................................................



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-31

03-33

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

08-36

09-36

10-36

11-36

12-36

14-36

15-36

17-36

19-36

20-36

22-36

122.000.000

122.000.000

31.546.000

31.546.000

32.946.000

99.393.000

5.997.000

42.568.000

12.835.000

182.184.000

42.145.000

160.115.000

236.446.000

18.913.000

13.290.000

14.218.000

6.746.000

64.747.000

6.743.000

1.700.000

940.986.000

1.094.532.000

1.094.532.000

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات اHعهد الوطني العالي واHعاهد اجلهوية للتكوين اHوسيقي..........

إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر .......................................................

إعانة للمعهد العالي Hهن فنون العرض والسمعي البصري ...................

إعانات للمدرسة العليا واHدارس اجلهوية للفنون اجلميلة ....................

إعانة لقصر الثقافة ........................................................................

إعانة لديوان احلظيرة الوطنية باألهقار ............................................
إعانة لديوان احلظيرة الوطنية بالطاسيلي ........................................

إعانات للمتاحف الوطنية .................................................................
إعانات لدور الثقافة .......................................................................
إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية ...............................................
إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته .........................................
إعانة Hركز الثقافة والفنون لقصر الرياس ........................................
إعانة للمركز الوطني للمخطوطات ..................................................
إعانة Hكتبة اHطالعة العمومية .........................................................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت ........................
إعانة لديوان احلظيرة الثقافية لتندوف ............................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 823
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

12-31

13-33

02-31

03-33

473.906.000

473.906.000

118.476.000

118.476.000

592.382.000

592.382.000

1.686.914.000

1.686.914.000

78.786.000

78.786.000

19.692.000

19.692.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................
مجموع القسم الثالث



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-36

02-44

03-44

04-44

05-44

06-44

09-44

10-44

12-44

13-44

02-31

103.662.000

103.662.000

202.140.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

810.000

810.000

202.950.000

202.950.000

42.678.000

42.678.000

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية ..........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.........................
مركز البحث العلمي والتقني حول اHناطق اجلرداء .............................
مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية .......................

مــــركـــز الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــقـــنـي في األنـــتــــروبـــولـــوجــــيـــا االجـــتــــمـــاعـــيـــة
والثقافية..................................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكميائي .........
مركز البحث في البيوتكنولوجيا ....................................................
مركز تنمية التكنولوجيات اHتقدمة .................................................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني ...........................................
مركز تطوير الطاقات اHتجددة ........................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياHديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـديـريـة الــعـامـة لـلـبـحث الــعـلـمي والـتـطــويـر الـتـكـنـولــوجي - الـتـعـويـضـات
واHنح اخملتلفة ............................................................................

مجموع القسم األول



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1023
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-33

02-31

03-33

12-31

10.674.000

10.674.000

53.352.000

53.352.000

53.352.000

256.302.000

93.019.000

93.019.000

23.255.000

23.255.000

116.274.000

116.274.000

77.220.000

77.220.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHــديــريــة الــعــامـــة لــلــبــحث الـــعــلــمي والــتــطـــويــر الــتــكــنـــولــوجي - الــضــمــان
االجتماعي ................................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

WهنيHوزارة التكوين والتعليم اWهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........
مجموع القسم األول



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

13-33

02-31

03-33

01-36

02-36

07-36

21-36

41-36

19.305.000

19.305.000

96.525.000

96.525.000

212.799.000

212.799.000

161.570.000

161.570.000

40.392.000

40.392.000

87.465.000

78.960.000

16.622.000

224.276.000

100.090.000

507.413.000

709.375.000

709.375.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي .......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
...............WهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اWهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة ................
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية ........................................
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها ...........................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية ........................................
إعانات لدواوين اHركبات اHتعددة الرياضات في الواليات ...................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1223
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

12-31

13-33

2.918.440.000

2.918.440.000

729.610.000

729.610.000

3.648.050.000

3.648.050.000

4.357.425.000

4.357.425.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة..........................

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 12-170 مؤر مؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2012 ــــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق اH1433  ا عــام عــام 
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزيرحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزير

األول.األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- وبـــمـــــقـــتـــضـــى اHــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقــم
12-35 اHــــــؤرخ فـي 13 ربــــــيـع األول عــــــام 1433 اHــــــوافق 6

فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012 واHــــتــــضـــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات
اخملـصـصـة لـلـوزير األول مـن ميـزانـيــة الـتـسيـيـر �وجـب

r2012 الية لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغــى مــن مـــــيـــــزانــــيـــــة ســـــنـــة
2012 اعــــتــــمــــاد قــــدره مــــلــــيــــار ديــــنــــار (1.000.000.000 دج)



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

مــــقــــيــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة الــــتـــــكــالــــيــف اHــشــتــركـة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قـــــــدره مــلــيــار  ديــنــار (1.000.000.000 دج) يـــقــــيّـــــد فـي
مـيـزانـيـة تــسـيـيـر مـصـالـح الـوزيـر األول وفي الـبـاب رقم

37-10 "النفقات اHتعلقة باالتصال اHؤسساتي".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 : : يــــــنــــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اHوافق 10 أبريل سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-171 مؤر مؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2012 ــــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عــام عــام 
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- وبــمـــقــتـــضـــى اHـــرســـــوم الـــتـــنــفـــيــذي رقــــــم
12-43  اHـــــؤرخ فـي 13 ربــــــيع األول عـــــام 1433 اHـــــوافق 6

فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012 واHــــتــــضـــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات
اخملـــصــصــــة لــوزيـــر اجملــاهــديـن من مــيـــزانــيــــة الـــتــســـيــيــر

r2012 الية لسنةHوجـب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــــتـــــمــــاد قــــدره مــــلـــــيــــار وخــــمــــســـــمــــائــــة مــــلـــــيــــون ديــــنــــار
(1.500.000.000 دج) مــــقــــيــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قدره مليـار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج)
يـــقـــــيّــــــد فـي مــيـــزانـــيــة تـــســـيــيـــر وزارة اجملــاهـــدين وفي
الـبـاب رقم 37-09 "اإلدارة اHـركـزيـة - الـنـفــقـات اHـتـعـلـقـة

بتحضير وتنظيم الذكرى 50  لعيد االستقالل".

rـاليـــة ووزيــــر اجملـاهدينHــادّة ة 3 : : يكـلف  وزيــر اHــاداHا
كل فـيـمـا يـخـصّـه r بتـنـفيــذ هـــذا اHرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اHوافق 10 أبريل سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-172 مؤر مؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2012 ــــوافق 10 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عــام عــام 
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

التضامن الوطني واألسرة.التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1423
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- وبــمـــقــتـــضـــى اHـــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم
12-49  اHــــؤرخ فـي 13 ربــــيــع األول عــــام 1433 اHــــوافـق 6

فــــبــــرايــــر ســــنـــــة 2012 واHــــتــــضــــمـن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات
اخملصصة لوزيـر التضامن الوطني واألسرة من ميزانية

r2012 الية  لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـتمـاد قدره مـليـاران وثالثمـائة وخـمســة ماليـW ديـنـار

(2.305.000.000 دج) مــــقــــيـّـــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره مــلـيـــاران وثالثــمـــائـــة وخــمـــســة ماليـــW ديــنــار
(2.305.000.000 دج)  يــقــيّـــد فـي مـيزانـية تسـيير وزارة
الــتـضــامن الــوطــني واألســرة وفي الــبـابــW اHــبــيــنـW في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكــلف  وزيــر اHـالـيـــة ووزيــــر الـتـضـامن
الـــوطـــني واألســـرةr كل فـــيـــمــــا يــخـــصّــه r بــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 10 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

05-44

05-46

1. 130.000.000

1. 130.000.000

1. 175.000.000

1. 175.000.000

2. 305.000.000

2. 305.000.000

2. 305.000.000

2. 305.000.000

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
مناصب الشغل االنتظارية - جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي ...............
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في وكالة التنمية االجتماعية ......................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 12-173 مؤر مؤرّخ في خ في 18 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضــمـن  rيـــتـــضــمـن r2012 ــوافق 10 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــةHــوافق اHعــام عــام 1433  ا
حتويـل اعــتمــاد إلى ميـزانيـة تسـيير وزارة الـعملحتويـل اعــتمــاد إلى ميـزانيـة تسـيير وزارة الـعمل

والتشغيل والضمان االجتماعـي.والتشغيل والضمان االجتماعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- وبــمــقــتـــضــى اHـــرســــوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقــــم
12-100  اHــــؤرخ فـي 8 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1433 اHــــوافـق

أول مـــارس ســـنـــة 2012 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات
اخملــــصــــصـــــة لــــوزيـــــر الــــعــــمــل والــــتــــشــــغــــيــل والــــضــــمــــــان
االجتماعـي من ميـزانيــة التسيير �وجـب قانون اHالية

r2012 التكميلي لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتـمــاد قــدره مــلــيــار وثـمــانــيــة وتــســعـون مــلــيــون ديــنـار
(1.098.000.000 دج) مــــقــــيــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قـــــــــدره مــــلــــيـــار وثــــمــــانــــيــــة وتــــســــعــــون مــــلــــيــــون ديــــنـــار
(1.098.000.000 دج) يــقـــيّـــد فـي مـيـزانـية تـسـيـير وزارة
الـعـمل والـتـشغـيل والـضـمان االجـتـمـاعي وفي الـباب رقم

44-09 "جهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلـف وزيـــــر اHـــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الـــــعـــــمل
rكـل فــيــمــــا يــخــصّـه rوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اHـــرســــــوم الــــذي يــــنــــشـــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 10 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في  مؤرخ في 24 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  rيـــتـــضـــمن r2012 ــــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عــام عــام 

تسمية مطار وهران الدولي- السانية.تسمية مطار وهران الدولي- السانية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 77 (8 و12)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممHعدل واHا rدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-98 اHـــــؤرخ في 12
رجب عــام 1401 اHــوافق 16 مــايـــو ســنــة 1981 واHــتــضــمن

rتممHعدل واHا rتخصيص مطارات الدولة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-104 اHـؤرخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 5 أبــريل ســنــة 1997
واHـتــعـلـق بـتــسـمــيــة األمـاكن واHــبــاني الـعــمــومـيــة وإعـادة

rتسميتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : يــــــحـــــــمـل مـــــــطــــــار وهـــــــران الـــــــدولي-
الـســانــيــةr من اآلن فــصــاعــدا اسم: مــطــار وهـران الــدولـي

أحمد بن بلـة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 16 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1623
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-174 مؤر مؤرّخ في خ في 19 جمادى األولى جمادى األولى
1433  اHــــــوافق اHــــــوافق 11 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة r r2012 يــــــتــــــمميــــــتــــــمم عـــــام عـــــام 
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 02-263  اHــــــؤرخ فـي اHــــــؤرخ فـي 8
جـــمــــادى الــثـــانــيـــة عــــام جـــمــــادى الــثـــانــيـــة عــــام 1423 اHـــوافــق  اHـــوافــق 17 غـــشــت غـــشــت
ســــنـــــة ســــنـــــة 2002 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHــــعــــهــــد الــــوطــــني واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHــــعــــهــــد الــــوطــــني

للتكوينات البيئية.للتكوينات البيئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة
rوالبيئة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-263 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1423 اHــوافق 17 غــشت ســنــة
2002 واHــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــعـــهـــد الــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـــنــات

rالبيئية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحــكــام اHــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 02-263 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام

1423 اHوافق 17 غشت سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 3 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 02-263 اHـــــؤرخ في 8 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1423
اHــــوافــق 17 غـــــشت ســـنــة 2002 واHــذكـــور أعالهr بـــفــقــرة

حترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 : .......................................................
�ـــكن اHـــعــهـــد إنـــشـــاء مالحق تـــســمـى "دور الــبـــيـــئــة"

بقرار من الوزير اHكلف بالبيئة".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي رقم ذي رقم 12-175 مؤر مؤرّخ في خ في 19 جمادى األولى جمادى األولى
يـــتـــضــمـن  rيـــتـــضــمـن r2012 ــوافق 11 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــةHــوافق  اHعــام عــام 1433 ا
الـتصــريــح بـاHنـفــعــة الـعـمومـيــة للـعمـلـية اHـتـعلـقةالـتصــريــح بـاHنـفــعــة الـعـمومـيــة للـعمـلـية اHـتـعلـقة
بإجنـاز أشغــال تهيئـة الري الفالحـي حملـيـط السقيبإجنـاز أشغــال تهيئـة الري الفالحـي حملـيـط السقي
لــهــضـــبــة األســنــام وســهل وادي الـــســاحل في واليــتيلــهــضـــبــة األســنــام وســهل وادي الـــســاحل في واليــتي

البويرة وبجاية.البويرة وبجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHـوافق 27 أبـريل سـنة r1991 وطـبـقـا ألحـكـام اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 93-186 اHـؤرخ في 7 صــفــر عـام
rـــذكـــورين أعالهHــوافق 27  يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993 واH1414 ا

يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيـة
لــلـعــمــلـيــة اHـتــعـلــقـة بــإجنـاز أشــغـال تــهـيــئـة الــري الـفالحي
حملــــيط الــــســـقي لــــهـــضــــبـــة األســــنـــام وســــهل وادي الــــســـاحل
بـواليـتي الـبويـرة وبـجـايـةr نظـرا لـطـابع الـبنـى التـحـتـية
ذات اHـصــلــحــة الـعــامــة والـبــعــد الــوطـني واالســتــراتــيـجي

لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
rبأربـعمـائة (400) هـكتار rـادة األولى أعالهHـذكورة في اHا

موزعة كما يأتي :
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- بـــالــنــســـبــة  لـــواليــة الــبـــويــرة : ثـالثــمــائـــة وأربــعــة
rوثمانون (384) هكتارا

- بالنسبة لوالية بجاية : ستة عشر (16) هكتارا.
وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  قوام األشـغال اHلـتزم بهـا بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كما يأتي :

احلصة رقم احلصة رقم 1 :  : تهيئـة الري الفالحي لهضبة األسنام
على مساحة 3395 هكتارا.

تتكون هذه احلصة من :
- جــر اHـــيــاه : تــمـــوين  ونــقـل وتــركــيب 28867 مــتــر
طـولي (م.ط) من أنــابـيب ذات قـطــر يـتـراوح من 600 إلى
1250 ¦ مـــشـــمـــولـــةr من قـــسم 10 بـــار وأكـــثـــر بـــخـــرســـانــة

مسلحة بصفيحة فوالذية.
- شـبكـة السقي : تـموين ونـقل وتركيب 37200 م.ط
من أنــــــــابـــــــيـب ذات قـــــــطـــــــر يـــــــتــــــــراوح من 100 إلـى 560 ¦
مــشـمــولــةr من قــسم 10 و 16 بــار مـتــعــدد الــبــولي فــيــنـيل

rكلوريد
- األشــغـال اHــرتـبــطــة : إجنـاز مــســالك طـولــهـا 18 كم

وإعادة تهيئة اHسالك اHوجودة البالغ طولها 27 كم.
- منشآت الري :

rدنية وجتهيز محطة ضخ تلسديتHالهندسة ا *
* الهندسة اHدنية وجتهيز خزان تلسديت األشغال.
احلــــصـــــة رقم احلــــصـــــة رقم 2 :  : تــــهـــــيــــئـــــة الــــري الـــــفالحـي لــــلـــــســــهل
الـــشـــرقي لـــلـــســاحـل وآقــبـــو الـــســـفـــلى عـــلى مـــســـاحــة 5420

هكتارا.
تتكون هذه احلصة من :

1 - مـنطقة الـوادي الشرقي لـلساحل وآقبـو السفلى
على مساحة 3820 هكتار.

- جــر اHــيــاه : تــمــوين  ونــقل وتــركــيب 124062 م.ط
مـن أنــــــابــــــيـب ذات قــــــطــــــر يـــــــتــــــراوح من 600 إلى 1250 ¦
مــشـــمــولـــةr من قــسم 10 بـــار وأكــثــر بـــخــرســانــة مـــســلــحــة

بصفيحة فوالذية.
- شــبــكــة الــســقي : تــمــوين  ونــقل وتــركــيب 125939
م.ط مـن أنـــابــيـب ذات قـــطــر يـــتـــراوح من 100 إلى 560 ¦
مــشـمــولــةr من قــسم 10 و 16 بــار مـتــعــدد الــبــولي فــيــنـيل

rطيلHكلوريد و648 21 م.ط من الفوالذ ا
- األشــغـال اHــرتـبــطــة : إجنـاز مــســالك طـولــهـا 32 كم
rــوجــودة الـــبــالغ طـــولــهــا 63 كمHــســـالك اHوإعــادة تـــهــيــئـــة ا

وتعزيز منشآت احلماية من الفيضانات.

- منشآت الري :
* الهندسة اHدنية وجتهيز محطات ضخ  :

rبوسالم -
rشرفة -

- وادي البردي.
* الهندسة اHدنية وجتهيز خزانات التخزين :

rبوسالم -
rشرفة -

rآقبو السفلى -
rوادي البردي -

* جتهيز محيط آقبو السفلى وإجناز 4 آبار.
2 - منطقة مشدالة على مساحة 1600 هكتار :

- تـــمـــوين ونــــقل وتـــركـــيب 69902 م.ط من أنـــابـــيب
يتـراوح قطرها من 100 إلى 225 ¦ مشـمولةr من قسم 10

rمتعدد البولي فينيل كلوريد
- تــــــــمــــــــويـن  ونــــــــقـل وتــــــــركــــــــيـب الــــــــتــــــــجــــــــهــــــــيـــــــزات

rالهيدروميكانيكية
- إعادة تأهيل منشآت الهندسة اHدنية.

اHـادة اHـادة 4 :   :  يـجـب أن تـتـوفــر االعـتـمـادات الـضـرورية
لـلــتــعـويــضــات اHـمــنـوحــــة لــفـائــدة اHـعــنــيــW وتـــودع لـدى
اخلزينـــة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيـات نـزع األمــالك
الـعــقـاريـــة واحلــقـــوق الـعـينـيـــة العـقـاريــة الـضـروريـــة

إلجنـاز العمليـة اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي رقم ذي رقم 12-176 مؤر مؤرّخ في خ في 19 جمادى األولى جمادى األولى
يـــتـــضــمـن  rيـــتـــضــمـن r2012 ــوافق 11 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــةHــوافق  اHعــام عــام 1433 ا
الـتــصـريـح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـةالـتــصـريـح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة

بإجناز مناطق صناعية في بعض الواليات.بإجناز مناطق صناعية في بعض الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـرير اHـشـترك بـW وزيـر الداخـلـية
واجلــــمـــــاعــــات احملــــلــــيــــة ووزيــــر الــــصــــنــــاعــــة واHــــؤســــســــات

rتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
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اHلحقاHلحق

اHساحةاHساحةالواليةالوالية البلديةالبلدية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHـوافق 27 أبـريل سـنة r1991 وطـبـقـا ألحـكـام اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 93-186 اHـؤرخ في 7 صــفــر عـام

rــذكـــورين أعالهHــوافق 27  يــولـــيــو ســـنــة 1993  واH1414 ا

يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيـة
لــلــعــمــلــيــة اHــتــعــلــقــة بــإجنــاز مـــنــاطق صــنــاعــيــة في بــعض
الــواليــاتr حتـــدد قــائــمــتـــهــا طــبـــقــا لــلـــمــلــحق اHـــرفق بــهــذا

اHرسوم.
2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كرحـاب إلجناز العـمليـة اHنصـوص عليـها في اHادة األولى
أعاله. حتـــدد مــســـاحــة وحـــدود قــطع األراضـي الــواقـــعــة في
أقـاليم الواليـات اHعنـية طـبقا لـلمخـططـات اHلحـقة بأصل

هذا اHرسوم.
اHــادة اHــادة 3 : :  يــخــصص قـــوام األشــغــال الــواجـب الــقــيــام
rــادة األولى أعالهHــذكــورة في اHبــعــنــوان الــعــمــلــيــة ا rبــهــا
إلجناز منـاطق صنـاعيةr وعـند االقـتضاءr اHـرافق التـابعة

لها.

4 : :  يـــتـــولى والة الــــواليـــات اHـــعـــنـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ اHــادة اHــادة 
إجـــراءات نـــزع اHــــلـــكـــيـــةr مـــوضـــوع هـــذا اHـــرســـومr طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

وتــلـحق االعــتـمــادات اHـالــيــة اخلـاصــة بـهــذه الـعــمـلــيـة
بعنوان والي الوالية اHعنية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة

إلجناز مناطق صناعية.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 أدرار
عW الدفلى

عW تموشنت
عنابة
باتنة 
بشار

214 هكتارr 87 آرr 96 س

57 هكتارr 64 آرr 71 س

205 هكتارr 00 آرr 28 س

340 هكتارr 00 آرr 00 س

129 هكتارr 89 آرr 77 س

187 هكتارr 00 آرr 00 س

أدرار
بومدفع

تامازورة
عW الباردة
عW ياقوت

بشار
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بجاية
بجاية
بسكرة
البويرة

بومرداس
برج بوعريريج
برج بوعريريج

الشلف
الشلف

قسنطينة
اجللفة

الطارف
غرداية

قاHة
معسكر
اHدية
ميلة

مستغا»
النعامة
وهران
ورقلة

غليزان
سعيدة
سطيف

سيدي بلعباس
تيارت
تيارت

تيزي وزو
تيزي وزو

تلمسان

175 هكتارr 35 آرr 10 س

175 هكتارr 87 آرr 09 س

200 هكتارr 00 آرr 00 س

193 هكتارr 57 آرr 50 س

136 هكتارr 91 آرr 00 س

382 هكتارr 28 آرr 11 س

134 هكتارr 07 آرr 50 س

110 هكتارr 29 آرr 21 س

200 هكتارr 00 آرr 00 س

543 هكتارr 09 آرr 28 س

400 هكتارr 00 آرr 00 س

70 هكتارr 00 آرr 00 س

100 هكتارr 00 آرr 00 س

140 هكتارr 14 آرr 05 س

98 هكتارr 15 آرr 87 س

200 هكتارr 00 آرr 00 س

247 هكتارr 38 آرr 20 س

200 هكتارr 00 آرr 99 س

150 هكتارr 00 آرr 00 س

250 هكتارr 00 آرr 00 س

500 هكتارr 00 آرr 00 س

500 هكتارr 00 آرr 00 س

100 هكتارr 00 آرr 00 س

700 هكتارr 04 آرr 85 س

100 هكتارr 00 آرr 00 س

318 هكتارr 72 آرr 95 س

327 هكتارr 50 آرr 39 س

116 هكتارr 55 آرr 45 س

372 هكتارr 47 آرr 86 س

103 هكتارr 78 آرr 48 س

بوجليل
القصر / الفناية إHاتن

أوماش
وادي البردي
األربعطاش

احلمادية
راس الوادي
وادي سلي
بوقادير

عW عبيد
عW وسارة

الطارف
غرداية

بن جراح
عقاز

قصر البخاري
شلغوم العيد

احلسيان
النعامة

وادي تليالت
حاسي بن عبد الله

سيدي خطاب
سيدي أحمد
أوالد صابر
راس اHاء

عW بوشقيف
تيارت

ذراع اHيزان/ تيزي غنيف
صوامع
مغنية

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

اHساحةاHساحةالواليةالوالية البلديةالبلدية
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في  مؤرخ في 27 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1433  اHوافق اHوافق 19 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يعـدل ويتممr يعـدل ويتمم
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 12-180 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 19
جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــامجـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1433 اHــــــــوافـــق اHــــــــوافـــق 11  أبـــــــــريــل أبـــــــــريــل
سنـــةسنـــة 2012 الــذي يــحــدد نـــص أوراق التصــويـت الــذي يــحــدد نـــص أوراق التصــويـت
الــــتــي تــــســــتــــعــــمــــل النــــتــــخـــــاب أعــــضـــــــاء اجملــــلـسالــــتــي تــــســــتــــعــــمــــل النــــتــــخـــــاب أعــــضـــــــاء اجملــــلـس
الـــــشــــعـــــبي الـــــوطــــنـي لــــيــــوم الـــــشــــعـــــبي الـــــوطــــنـي لــــيــــوم 10 مـــــايــــو ســـــنــــــة  مـــــايــــو ســـــنــــــة 2012

و�يزاتها التقنية.و�يزاتها التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
rاحمللية

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

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 32 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم  12-67 اHـؤرخ
في 17 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-180 اHؤرخ
فـي19  جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1433 اHــــــــوافــق 11 أبـــــــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يــــحــــدد نــص أوراق الـــتـــصــــويت الـــتي
تــســتــعــمـل النــتــخـــاب أعــضــاء اجملــلـس الــشــعــبي الــوطــني

rليوم 10 مايو سنة 2012  و�يزاتها التقنية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســــوم إلـى تــــعـــــديل
وتــتــمــيم اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-180 اHـؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1433  اHـوافــق 11 أبـــريـل ســنــة 2012
الـــذي يـــــحــــدد نـص أوراق الـــتـــصـــــويت الـــتي تــــســـتـــعـــمـل
النتـخـاب أعـضاء اجمللـس الـشعـبي الوطـني ليوم 10 مـايو

سنة 2012  و�يزاتها التقنية.

اHــادة اHــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-180 اHـــؤرخ فـي 19  جــمـــــادى األولى
rـذكـور أعالهHـوافق 11 أبـــريـل سـنــة 2012 واHعـــام 1433 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 3 : تــــتـــضـــمن أوراق الـــتـــصــــويت الـــبـــيـــانـــات
اآلتية :

rنوع االنتخاب -

rعنيةHالدائرة االنتخابية ا -

- تاريخ االنتخاب.

تـــعــرّف الــقــوائـم اHــقــدمــة حتـت رعــايــة حــزب أو عــدة
أحزاب سياسية بطباعة : 

*  تــســمـيــة احلــزب أو األحـزاب الــســيـاســيــة  بـالــلــغـة
rالعربية وباألحرف الالتينية

rترشح رأس القائمةHصورة تعريف ا *

rرقم تعريفي وطني *

WـسـتــخـلـفــHوا Wاألسـاسـيـــ WـتـرشـحـــHألـقــــاب ا  *
وأسـماؤهم بـاللـغــة الـعربـيـة وبـاألحرف الالتـينـيــة وكــذا

ترتيبهـم في القائمة.

تعرّف قوائم اHترشحW األحرار بطباعة :

*  عـبـارة "قــائـمـة حـرة" بــالـلـغـة الـعــربـيـة وبـاألحـرف
الالتـــيـــنـــيـــةr تـــتـــبع بـــحـــرف أبـــجــدي �ـــنـح عـــلى مـــســـتــوى
الــدائـرة االنــتــخــابــيـة عــلى أســاس تــاريخ وتــوقــيت إيـداع

rالقائمة

rترشح رأس القائمةHصورة تعريف ا  *

WــســتـــخــلــفــHوا Wاألســاســيـــ WـــتــرشــحـــHألــقــاب ا  *
وأسـمــاؤهم بــالـلــغــة الـعــربـيــة وبــاألحـرف الالتــيــنـيــة وكـذا

ترتيبهم في القائمة.

............... (الباقي بدون تغيير)......................".

اHادةاHادة 3 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 19 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
كـاتـبـW عــامـW لـــدى رئـيــسي دائـــرتـW في واليــةكـاتـبـW عــامـW لـــدى رئـيــسي دائـــرتـW في واليــة

أم البـواقي.أم البـواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
Wعــامـــ Wالـسّــيـدين اآلتـي اسـمــاهـمــا بـصــفـتــهـمــــا كـــاتــبـ
لـــدى رئـيـسـي دائـرتـW في واليــة أم الـبــواقيr إلحـالـتــهـمـا

عـلى التّقـاعـد :
rالعيساوي عجمي rالبيضاء Wدائرة ع -
- دائرة قصر الصباحيr محمد بوشعير.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

.Wمديرين للري في واليت.Wمديرين للري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الــسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـصــفـتــهـمـا مــديـرين لــلـري في
الــواليتW اآلتيتــrW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

rفي والية بجاية rمحمد قصيبة -
- عمر سعديr في والية البليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــــــــــديـــــــــــــر دراســــــــــــات بــــــــــــوزارة االســـــــــــــتــــــــــــشــــــــــــرافمــــــــــــديـــــــــــــر دراســــــــــــات بــــــــــــوزارة االســـــــــــــتــــــــــــشــــــــــــراف

واإلحصائيات.واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
مـــحــمــد يـــزيـــد بــومــغــــارr بـــصــفــتــه مـــديــــرا لــلــدّراســــات
بـــقــسـم ســـيــاســات الــتـــنــمــيــة االقـــتــصــاديــة فـي اHــديــــريــة
الــعـــامــة لـــلــتـــحــالـــيل االقــتـــصــاديـــة والــتـــوازنــات الـــكــبــرى
بــــــوزارة االســــتـــــشــــــراف واإلحـــــصــــائــــيــــاتr لــــتـــــكــــلــــيــــفــه

بوظيفــة أخــرى.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير مصالح البيطرة بوزارة الفالحة - سابقا.مدير مصالح البيطرة بوزارة الفالحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
رشيـد بـوقدورr بـصفـته مـديرا Hـصـالح الـبـيطـرة بوزارة

الفالحـة - سابقاr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 4  جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Wإنهاء مهام عمداء كليات بجامعت.Wإنهاء مهام عمداء كليات بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
Wالــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهـمــا بــصــفــتــهــمــا عــمــيــدي كــلــيــتـ

بجامعة قسنطينة :
rعــمـيــد كـلــيـة اآلداب والــلـغـات rالــربـعي بـن سالمـة -

rبناء على طلبه
- عبد اجمليد قموحr عميد كلية احلقوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
مــحـمـد ســحـنــونr بـصــفـته عــمـيــدا لـكـلــيـة عــلـوم الــطـبــيـعـة

واحلياة بجامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديـــر لـــلـــدمـــديـــر لـــلـــدّراســـات بـــوزارة الـــصراســـات بـــوزارة الـــصّـــحـــة والـــســـكـــان -ـــحـــة والـــســـكـــان -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
مــحــمــد HـW شــرقـيr بــصــفــته مــديــرا لــلــدّراســات بـوزارة

الصّحة والسّكان - سابقا.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مدير الدمدير الدّراسـات االستشرافية وبرامج االستثمارراسـات االستشرافية وبرامج االستثمار
وأنظمة اإلعالم اآللي بوزارة الشباب والرياضة.وأنظمة اإلعالم اآللي بوزارة الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
ســعــيــد �ــارr بــصــفــته مــديــرا لــلــدّراســات االســتــشــرافــيــة
وبــــــرامج االســــــتـــــثـــــمــــــار وأنـــــظــــــمـــــة اإلعـالم اآللي بـــــوزارة

الشباب والرياضةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اHدير العاماHدير العامّ للرهان الرياضي اجلزائري. للرهان الرياضي اجلزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
عـــبــــد اجملـــــيـــد ســـعـــيـــديr بــــصـــفـــته مـــديــــرا عـــامـــا لـــلـــرهـــان

الـرياضي اجلـزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
بـــــوزارة اHـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة واHـــــتـــــوســـــطــــةبـــــوزارة اHـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة واHـــــتـــــوســـــطــــة

والصوالصّناعة التقليدية - سابقا.ناعة التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHــوافـق 27 مــارس ســنــة 2012 تــنــهىr ابــتــــداء
مـن 25 يـنـايـر سـنة r2011 مهـام الـسّـيدين اآلتي اسـمـاهـما
بــوزارة اHــؤســســات الـــصــغــيــرة واHــتــوســـطــة والــصّــنــاعــة

التقليدية - سابقاr بسبب إلغاء الهيكل :
- مـحـمد بـحـري ترشـاقr بـصفـته مـكلّـفـا بالـدّراسات
والـــتــلـــخــيصr مـــكــلّــفـــا بــتـــســيــيـــر اHــكــتـب الــوزاري لألمن

rؤسسةHالداخلي في ا
- مــــحـــمــــد الـــعــــيــــد جتــــانيr بــــصــــفـــتـه نــــائب مــــديــــر

للـوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 4  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
بـــــوزارة الـــصبـــــوزارة الـــصّـــنـــاعـــــة وتـــرقــــيـــة االســـتـــثـــمـــارات -ـــنـــاعـــــة وتـــرقــــيـــة االســـتـــثـــمـــارات -

سابقــا.سابقــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنة 2012 تـنـهىr ابـتـداء من

25 يــنـــايــر ســـنــة r2011 مــهـــام الـــسّــيـــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة

أســمـــاؤهم بــوزارة الـــصّــنـــاعــة وتــرقـــيــة االســتـــثــمــارات -
سابقاr بسبب إلغاء الهيكل :

rبصفته مفتشا عاما rمحند أرزقي حاجر -
- عــائــشــة حــفــيــظــة مــحي الــدينr بــصــفــتــهــا رئــيــسـة

rلقسم التنمية الفضائية
- نــور الـــدين حــويـــوr بــصـــفــته مـــكــلّـــفــا بـــالــدّراســات

rوالتلخيص
- مــــحــــمــــد غــــراسr بـــصــــفــــتـه مـــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات

rوالتلخيص
- خــيـــرة ســلـــيــميr بـــصــفــتـــهــا مــديـــرة دراســات لــدى

rرئيس قسم الترقية الصّناعية
- مـــحـــمـــد ســـتـــيـــتـيr بـــصـــفـــته مـــديـــر دراســـات لـــدى

rرئيس قسم التعاون
- عبـد الـوحيـد حمـيـتوr بـصفـته مـدير دراسـات لدى

rرئيس قسم ترقية االستثمارات
- مـجيد مجكـونr بصفته مـديرا للشؤون الـقانونية

rنازعاتHوا
- بـــهــيـــة عــنـــصــرr بـــصــفــتـــهــا رئـــيــســـة دراســات لــدى

rوارد البشريةHرئيس قسم ترقية وتأهيل ا
- محـمد الـكـمال بن خالفr بـصـفته رئـيس دراسات

rلدى رئيس قسم الدّراسات واالستشراف
- لــعــلــواني زيــبـــاتr بــصــفــته رئــيس دراســات لــدى

rرئيس قسم التنمية الفضائية
- مـــســــعـــود دريـــفلr بــــصـــفـــته رئــــيس دراســـات لـــدى

رئيس قسم اخلوصصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـــــسّــــــيــــــدتـــــW والــــــسّــــــــادة اآلتـــــــيــــــة أســــــمـــــاؤهـم بـــــــوزارة
الـصّــنــاعــــة وتـرقــيــة االسـتــثـمــارات - سـابــقـاr لــتـكــلـيــفـهم

بوظـائف أخـرى :
- مـحمد ولـد محـمديr بصـفته مـديرا عـاما للـتنـمية

rالصناعية
- محـمد صالح عـواديr بصفـته مديرا عـاما لتـسيير

rالقطاع العمومي التجاري
- مـــحـــمــــد بـــاشـــاr بـــصــــفـــته مـــديــــرا عـــامـــا لـــلــــيـــقـــظـــة

rاالقتصادية والدّراسات واالستشراف
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- بـــلـــقـــاسم ربـــيـــعـيr بـــصـــفـــته مـــديـــر دراســـات لـــدى
rواكبة التكنولوجية واليقظة االقتصاديةHرئيس قسم ا

- نـاصـر عـلـبـانr بصـفـته مـديـر دراسـات لـدى رئيس
rقسم برامج التأهيل

- زهـــرة مــواليr بـــصـــفــتـــهـــا نـــائــبـــة مـــديــر لـــلـــوثــائق
rواحملفـوظـات

- عــبــد احلــكــيم مــســعـوديr بــصــفــته رئــيـس دراسـات
rلدى رئيس قسم سياسات االبتكار

- رشــيــدة بــضــيـــافr بــصــفــتــهــا رئــيــســــة دراســـات
لــــدى رئــيس قـــسم تـــرقــــيـــة اســتـــعــمـــال تــكـــنـــولــــوجــيـــات

اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
Wالــسّــيــدة والـــسّــادة اآلتــيــة أســمـــاؤهم بــصــفــتـــهم مــفــتــشــ
rبـــوزارة الـــصّـــنــــاعـــة وتـــرقـــيــــة االســـتـــثـــمــــارات - ســـابـــقـــا

لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rبلقاسم دكومي -

rناصر بن هنية -

rفتيحة بن بوعلي -

rجمال سي سرير -

- عامر ولد ساعد سعود.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
بـــــوزارة الـــــصبـــــوزارة الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصّـــــغـــــيـــــرةـــــغـــــيـــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
السّـيـدين اآلتـي اسمـاهـمـا بـوزارة الـصّـنـاعـة واHـؤسـسات
الـصّـغـيـرة واHـتـوسـطـة وتـرقـيــة االسـتـثـمـارr لـتـكـلـيف كل

منهما بوظيفة أخـرى :

- زوهـــيـــر يـــانسr بـــصـــفــتـه رئــيـس دراســـات بــقـــسم
rالصّناعات اخلفيفة

- عـــــــــبـــــــــد الــــــــقـــــــــادر قــــــــنـــــــــاديــــــــزr بـــــــــصـــــــــفــــــــتـه نـــــــــائب
مديرللمنازعات.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

باجمللس الدستوري.باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـسّيـدتـW اآلتي اسـماهـمـا بـاجمللس الـدسـتـوريr لتـكـليف

كل منهما بوظيفة أخـرى :

rبصفتها مديرة للوثائق rليلى بن عصمان -

- هــبــة خــديــجـة دراقـيr بـصــفــتــهــا رئــيــســة دراسـات
�ركز الدّراسات والبحوث الدستورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 4  جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

تعيW نائبي مديرين بوزارة اHوارد اHائية.تعيW نائبي مديرين بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمــــــــوجــب مــــــــــرســــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــؤرّخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012
يـعـيّن الـسّـيــد زهـيـر حـجـيـجr نـائب مـديـر لـتــقـيـيم وسـائل
اإلجنـــاز في اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــوســـائل اإلجنـــاز بـــوزارة

اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافـق 27 مــــارس ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـــبـــــد الـــنـــاصــر بـــركـــاتr نـــائب مـــديــر لـــتـــطـــويــر وســـائل
اإلجنـــاز فـي اHــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــوســائــل اإلجنـــاز بــوزارة

اHوارد اHائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

.Wائية في واليتHمديرين للموارد ا.Wائية في واليتHمديرين للموارد ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــدان
Wـائــيـة في الــواليـتـHاآلتي اســمـاهــمـا مــديـرين لــلـمــوارد ا

: Wاآلتيت

rفي والية بجاية rعمر سعدي -

- محمد قصيبةr في والية البليدة.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس قسم بوزارة االستشراف واإلحصائيات.رئيس قسم بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
مـــحــــمـــد يـــــزيـــد بـــومـــغــــــارr رئـــيـــســــــا لـــقـــسم ســـيـــــاســـات
الـتـنـمــيـة االقـتـصـاديـة في اHـديـريـــة الـعـامـــة لـلـتـحـــالـيل
االقـتـصــاديـــة والـتـوازنـات الـكـبـرى بـوزارة االسـتـشــراف

واإلحصائيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير اHتحف العمومي الوطني بالشلف.مدير اHتحف العمومي الوطني بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
مـــحـــمـــــود حــــســـنــــــاويr مـــديـــــرا لــــلـــمـــتـــحـف الـــعـــمـــــومي

الـوطني بـالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديـر دراســات بـوزارة الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحثمــديـر دراســات بـوزارة الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
نــــــور الــدين زيــدr مــديــرا لــلــدّراســات بــوزارة الــتــعـلــــيم

العــالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
نـائب مـديــر في اHـديــريـة الـعــامـة لـلــبـحث الــعـلـمينـائب مـديــر في اHـديــريـة الـعــامـة لـلــبـحث الــعـلـمي
والـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـاليوالـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
مـــرزاق رمـــضــةr نـــائب مـــديــر لإلعـالم الــعـــلــمـي والــتـــقــني
واالقـتـصـادي واإلحـصـائـيـات في اHـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحث
الـعلـمي والـتطـويـر التـكنـولـوجي بوزارة الـتـعلـيم الـعالي

والبحث العلمي.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
نــائب مــديــر بـجــامــعـة األمــيــر عــبـد الــقــادر لـلــعــلـومنــائب مــديــر بـجــامــعـة األمــيــر عــبـد الــقــادر لـلــعــلـوم

اإلسالمية بقسنطينة.اإلسالمية بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد عالوة
عـمـارةr نـائب مــديـر مـكـلّـفــا بـالـتـكـوين الــعـالي في الـطـور
الــــثــــالث والــــتــــأهـــيـل اجلــــامـــعـي والــــبـــحـث الــــعـــلــــمـي وكـــذا
الـتـكــــوين الـعــالـي فـيـمـا بــعــد الـتــدرج بـجـامــعـــة األمـــيـر

عبـد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
عـمـيـد كـلـيـة الـشـريــعـة واالقـتـصـاد بـجـامـعـة األمـيـرعـمـيـد كـلـيـة الـشـريــعـة واالقـتـصـاد بـجـامـعـة األمـيـر

عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة 2012 يعيّـن السّيد كمال
لدرعr عـمـيدا لـكـليـة الـشريـعـة واالقتـصـاد بجـامـعة األمـير

عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مديـر اHوارد الـبشريـة والتكـوين بوزارة الـشبابمديـر اHوارد الـبشريـة والتكـوين بوزارة الـشباب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
سعـيـد �ـارr مـديرا لـلـمـوارد الـبـشريـة والـتـكـوين بوزارة

الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 4  جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

الـتـعيـW بـوزارة الـصالـتـعيـW بـوزارة الـصّنـاعـة واHـؤسـسات الـصنـاعـة واHـؤسـسات الـصّـغـيرةـغـيرة
واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 27 مــارس سـنـة 2012 تــعـيّن الـسّــيـدتـان
والـسّـادة اآلتـيــة أسـمـاؤهم بـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسـات

الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار :
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- محـمـد باشـاr مـديرا عـامـا لـليـقـظة االسـتـراتيـجـية
rوالدّراسات االقتصادية واإلحصائيات

- مـــحـــمـــد ولـــد مـــحـــمـــديr مـــديــــرا عـــامـــا لـــلـــتـــنـــمـــيـــة
rالصّناعية

- محمـد صالح عـواديr مديرا عـاما لـتسيـير الـقطاع
rالعمومي التجاري

- زوهــــــيــــــر يــــــانـسr مــــــديـــــــرا لــــــلــــــدّراســـــــات بــــــقــــــسم
rالصّناعات اخلفيفـة

- نـــــاصــــــر عـــــلــــــبـــــانr مــــــديـــــرا لــــــلـــــدّراســــــــات بـــــقــــــسم
rالصّناعـات اخلفيفـة

- بلـقـاسم ربـيـعيr مـديـرا لـلدّراسـات بـقـسم الـيـقـظة
rعلومة االقتصاديةHاالستراتيجية وا

- عـــــبــــــد الـــــقــــــادر قـــــنــــــاديـــــزr مــــــديــــــرا لــــــلـــــدّراســـــــات
rنازعـاتHالقانونــية وا

- رشـــــيــــــدة بـــــضـــــيـــــافr رئــــــيـــــســـــة دراســـــات بــــــقـــــسم
rاإلحصائيات والتحقيقات والتقييم

- زهـــــــرة مـــــــواليr رئــــــــيـــــــســـــــة دراســـــــات لـــــــدى قـــــــسم
rاإلحصائيات والتحقيقات والتقييم

- عــــبـــــد احلــــكــــــــيم مــــســـعــــــــوديr رئــــيس دراســـــات
بقسـم التأهـيل.

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مـــارس ســـنــة 2012 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
والــسّــادة اآلتـيــة أســمــاؤهم مـفــتــشــW بـاHــفــتــشـيــة الــعــامـة
لــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الــصّــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمار :
rفتيحة بن بوعلي -
rجمال سي سرير -

rعامر ولد ساعد سعود -
rبلقاسم دكومي -

rجاب اللّه بلقاسمي -
- ناصر بن هنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2012 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

باجمللس الدستوري.باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 27 مــارس سـنـة 2012 تــعـيّن الـسّــيـدتـان

اآلتي اسماهما باجمللس الدستوري :
rمديرة للدّراسات والبحث rليلى بن عصمان -

- هبة خديجة دراقيr مديرة للوثائق.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى  األولى جــمــادى  األولى عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21
أبـــــريـل ســـــنــــة أبـــــريـل ســـــنــــة r2012 يــــعـــــدل الـــــقــــرار اHـــــؤرr يــــعـــــدل الـــــقــــرار اHـــــؤرّخ في خ في 20
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 12  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2012 الـــــذي يـــــحـــــد الـــــذي يـــــحـــــدّد اHـــــمـــــيد اHـــــمـــــيّـــــزات الـــــتـــــزات الـــــتّـــــقـــــنـــــيـــــقـــــنـــــيّــــة ألوراقــــة ألوراق

الـتالـتّـصـويت الــتي تـسـتـعـمل النـتـخـاب أعـضـاء اجملـلسـصـويت الــتي تـسـتـعـمل النـتـخـاب أعـضـاء اجملـلس
الشالشّعبي الوطني.عبي الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 67 اHـؤرّخ
في 17 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمّن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 180
اHـؤرّخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل
ســــنــــة 2012  الــــذي يــــحــــدّد نـصّ أوراق الــــتّــــصــــويـت الــــتي
تـستـعمل النـتخـاب أعـضاء اجملـلس الشّـعبيّ الـوطنيّ لـيوم

rتمّمHعدّل واHا r10 مايو سنة 2012 و�يّزاتها التّقنيّة

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 20 جـــمــادى األولى
عـــــام 1433 اHــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدّد
اHــمــيــزات الــتــقــنـــيــة ألوراق الــتّــصــويت الـــتي تــســتــعــمل

rّالنتخاب أعضاء اجمللس الشّعبيّ الوطني



30 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2623
22 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهــــــدف هــــــذا الـــــــقــــــرار إلى تـــــــعــــــديل
النـقطتW 5 و6 من اHـلـحق اHرفق بـالقـرار اHؤرّخ في 20
جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 12 أبـــريل ســـنـــة 2012
الــذي  يـحـدداHـمـيّــزات الـتّـقـنـيّـة ألوراق الــتّـصـويت الـتي

تـسـتـعـمـل النتخاب أعضاء اجمللس الشّعبي الوطني.

2 : :"تـــــعــــــدّل الــــنــــقـــــطــــتـــان 5 و6 من اHـــلـــحق اHــاداHــادّة ة 
وحترران كما يأتي :

" " 5 - ت - تــــــــــســــــــمــــــــــيــــــــــة احلة احلــــــــزب الزب الــــــــــسّــــــــــيــــــــاساسـي الي الــــــــذي قذي قــــــــــدمتدمت
الالــــــقــــــائائــــــمــــــة حتت رعة حتت رعــــــايايــــــتهr بتهr بــــــالالــــــلّــــــغــــــة الة الــــــعــــــربربــــــيّــــــة وبة وبــــــاألحاألحــــرفرف

الالالالّتينيتينيّة :ة :

rالسّمك : 18 ضعيف rباللّغة العربيّة -

- بـاألحـرف الالّتـيـنـيّـةr الـسّـمك : 14 أسـود بـالـنـسـبة
لعبارة "حزب" و34 أسود بالنسبة لتسمية احلزب.

فـي األعــــلى وعــــلى يــــســــار اHـــســــاحــــة : طــــبـــاعــــة رقم
تعريفي وطني :

r3 سم x اإلطار : 3 سم -

rاخلط : هلفتكا خشن -

- السمك : 63 خشن".

" " 6 - ت - تــــعـريريـف قف قـوائوائـم اHم اHـتــــرشرشــــحــــW األحW األحـرار برار بــــعــــبـارةارة
"ق"قـائمة حرة" بالائمة حرة" بالـلغة العربلغة العربـية وباألحرف الالتيية وباألحرف الالتيـنيةr يتبعنيةr يتبع
بــــــــحــــــــــرف أبرف أبــــــــجــــــــدي عدي عــــــــربي �ربي �ــــــــنـح عح عــــــــلى ملى مــــــــســــــــتــــــــوى الوى الــــــــدائدائــــــــرةرة

االنتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة :االنتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة :

rقائمة حرة rباللغة العربية

- السّمك : 20 ضعيف.

rقائمة حرة rباألحرف الالتينية

- السّمك : 14 أسود.

في األعـــلى وعـــلى يـــســـار اHــســـاحـــة : طــبـــاعـــة حــرف
أبجدي عربي.

r3 سم x اإلطار : 3 سم -

rاخلط : هلفتكا خشن -

- السمك : 79 خشن".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 29  جــــمـــــادى األولى عــــام 1433

اHوافق 21 أبريل سنة 2012.
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 17 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـرخص لـرؤساءr يـرخص لـرؤساء

اHـراكــز  الـداHـراكــز  الـدّبــلـومــاسـيــة والـقــنـصــلـيــة بـتـقــد� تـاريخبــلـومــاسـيــة والـقــنـصــلـيــة بـتـقــد� تـاريخ
افـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلسافـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلس

الشعبي الــوطني.الشعبي الــوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
rووزير الشؤون اخلارجية

- �ـقـتـضى الـقـانــون الـعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

rادّة 30 منهHال سيّما ا rتعلّق بنظام االنتخاباتHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 01 اHـؤرّخ في 20 ربـيع
األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدّد
الـدوائـــر االنـتـخـابـــيـة وعـــدد اHـقــاعــد اHــطـلـــوب شـغـلـهـــا

rانHفي انتخابات البر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHــؤرّخ في 14 جــمــــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1431 اHــوافــق 28

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايــو سنة 2010 وا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 67
اHــــــــــؤرّخ فـي 17 ربـــــــــــــيـع األوّل عــــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـــق 10
فـــبـــــرايــــــر ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمّن اســــتـــدعــــاء الـــهــــيـــئـــة

rاالنتخابية النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 30 من الـقانـون
الــــعــــضـــــوي رقم 12 - 01 اHــــؤرّخ في 18 صــــفــــر عـــــام 1433
rتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 12 ينـاير سنة 2012 واHا
يرخص لرؤساء اHراكز  الـدّبلوماسية والقـنصلية بتقد�
تـاريخ افتـتاح االقـتراع النـتـخاب أعـضاء اجملـلس الشـعبي
الــــوطــني �ـــائــة وعــشــرين (120) ســاعـــة عــلى األكــثــرr في

الدوائر االنتخابية التابعة الختصاصهم.



وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 13 يــولـيـو يــولـيـو
ســنــة ســنــة r2011 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافي

الدولي لترقية اHعمار الطيني.الدولي لترقية اHعمار الطيني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

اHـاداHـادّة ة 2 : :   تنـشـر الـقـرارات اHـتـخـذة تـطـبـيـقـا ألحـكام
اHـادة األولى أعاله وتــعـلّق �ـقـر الـسـفـارات والـقـنـصـلـيـات
قــــبل عــــشـــرة (10) أيــــام عـــلـى األكـــثــــر من تــــاريخ افـــتــــتـــاح
االقـــتـــراعr وتــــرسل نــــســـخــــة مـــنــــهـــا إلى الــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالداخلية وإلى الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية.

اHـاداHـادّة  ة  3 : :   يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 17 أبريل سنة 2012.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اHؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اHـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

rتمّمHعدّل واHا rوكيفياته

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 03-297 اHــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام 1424
اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة r2003 اHـعـدّل واHتـمّم واHـذكور
أعـالهr يـــؤسس مـــهــــرجـــان ثـــقـــافي دولـي ســـنـــوي لـــتـــرقـــيـــة

اHعمار الطيني.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 11 شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق 13
يوليو سنة 2011.
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