
العدد العدد 24
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

األربعاء األربعاء 3  جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 25 أبريل سنة أبريل سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف :.021.54.35.06. إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس.021.54.35.12.
ح.ج.ب .50-3200  اجلزائر

Télex.:.65.180.IMPOF.DZ
060.300.0007.68.KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 182 مـؤرّخ في 24 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 16 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـمـاد
إلى ميزانية التكاليف اHشتركة ...................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم  12 - 183 مـؤرّخ في 24 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضـمن إحـداث أبـواب
وحتـويل اعـتماد في ميزانية الدولة ..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 184 مـؤرّخ في 24 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 16 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـمـاد
إلى ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين .............................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رئــيس دراسـات
برئاسة اجلمهوريّة ....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رئــيـســة دراسـات
برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة) .................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّـفـة بـالـتـفـتـيش
�فتشية مصالح احملاسبة في اHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHاليّة .............................................................
�ـفـتــشـيـة Wيـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتـشــ s2012 ـوافق 5 أبـريـل سـنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 ا
مصالح اHيزانية بوزارة اHاليّة ...................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـاHـفـتـشـيـة
العامة للجمارك .......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
اHاليّة .....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـضرائب في
والية الشلف ............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـربـيـة في
والية بسكرة ............................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 تتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـرين لألشـغال
العمومية في الواليات ..............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يـتضمّن إنهـاء مهام مديـر اHركز اجلامعي
بتامنغست ..............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضمّن إنـهاء مـهام عمـيد كـليـة الفـيزياء
بجامعة هواري بومدين  للعلوم والتكنولوجيا ..............................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتـــضــمّن إنــهــاء مــهـــام مــديــر الــصــحــة
والسّكان في والية تبسة ............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يـتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام الــكـــاتـبــة الــعــامـة
للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW مــكــلّــفــة بــالــدّراسـات
والتّلخيص برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامّة للحكومة) ................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضـمّن تـعــيـW الـكـاتب الــعـامّ لـبـلـديـة
سوق أهراس ...........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يـتــضـمّن تــعـيـW مــديـر تــثـمـW األمالك
التابعة للدولة في اHديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHاليّة ..................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريل سنة s2012 يتضمّن تعيـW مدير البرنامج والتحليل
والتلخيص في اHفتشية العامة للماليّة بوزارة اHاليّة ...................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يـتــضــمّن تـعــيـW نــائـبــة مـديــر بـوزارة
اHاليّة .....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يـتــضــمّن تـعــيـW نــائـبــة مـديــر بـوزارة
الطاقة واHناجم ........................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يـتضـمّنـان تعـيW نـائبي مـديرين
بوزارة النّقـل ..........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضـمّن تعـيW مـديـر التـربيـة في والية
سكيكدة ..................................................................................................................................................
مــراســيم رئـآســيّــة مــؤرّخـة في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 تــتـضــمّن تـعــيـW مــديـرين لألشــغـال
العمومية في الواليات ..............................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الثقافة ........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضمّن تعـيW مديـرة اHتحف الـعمومي
الوطني بتبسة .........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضمّن تعـيW مديـر التشـغيل في والية
إيليـزي ...................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 2  مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة s2011 يـتــضـمن تـعـيــW قـضـاة مــسـاعـدين لـدى
احملاكم العسكرية .........................................................................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 17 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 10 مــارس ســنــة s2012 يــتــضــمن إنــهــاء انــتـداب رئــيس
احملكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة ....................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 10 مارس سـنة s2012 يـتضـمن انـتداب قـاض لدى وزارة
الدفاع الوطني بصفة رئيس احملكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة ...........................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 22 مارس سـنة s2012 يـتـضمن جتـديـد انتـداب قـاض لدى
وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة.......................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 22 مارس سـنة s2012 يـتـضمن جتـديـد انتـداب قـاض لدى
وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة .....................
مقـرر مؤرخ في 13 محـرّم عام 1433 اHوافـق 8 ديسمـبر سنـة s2011 يـتضمن اHـصادقـة على البـذل اجلديدة ولـواحقهـا اHدرجة
ضمن تشكيلة بذل مستخدمي اHديرية العامة للجمارك ...................................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـرار مؤرخ في 28 ذي احلـجـة عـام 1432 اHـوافق 20 نـوفـمـبـر سـنـة s2011 يـحـدد الـقـائـمـة الـوطـنيـة لألشـخـاص اHـؤهـلـW لـلـقـيام
بالــتحـقــيـق اHســبق إلثبات اHـنفعـة العـموميـة في إطار عمـليـات نزع اHلـكية من أجل اHـنفعـة العـموميـة بعنـوان سنة
........................................................................................................................................................ 2012
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قرار مؤرّخ في 30  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 22 أبريل سنة s2012 يرخص للوالة تقد� تاريخ افتتاح االقتراع اHتعلق
بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الــوطني ......................................................................................................

وزارة اKالـيةوزارة اKالـية

قــرار مـؤرّخ في 21  شــوّال عـام 1432 اHـوافق 19  ســبـتـمــبـر سـنـة s2011 يـتــعـلّق بـتـكــفّـل مـيـزانـيــة الـدولـة بـاحلـقــوق اجلـمـركـيـة
والرسم على القيمة اHضافة الواجبة األداء عند استيراد الزيوت الغذائية اخلـام والسكـر اخلـام ...........................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 6  شــوّال عــام 1432 اHـــوافــق 4  ســبــتـــمــبــر ســنــة s2011 يــحــدّد قــائــمـــة صــفــقــات الــدّراســات
واخلدمات اHعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقـة ............................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 29 شــوال عـام 1432 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنـة s2011 يـتـضـمّـن وضع بـعض األسالك اخلـاصـة
بالثقافة في حالة اخلدمة لدى وزارة اجملاهدين واHصالح التابعة لها ...................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 16  رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 16 غـشـت سـنـة s 2011 يـتــضـمّن تـنـظــيم اHـديـريــات الـوالئـيـة
للتجارة واHديريات اجلهوية للتجـارة في مكـاتب ..........................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 17  ذي احلجّـة عام 1432 اHوافق 13 نـوفمـبـر سـنة s 2011 يـتـضمّن إنـشـاء مـفتـشـيات Hـراقـبة
اجلودة وقمع الغش على مستوى احلدود البرية والبحرية واجلوية واHناطق واخملازن حتت اجلمركة .......................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم  12 -  - 182 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
s2012 ــــــوافق 16 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اHاألولى عــــــام األولى عــــــام 1433 ا
يـتـضــمن حتـويل اعـــتـمـاد  إلـى مـيـزانــيـة الـتــكـالـيفيـتـضــمن حتـويل اعـــتـمـاد  إلـى مـيـزانــيـة الـتــكـالـيف

اHشتركة.اHشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

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

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان

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

s2012 الية لسنةHقانون ا

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

s2012 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

s2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـــقــــتـــضـى اHــــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقــم 12 -43 
اHــؤرخ فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لـوزيـر اجملاهـدين من مـيـزانيـــة الـتسـيـير �ـوجـب قـانون

s2012 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمـــاد قــدره ثــمــا�ـــائــة وواحــد وثالثــون مـــلــيــون ديــنــار

(831.000.000 دج) مـــقـــيـــد فـي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
اجملــــاهــــدين وفي الــــبــــاب رقم 37-09 "اإلدارة اHــــركــــزيــــة -
الـنــفـقـات اHـتـعـلــقـة بـتـحـضـيــر وتـنـظـيم الـذكـرى 50  لـعـيد

االستقالل".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــــــدره ثـــــمـــــا�ـــــائــــــة وواحـــــد وثالثـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(831.000.000 دج) يـــــقــــــيّـــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

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

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقمرقم  12 -  - 183 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
s2012 ــــــوافق 16 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اHاألولى عــــــام األولى عــــــام 1433 ا
يـــــتـــــضـــــمـن إحـــــداث أبـــــواب وحتــــــويـل اعــــــتـــــمـــــاد فييـــــتـــــضـــــمـن إحـــــداث أبـــــواب وحتــــــويـل اعــــــتـــــمـــــاد في

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

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

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان

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

s2012 الية لسنةHقانون ا
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- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

s2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقــم 12 -34
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

s2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -42
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشؤون الديـنية واألوقـاف من ميزانـية التـسيير

s2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -46
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الـتربـيـة الوطـنـية مـن ميـزانـية الـتـسيـيـر �وجب

s2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -52
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعـلــمي من مــيــزانــيـة

s2012 الية لسنةHوجب قانون ا�التسيير 

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 12 -63  
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــراالتــصـال مـن مـيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانـون

s2012 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
الوزاراتs األبواب اآلتية :

- وزارة الــــشــــؤون اخلـــــارجــــيــــة : بـــــاب رقــــمه 13-37
وعــنـوانه "اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفــقـات اHــتـعــلـقــة بـإحــيـاء

s"الذكرى 50 لعيد االستقالل

- وزارة الــشـؤون الــديــنــيــة واألوقــاف :  بـاب رقــمه
37-06  وعــنــوانه "اإلدارة اHــركــزيـة - الــنــفــقــات اHـتــعــلــقـة

s"بإحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل

- وزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة :  بـــاب رقـــمه 10-37
وعــنـوانه "اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفــقـات اHــتـعــلـقــة بـإحــيـاء

s"الذكرى 50  لعيد االستقالل

- وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعــلــمي :  بـاب
رقــــمه 37-09  وعــــنـــوانـه "اإلدارة اHـــركــــزيــــة - الـــنــــفــــقـــات

s"تعلقة بإحياء الذكرى 50  لعيد االستقاللHا

- وزارة االتـــــصـــــال : بــــاب رقـــــمه 44 -23 وعــــنـــــوانه
"اإلدارة اHـركـزيـة - مـسـاهـمــة لـلـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـبث

s"اإلذاعي  بعنوان إحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل

- وزارة االتـــــصـــــال : بــــاب رقـــــمه 44 -24 وعــــنـــــوانه
"اإلدارة اHــركــزيـة - مــســاهـمــة لــوكـالــة األنــبـاء اجلــزائــريـة

بعنوان إحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل".

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـــــدره ثــــــمـــــا�ــــــائـــــة وواحــــــد وثالثـــــــون مـــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــار
(831.000.000 دج)  مقيد في ميـزانية التكاليف اHشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قــــــــدره ثـــــمــــا�ـــــائـــــة وواحـــــد وثالثــــــون مـــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(831.000.000 دج)  يــــــــــــــــقــــــــــــــــيّــــــــــــــــد فـــي مــــــــــــــيـــــــــــــــزانـــــــــــــــيــــــــــــــة
تسييـرالوزارات وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يــكـــلف  وزيــــر اHــالـــيــــة ووزيـــر الـــشــؤون
اخلـــارجـــيــة ووزيـــر الـــشـــؤون الـــديــنـــيـــة واألوقـــاف ووزيــر
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة ووزيـر الــتــعــلــيـم الــعــالــي والــبــحـث
الـعـلمــي ووزيـــر االتـصـــالs كل فيـمـــا يخـصّـه s بـتنـفـيـذ
هـــــذا اHـــرســـــوم الــــذي يـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

13-37

06-37

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اHركـزية - نفقات متعلقـة بإحياء الذكـرى 50  لعيد االستقالل.......
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اHركـزية - نفقات متعلقـة بإحياء الذكـرى 50  لعيد االستقالل.......

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

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



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 824
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق  (تابع) (تابع)

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

10-37

09-37

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اHركـزية - نفقات متعلقـة بإحياء الذكـرى 50  لعيد االستقالل.......
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية............................

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 السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اHركـزية - نفقات متعلقـة بإحياء الذكـرى 50  لعيد االستقالل.......

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي  والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي  والبحث العلمي



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق  (تابع) (تابع)

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

23-44

24-44

200.000.000

40.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

وزارة االتصالوزارة االتصال
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

اإلدارة اHــركــزيــة - مـســاهــمـة لــلـمــؤسـســة الــوطـنــيـة لــلـبـث اإلذاعي بـعــنـوان
إحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل.....................................................
اإلدارة اHــركــــزيــة - مــســـاهــمـــة لــوكـــالــة األنـــبــاء اجلــزائـــريــة بـــعــنـــوان إحــيــاء
الذكـرى 50  لعيد االستقالل.............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال........................................

جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقمرقم  12 -  - 184 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
s2012 ــــــوافق 16 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اHاألولى عــــــام األولى عــــــام 1433 ا
يتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

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

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان

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

s2012 الية لسنةHقانون ا

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

s2012 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

s2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -43
اHــؤرخ فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لـوزيـر اجملاهـدين من مـيـزانيـــة الـتسـيـير �ـوجـب قـانون

s2012 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـتـمـاد قـدره واحـد وثالثـون مـلـيـارا وسـبـعـمـائـة وخـمـسة
وتــســـعــون مــلـــيــونـــا ومــائــة وثالثـــة وأربــعـــون ألف ديــنــار
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(31.795.143.000 دج) مـــقــــيـــــد في مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اHــشــتــركـــة وفـي الــبــاب رقم 37-91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــــدره واحـــد وثـالثـــون مـــلـــيـــارا وســـبــــعـــمـــائـــة وخـــمـــســـة
وتــســـعــون مــلـــيــونـــا ومــائــة وثالثـــة وأربــعـــون ألف ديــنــار
(31.795.143.000 دج) يـقــيّـــد فـي مـيزانية تسيير وزارة
اجملـاهـديـن وفي األبـواب اHـبــيـنـة فـي اجلـدول اHـلــحق بـهـذا

اHرسوم.

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

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق 

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

03-31

03-33

01-46

07-46

1.744.000

1.744.000

247.880.000

247.880.000

249.624.000

13.927.032.000

17.615.000.000

31.542.032.000

31.542.032.000

31.791.656.000

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
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 اHـــركــزيــة - اHـــســتــخـــدمــون اHـــتــعــاقـــدونs الــرواتبs مـــنح ذات طــابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اإلدارة اHـركـزيـة - اHـنح اخلـاصـة بـاجملاهـدين وذوي حـقـوق الـشـهـداء وضـحـايا
اHـواد اHتـفـجــرة وذوي حـقوقـهم وكـذلك لـكـبــار اHـعطـــوبW مـن الـضحـايا
........................................................................................WدنيHا
التكميل التفاضلي للمعاش اHقدم للمجاهدين.......................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق  (تابع) (تابع)

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

13-31

3.487.000

3.487.000

3.487.000

3.487.000

31.795.143.000

31.795.143.000

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظغون - مرتبات العملاHوظغون - مرتبات العمل

sالرواتب sـتعـاقـدونHسـتـخدمـون اHـصـالح الالمركـزيـة التـابـعة لـلـدولـة - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدينمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين ......................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى عــام عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيس دراسات برئاسة اجلمهوريرئيس دراسات برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــسّـيـد مـحـمـد أرزقي إ�ـونs بـصــفـته رئـيـسـا لـلـدّراسـات

برئاسة اجلمهوريّةs إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى عــام عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
رئــيـــســـة دراســات بـــرئـــاســة اجلـــمـــهــوريرئــيـــســـة دراســات بـــرئـــاســة اجلـــمـــهــوريّـــة (األمـــانــةـــة (األمـــانــة

العامة للحكومة)العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّيدة جـوهرة إسـعدs بـصفـتها رئـيسـة دراسات بـرئاسة
اجلــمــهـــوريّــة (األمــانــــة الــعــامـــة لــلــحـــكـــومـــة)s لـــتــكــلـــيــفــهـــا

بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى عــام عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـكـلمـكـلّـفـة بـالـتـفـتـيش �ـفـتـشـيـة مـصـالح احملـاسـبـة فيـفـة بـالـتـفـتـيش �ـفـتـشـيـة مـصـالح احملـاسـبـة في

اHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHالياHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
السّيدة وهيبة لفـقيs بصفتها مكلّفة بـالتفتيش �فتشية
مـصالح احملـاسـبة فـي اHديـريـة العـامـة للـمـحاسـبـة بوزارة

اHاليّةs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433
اHاHــــوافق وافق 5 أب أبــــريل سريل ســــنــــة ة s2012 يs يــــتــــضــــــمّن إنن إنــــهــــاء ماء مــــهــــامام
�فتشية مصالح اHيزانية بوزارة اHاليّة.ة. WاليمفتشHيزانية بوزارة اHفتشية مصالح ا� Wمفتش

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
�ــفــتــشــيـة Wالــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم مــفــتــشــ
مصالح اHيزانية بوزارة اHاليّةs إلحالتهم على التّقـاعد :
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sالعياشي بكطاش -
sمالل Wحس -

- عبد القادر بوطيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مفتش باHفتشية العامة للجمارك.مفتش باHفتشية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
sـــــوافق 5 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2012 تــــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـتداء من 20 نـوفـمـبـر سـنة s2011 مـهـام الـسّـيـد الـهواري
sــفــتـشـــيـة الــعــامــة لــلـجــمـاركHبـصــفـتـه مـفــتـشــا بـا sدوحـي

بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة اHالينائب مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــد مــحــمــد حـروقs بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــعــمــلــيـات
الـعـقـاريـة في اHـديـريــة الـعـامـة لألمالك الـوطـنـيـة بـوزارة

اHاليّةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير الضرائب في والية الشلف.مدير الضرائب في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيد مـحـمد سـاHيs بـصـفته مـديـرا للـضـرائب في والية

الشلفs إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير التربية في والية بسكرة.مدير التربية في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيــد ابــراهـــيم ســـردوكs بــصـفـتــه مـديـــرا لــلـتــربـــيـة

في والية بسكرةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 13  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 تــتـضــمs تــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهــمـا بــصـفــتــهـمــا مـديــرين لألشــغـال
الــعـمـومــيـة في الـواليــتـW اآلتـيــتـsW لـتـكــلـيف كل مــنـهـمـا

بوظيفـة أخـرى :
sفي والية باتنة sجمال الدين بوحامد -
- عبد الرحمان عبديs في والية بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد عـلي تـقــــارs بـصـفـته مـديـــرا لـألشـغــال الـعـمـومـيـة

في والية أدرارs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد مـحـمـد راجعs بــصـفـته مـديـرا لألشـغـال الـعـمـومـيـة

في والية سيدي بلعباسs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير اHركز اجلامعي بتامنغست.مدير اHركز اجلامعي بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
السّـيد إسـماعـيل روينـةs بصـفته مـديرا لـلمـركز اجلـامعي

بتامنغستs بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
عــمــيــد كــلــيــة الــفـيــزيــاء بــجــامــعــة هــواري بـومــدينعــمــيــد كــلــيــة الــفـيــزيــاء بــجــامــعــة هــواري بـومــدين

للعلوم والتكنولوجيا.للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيــد مـحــمـد بن داودs بـصــفـته عــمـيـدا لــكـلــيـة الـفــيـزيـاء

بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير الصحة والسمدير الصحة والسّكان في والية تبسة.كان في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد جـمـال زبـيـديs بـصـفـته مـديــرا لـلـصـحـة والـسّــكان

في والية تبسةs بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433
اHاHـوافق وافق 5 أب أبــــريل سريل سـنـة ة s2012 يs يـتـضــــمّن إنـن إنــهــــاء مـاء مــهـهــامام
الكـاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.الكـاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّــيــدة خـداوج إHــاينs زوجــة بن رابحs بــصــفـتــهــا كـاتــبـة
عـامـة لـلـمـدرســة الــوطـنــيـة الـعـلــيـا لـلـسـيــاحـــةs إلحـالـتـهـا

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تعيـW مكـلن تعيـW مكـلّفةفة
بـــالـــدبـــالـــدّراســـات والـــتراســـات والـــتّــلـــخـــيص بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريــلـــخـــيص بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريّــةــة

(األمانة العام(األمانة العامّة للحكومة).ة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســـوم رئـــاســيّ مــؤرّخ في 13 جــمـادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 تعـيّن السّـيدة
جــوهـرة إســعــدs مـكــلّــفـة بــالــدّراسـات والــتّــلــخـيص بــرئــاسـة

اجلمهوريّة (األمانة العامّة للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wـن تــــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2012 ـــــوافق 5 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةHـــــوافق اHا

الكاتب العامالكاتب العامّ لبلدية سوق أهراس. لبلدية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 جـمادى األولـى
عـــــام 1433 اHــــوافق 5 أبــــريـل ســــنــــة 2012 يـــــعــــيّن الـــــسّـــــيــــد

يـاسـW كنـاشs كـاتبـا عـاما لبلدية سوق أهراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
تثـمW األمالك التـابعة لـلدولة في اHـديرية الـعامةتثـمW األمالك التـابعة لـلدولة في اHـديرية الـعامة

لألمالك الوطنية بوزارة اHاليلألمالك الوطنية بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مـحـمـد حـروقs مــديــرا لـتـثــمـW األمالك الـتـابــعــة لـلـدولــة

في اHديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHاليّة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
الــبــرنــامج والــتـحــلــيل والــتــلـخــيص فـي اHـفــتــشــيـةالــبــرنــامج والــتـحــلــيل والــتــلـخــيص فـي اHـفــتــشــيـة

العامة للماليالعامة للماليّة بوزارة اHالية بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
محـمـد سعـوديـةs مديـرا لـلبـرنـامج والـتحـلـيل والتـلـخيص

في اHفتشية العامة للماليّة بوزارة اHاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
5 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيW نـائبةن تعـيW نـائبة اHوافق اHوافق 

مدير بوزارة اHاليمدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 تــــــعــــــيّن
الـــسّــــيــــدة وهـــيــــبــــــة لــــفـــقــيs نـــائــــبــــــة مــــديــــــر ألنــــظــــمــــــة
وشـبــكـــات اإلعالم اآللي في اHـديــريـة الـعــامـة لـلـمــحـاسـبـة

بـوزارة اHالـيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
5 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيW نـائبةن تعـيW نـائبة اHوافق اHوافق 

مدير بوزارة الطاقة واHناجم.مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 تــــــعــــــيّن
السّيدة فـتيحـة لوكيلs نـائبة مديـر للمـيزانيـة واحملاسبة

بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 13  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة s2012 يــــتــــضــــمs يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

تعيW نائبي مديرين بوزارة النتعيW نائبي مديرين بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عـــــبــــــد الــــغــــــني حـــــمـــــانيs نـــــائـب مــــديـــــر حلــــــركـــــــة اHــــرور
والوقــايــة عبـر الطـرق �ـديريـة النّـقـل الـبري واحلـضـري

بوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
محمد ساHيs نائب مدير للوسائل العامة بوزارة النّقل.



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1424
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

التربية في والية سكيكدة.التربية في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

ابراهيم سردوكs مديرا للتربية في والية سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 13  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
Wـن تــــعــــيـــWتــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sتــــتــــضـــم s2012 ـــــوافق 5 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةHـــــوافق اHا

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
السّـيدان اآلتي اسمـاهما مـديرين لألشغـال العمـومية في

: Wاآلتيت Wالواليت
sفي والية باتنة sعبد الرحمان عبدي -

- جمال الدين بوحامدs في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 جـمادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريل سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـيـد مـحـمـد

راجعs مديرا لألشغال العمومية في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

علي تقارs مديرا لألشغال العمومية في والية تندوف.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يتضـمs يتضـمّن تعيW مكلن تعيW مكلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة.لخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 جـمادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريل سـنة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد مـحرز
عـفرونs مكلّـفا بالدّراسات والـتّلخيص مـسؤوال عن اHكتب

الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 يتضـمs يتضـمّن تعيW مديرةن تعيW مديرة

اHتحف العمومي الوطني بتبسة.اHتحف العمومي الوطني بتبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 تــــــعــــــيّن
الـــسّــيـــدة لــيـــنــدة مـــقــرانـيs مــديـــرة لــلـــمــتـــحف الــعـــمــومي

الوطني بتبسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

التشغيل في والية إيليـزي.التشغيل في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

الصديق جعفريs مديرا للتشغيل في والية إيليـزي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مقـرار وزاري مـشتشتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 2  م  مـحرحرّم عام م عام 1433 اH اHـوافق وافق 27 ن نـوفوفـمبمبـر سر سـنة نة s2011 يتs يتـضمن تضمن تـعيعيـW قW قـضاة مضاة مـساعساعـدين لدىدين لدى
احملاكم العسكرية.احملاكم العسكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قـــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرّخ في 2  مــحــرّم عـام 1433 اHـوافق 27 نــوفــمــبــر ســنـة s2011 يــعـيّـن الـعــســكــريـون
الـعامـلـون في اجليـش الوطـني الـشعـبيs اآلتـية أسـماؤهمs قـضـاة مسـاعـدين لدى احملـاكم الـعسـكـرية خالل الـسـنة الـقـضائـية

: 2012 - 2011
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يونس رفيق
شعبان مزياني
Wباركية يسH
شوشان مراد

بوشوشة مرزاق
زغبة بوخميس
ناصري محمد

سعايدية عبد العزيز
ثالجيت محمد
بوجمعة بلقاسم
بورابعة العيد
بوشطة محمد

عتبة أحمد
زياد عبد اجلبار

أوكال أمحمد
شاوش عبد الله
فلوس يوسف
شبوبي حسان

بلعيد عبد احلكيم
قريد عبد القادر

عجرود عبد احلفيظ
عباس ميلود

هني دومة أمحمد
قاسم بلقاسم

بن بلقاسم عباس
ديك حسان

طرش عصام
فراحي فوزي

زرقW عبد اجمليد
جليد بشير

تاينسة مصطفى
صيدي أحمد

عيدة خلميسي
أمرار أعمر

فرج الله سليم
دغباج مسعود
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بورومة باديس
طعوش صالح

بلخرشوش عادل
بن مغنية الهواري

بن سالم يوسف
بختاش علي
Wتواتي حس

بلوطار ميزوني
مراغني شمس الدين

خرف الله موسى
حلرش شريف
بن رابح مراد
مزدور طارق

موساوي مجيد
طهير محمد
عقون نبيل
زورز فاحت

غالم إبراهيم
حجام محمد
أوس عابد

بوزادة محمد
مجدوب سليم

غالم الله جمال الدين
شمدون محمد
تيقرين خالد
Wعادل احلس

لعجايلية غزوال
شالغمة فارس
بن زرقة كر�

علج سمير
ساري فاروق

مقيمي نور الدين
بوزغاية رياض

رقايبي عز الدين
سالمي عبد الوهاب

قوارطة رياض
طالبي حكيم
عطاب ميلود

بوعبد الله صالح الدين 
دبي محمد

برواين أعمر
بوعشرين عبد القادر

لعرفي حميد
بلمباركي محمد

عبايدية جمال
مقيمي سمير
دليس سامي

ساهل محمد سليم
بوجنوية عادل
نويشي خالد

العايش محمد
نبيلي فتحي
جليل إبراهيم

بوشندوقة كمال
WH بن عورة محمد

قرابي محمد
عبة عبد الله
حمودة زهير
كيبو رضوان

قبزيلي الهواري
مهدي فوزي عبد احلق

إرقدي إبراهيم
جالب علي

بوختالة شاكر
زروقي عبد الرحمان

بوعزة مروان
مساعدي سمير

غريس عبد احلميد
هامل رضوان
بلعباس هشام

بوقرقار عبد احلق
بوبكر عياد

Wعكرمي محمد أم
بوكحول حسام
بوستي رابح
بن زينة خالد
ملزي محمد
¨اد رشيد
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Wبلي حس
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عبد اجمليد عز الدين
عمراني مداني
بن ضو بوجمعة
غضبان رياض

تدرس بن يوسف
عابدي جلول

ختال إسماعيل
قواسمية خليفة
مختاري أحمد

عW قوير محمد
حداد محمد
دوان محمد

بوعزيز صالح
بن زرافة الهادي

بلحسان عز الدين
طيبة سليمان
صاب ميلود

خنوشي فوزي
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تيتي محمد الصغير
مكرلوف محمد
مختاري رشيد
بلعيدي فريد
عمارة معمر
جوادة رياض

غوبالي الطاهر
سرحان زين الدين

جباري عبد الرحمان 
مومن سعيد

حدادة عبد الوهاب 
لسعد رابح

قدور عبد الرحمان
بداوي لطفي 
بن طامة خالد

بن حدو عبد القادر
بوزواني كمال

دحماني قويدر 
حمدوش عبد الوهاب 

مخلوف محمد
حناشي محمد
عسالوي سليم

بوعريشة محسن - رياض  
دداش بوحجر

فارس العربي 
معطي محمد

رحال الهواري 
خلضاري أحمد

براهمية عبد الوهاب
عياد محمد

دربال رضا صالح 
حنون فيصل

حمداوي جلول 
سليماني أمحمد
بلجلطي حسان 

شحمي عبد الغاني 
بوغاغة فاحت 

باحـو رضا 
تكوك يوسف

خديجي حكيم 
بن مقران عبد الوهاب

العياشي فاروق 
بن دريعة مهدي
مزوزي محمد 

عزي ميلود
بوجير نور الدين 

مباركي بلقاسم 
قحام هشام 
عامر رشيد

بلعربي حـدو
مشري محمد

بن شاعة محمد 
محرز محمد

بومدين سعيد مجاهد
بن عودة معمر
نورين سليمان
بلغازي ميلود

عتو عبد القادر 
شطي علي 

عوادي مختار
عاشور عبد الرحمان

بطيب احلاج
بن احلاج - جلول غوتـي

بهيليل عبد الرحمان 
سعدوني محمد
صيـاح محمد

بن عسلة أحمد
زموري محمد
بن صالح أحمد

سيايح زيان 
Wلعجرود حس

بن ناصر منير 
حساين خليل 

بعطش إدريس 
حنيفي بشير

برقة عبد الفتاح
غاª عبد الهادي
عوشيش بوعالم

عجو منور
مرابط جمال

حمداني  محمد
صوادقية أحسن

بوغديري محمد الهادي
بن عبد اHلك محمد الشريف

مرواني عبد الوهاب
بركات مداني
Wصدار حس
خليف ناجي
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ناصر باي عمار
حكيكي الطاهر
خضراوي مراد
سعيدي خلضر
بويش محمد

بوطقيوين نور الدين
لعجال بن عامر

بن يعقوب محمد
جويني عبد الغفور

بن حفصة الهادي
مختاري مهدي
يوسفي جلول

بدو شعيب
مقيطيف مختار

بن رزاق علي
ياحي الياس
شمام عمور
دالي محمد

شبلي عبد الوهاب
أبركان جمال

بودالل عبد القادر
طيبي سليمان

مروش مصطفى
شاحي توفيق

Wزواوشة حس
طالبي مبارك

حدو أمحمد
مهدي توفيق
فالح يوسف
ميسي عادل

زايد محي الدين
عقلوش علي

العربي دواجي هواري بومدين
جغدير عبد العزيز

كدوش عادل
بعلوج ربيع

برينة عبد احلكيم
ناجم محمد

زطوطة عيسى
علي بن ساعد عادل
بومعزة عبد القادر

بوشمال رابح
عثماني أحمد

جغيم محمد أنيس
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بشارة عالء الدين
بلعسل مولود
بغداد محمد

ثاليجيت رمضان
خلفة عبد الرحمان

بن جبار بركان
عرعار مراد

جوادي السبتي
بلعباس نور السدات
عبد اجلبار مصطفى
حسيني عبد القادر

بن ضاوي كمال
بن موسى محمد

بلفار محمد
بدراني جياللي
غيبوب معمر

أدرغال حمودي
عيشون رابح

جبنون مصباح
دحاش فريد

فكراش عبد القادر
بوقلقول النوي
بن كرادة احلاج
غـي عبد احلميد

عثماني عبد اجمليد
جوادي علــي

لعريبي عبد اللطيف
صابري عبد العالي

ميلودي محمد
قريون العياشي
مرزقاني شوقي

يوسف لقمان
قرنW الطاهر

بن معمر مسعود
جتيني إبراهيم

صاري عبد الرزاق
بختة فوزي

ضيــف الشريــف
الربيع فرحات
شرشاب أحمد

جاللي سيد أحمد
زناتة علي

بوخبزة عبد الرحمان
حـربي علي

دينار لطفي
بوساحة ميهوب
بيضياف العيد

أورغي فريد
سويهر نواري

سعداوي الناصر
Wزغيشي حس

قايدي ناجي
كرميش عمر

بوسيف أحمد الشايب
شالبي عاشور
رماش كمال
حفاف هشام
شريفي Hير

بوالقرعة محمد
بلقاضي زهير

أبيش عبد اجلبار
عيساوي خميسي

زيدان ميلود
باوية حلسن

لبوز صالح الدين
دريسات عمر
عروش عيسى

حشايشي عبد التواب
مسيخ الطاهر
قاسمي حليم
جراية مبارك
ماضي عامر
درغوم قدور

عبد الله ميلود
جعقور سفيان
صديقي فاحت
مزعاش فاحت
نتار محمد

بوكاكيو أحمد
شويرف هواري

عوHي محمد عبد الفتاح
سالم عبد الغني
Wبن ساهل حس
بوزعوط محمد
العيفة قويدر
بهناس حلسن

سمارة يوسف
سايغي بوعوينة هشام

.368

.369

.370

.371

.372

.373

.374

.375

.376

.377

.378

.379

.380

.381

.382

.383

.384

.385

.386

.387

.388

.389

.390

.391

.392

.393

.394

.395

.396

.397

.398

.399

.400

.401

.402

.403

.404

.405

.406

.407

.408

.409

.410

.411
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.412

.413

.414

.415

.416

.417

.418

.419

.420

.421

.422

.423

.424

.425

.426

.427

.428

.429

.430

.431

.432

.433

.434

.435

.436

.437

.438

.439

.440

.441

.442

.443

.444

.445

.446

.447

.448

.449

.450

.451

.452

.453

.454

.455

نادري محمد
شبي فريد

الضب عبد الغني
ربعي محمد
زقعار سعيد

شلغوم عز الدين
داودي كمال
برقال مهدي

بخديجة محمد صادق
سيسطة طارق
بن دحمان ربيع
جو الة يونس
منان سمير

قطارني زهير
برجيح سلمان
عطوي السعيد
جفافلية جهاد

كرا�ية عالء الدين
تاهني العمراوي

مزيان مختار
مولسهول هشام  جمال الدين

رمادنية محمد
حموم بوزيان

بوزيداوي مراد
عابدي فاروق
برور السعيد

حشيشي عبد احلفيظ
بن سهلة عباس
بوزيد رياض
رزوق وهاب
دشير إلياس

بن عودة رشيد
لقصير أحمد
بوغازي نبيل
نايلي كمال
جناي سليم

بوخشة مخلوف
بن طيبي نور الدين

بوترعة سمير
ساHي بالل

شعابنة نبيل
سقاي توفيق
خلفية نبيل

نشادي بوقرة

.456

.457

.458

.459

.460

.461

.462

.463

.464

.465

.466

.467

.468

.469

.470

.471

.472

.473

.474

.475

.476

.477

.478

.479

.480

.481

.482

.483

.484

.485

.486

.487

.488

.489

.490

.491

.492

.493

.494

.495

.496

.497

.498

.499

مزياني عماد
بن فرحات صدوق
أيت صديق سعيد
معراج حسيني

إيـرو عبد القادر
مرزوق عمار
نحوي فرحات
عكرمي علي
معلم رشيد

كبابي عبد اجلليل
معنان عثمان

مسعودية عالوة
عمراني اHنجي
سعــادة محمد
سعيدي عمار

مسعودي اجلمعي
ورتسي محمد الصالح
عيسى ديلمي عيسى

تمكيت كر�
عروسي علي

ترايكية محمد الشريف
شندارلي براهم شارف

قرفي رضا
العيداوي حمزة
عبابسية منير
هزهوز إبراهيم

فنازي أحمد
بوثلجة عزيز
مليزي رحال

بلقاسمي عز الدين
فرواني بومدين
بن عباس محمود
بن يوب السعيد
خرباش رشيد
عزيزي فريد

بوراس توفيق
بوزعرورة رابح

بن سبتي نورالدين
بن جدو رشيد
منيع محمد

زغمار زيدان
حمداوي حكيم

بوري مراد
بوسنة عبد الوهاب

مرداسي سامي
بوعالق نصر الدين

قواوة محمد العربي
بوحلبال جنم الدين

خنوشي رابح
عرعار حا¬

�وشي كمال
معوشي سماعيل

حديبي عبد الفتاح
زهدة فريد

بوغازي عبد احلميد
صيقع عمر

عطوي فتحي
قداري محمد

حللو سعيد
عاشور نبيل
ناشف خلضر

Wزيتوني حس
خطيب عمر
قاسمي وليد

مناعي عبد احلليم
بن زين شكري
عزيزي ربيع

زرزوري عادل
مزوجي ربيع

معنصري عادل
بوعبد الرزاقي عبد النور

رمضاني حكيم
بن فوغال عبد الرزاق

قدوري سليمان
مروش إبراهيم
صياد أوسامة

Wأحمد قايد محمد األم
موساوي موسى
برايس بوبكر
أمزيان ميلود

بن الشيخ عبد اجمليد
دروج عبد الله

عبدلي خير الدين
لبصير العياشي

حلماري لزهر
سطيطرة أحمد
لعقاقنة ناصر

سناني محمد الصالح

.500

.501

.502

.503

.504

.505

.506

.507

.508

.509

.510

.511

.512

.513

.514

.515

.516

.517

.518

.519

.520

.521

.522

.523

.524

.525

.526

.527

.528

.529

.530

.531

.532

.533

.534

.535

.536

.537

.538

.539

.540

.541

.542

.543
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.544

.545

.546

.547

.548

.549

.550

.551

.552

.553

.554

.555

.556

.557

.558

.559

.560

.561

.562

.563

.564

.565

.566

مزالي اجلودي
راشيدي كمال
لعرافة توفيق

كر�و عمر
داعرة بوجمعة
بشاني عمار

دردور لهاللي 
غربي زين 

مدرق نارو شعالن
Wرزيق حس

زغالمي سيف الدين
عاشور ميلود

بن زرارة بوبكر
بوتمجت عبد احلليم

مسيف سفيان
بوتلحيق فاحت
زمورة عدالن

ناصري الباهي
مرابط كر�

بوخناف سمير
مصباحي عادل

بورقبة مصطفى
رحامنية عز الدين

.567

.568

.569

.570

.571

.572

.573

.574

.575

.576

.577

.578

.579

.580

.581

.582

.583

.584

.585

.586

.587

.588

.589

عرار ناجي
قواسمية رضوان

قادري عمر
بوحبيلة علي
ترايكية حافظ

بن أم السعد العيد
آيت طيب حنافي

سحنون أحمد
مهني رجم

بن زين عبد الله
عزوز عبد السالم

عزيزي مسعود
باغة عصام

مجماج عبد العزيز
بن وحليمة محمد

كرفاوي علي
حدوش محمد

قارة عادل
أ�ن الطيب

كعبوب سامي
طيار الطاهر

قدادرة عبد احلميد
طورش عبد القادر

زرادي عبد العزيز
خلول علي

ريزوق خليل
بعوش محمد

بن خد� مجيد
سالمة محمد عبد الرحمان

بشقة حكيم
رميلي مراد

معروفي مختار
بوطبة مسعود
شوارفة محمد
زواوي قمري
قريدة معمر
جامع عادل

مجاهدي معمر
سعايدية خميسي

براهمي منور
رحال فاروق

زاريف خويلد
جفافلية صالح
زرفاوي كمال

.590

.591

.592

.593

.594

595

.596

.597

.598

.599

.600

.601

.602

.603

.604

.605

.606

.607

.608

.609

.610

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 17 ربـــيع الـــثـــانـي  ربـــيع الـــثـــانـي عــامعــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 10 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة s2012 يــتـضــمن إنــهـاءs يــتـضــمن إنــهـاء

انــــتــــداب رئــــيـس احملــــكــــمـــــة الــــعــــســــكـــــريــــة الــــدائــــمــــةانــــتــــداب رئــــيـس احملــــكــــمـــــة الــــعــــســــكـــــريــــة الــــدائــــمــــة
بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 17 ربــيع
sــوافق 10 مـــارس ســـنـــة 2012 يـــنـــهىHالـــثـــاني عـــام 1433 ا
ابـتـداء من 16 مـارس سـنة s2012 انـتـداب الــسـيـد الـطـيب
وابـلs لــــدى وزارة الــــدفــــاع الــــوطـــــنيs بــــصــــفـــــته رئــــيــــســــا
لــلــمـحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة بــتــامــنــغــسـت/الــنــاحــيـة

العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 17 ربـــيع الـــثـــانـي  ربـــيع الـــثـــانـي عــامعــام
1433 اHوافق  اHوافق 10 مارس سنة  مارس سنة s2012 يتـضمن انتدابs يتـضمن انتداب

قـــاض لـــدى وزارة الـــدفـــاع الـــوطـــني بـــصـــفـــة رئـــيسقـــاض لـــدى وزارة الـــدفـــاع الـــوطـــني بـــصـــفـــة رئـــيس
احملـكــمـة الـعــسـكـريــة الـدائـمــة بـتـامـنــغـست/الــنـاحـيـةاحملـكــمـة الـعــسـكـريــة الـدائـمــة بـتـامـنــغـست/الــنـاحـيـة

العسكرية السادسة.العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 17 ربــيع
الــثـاني عـام 1433 اHـوافق 10 مــارس سـنـة s2012 يــنـتـدب 

sلـدى وزارة الـدفــاع الـوطـني sالـســيـد الـصــادق فـضل الـلـه
بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــدائــــمـــة
بــتــامــنـغــست/الــنــاحــيــة الـعــســكــريــة الـســادســةH sــدة ســنـة

واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي  ربـــيع الـــثـــانـي عــامعــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2012 يـتـضـمن جتـديـدs يـتـضـمن جتـديـد

انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــةرئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــة

ببشار/الناحية العسكرية الثالثة.ببشار/الناحية العسكرية الثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 29 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1433 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة s2012 يـــجــدد
انــــتــــداب الــــســــيــــد مــــحـــمــــد عــــقــــونـيs لــــدى وزارة الــــدفـــاع
الــوطـنيs بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـبشـار/النـاحـية الـعـسكـرية الـثـالثـةH sـدة سنـة واحدة (1)

ابتداء من أول يونيو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي  ربـــيع الـــثـــانـي عــامعــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2012 يـتـضـمن جتـديـدs يـتـضـمن جتـديـد

انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــةرئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــة

بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة.بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 29 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1433 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة s2012 يـــجــدد
انــتــداب الــســـيــد الــهــاشـــمي جــبالحـيs لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيs بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بورقلـة/الناحـية العـسكـرية الرابـعةH sدة سـنة واحدة (1)

ابتداء من أول مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـقـرر مؤرخ في مـقـرر مؤرخ في 13 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافـق  اHـوافـق 8 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
سـنــة سـنــة s2011 يـتـضـمن اHــصـادقـة عـلـى الـبـذل اجلـديـدةs يـتـضـمن اHــصـادقـة عـلـى الـبـذل اجلـديـدة
ولـواحـقــهـا اHـدرجـة ضـمن تـشـكـيـلـة بـذل مـسـتـخـدميولـواحـقــهـا اHـدرجـة ضـمن تـشـكـيـلـة بـذل مـسـتـخـدمي

اHديرية العامة للجمارك.اHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئـــيس الـــلــجـــنــة الـــوزاريـــة اHــشـــتــركـــة الــدائـــمــة
لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اHـسـتـعـمـلة

sفي اجليش الوطني الشعبي

�قـتضى اHرسوم رقم 81 - 248 اHؤرّخ في 20 ذي -
الـــــقــــعـــــدة عــــام 1401 اHـــــوافق 19 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1981
واHــتــضــمن حــمـايــة الــبــذل الــعــسـكــريــة لــلــجـيـش الـوطــني

sميزةHالشعبي واحلفاظ على خصائصها ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 11 - 248
اHــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 اHــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة
2011 واHــتـــضــمن إنـــشــاء جلـــنــة وزاريـــة مــشـــتــركـــة دائــمــة

لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اHـسـتـعـمـلة
sفي اجليش الوطني الشعبي

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 63 اHؤرّخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

sللجمارك

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 286
اHؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة

WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHنـتمـW لألسالك اخلاصـة بإدارة اجلمـاركs ال سيـما اHادة
s10 منه

- و�ـقـتـضى اHـقـرراHـؤرّخ في 26 شـعـبـان عـام 1429
اHــوافق 27 غــشت ســنــة 2008 واHــتــضـــمن اHــصـــادقــة عــلى
sديرية العامة للجماركHالبذل وخاصيات مستخدمي ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام
1429 اHـوافق 15 نـوفـمـبـر سـنـة 2008 الـذي يـحـدد تـشـكـيل

sالبذلة النظامية لسلك اجلمارك وشروط ارتدائها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـصادق على الـبذل اجلـديدة ولواحـقها
اHـدرجـة ضمن تـشـكـيـلـة بـذل مـستـخـدمي اHـديـريـة الـعـامة
لــلـجـمــاركs الـتي حتـدد بــطـاقـتــهـا وأوصـافــهـا الـتـقــنـيـة في

اHلحق اHرفق بأصل هذا اHقرّر.

2 : : تـعرف الـبـذل اجلديـدة Hـستـخـدمي اHديـرية اHاداHادّة ة 
sـادة األولى أعالهHـصـادق عـلـيـهـا في اHالـعـامـة لـلــجـمـارك ا

وعددها خمس (5) بذل كاآلتي :

sبذلة التشريفات للمدير العام للجمارك -

- بـــذل مـــراقب عـــام رئـــيس رجـــال ونــســـاء (شـــتــاء -
s(صيف

s(شتاء - صيف) بذل عون رقابة رجال ونساء -

sبالكالب Wبذلة أفراد فرقة العامل -

- بذلة سائق دليل.

اHاداHادّة ة 3 : : تلـبس قمـيصـة الضـباط رجـال حصـريا مع
بذلة العمل صيفs عوض الصحراوية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 : : يــــــــلــــــــبـس الــــــــوشــــــــاح مـن طــــــــرف جــــــــمـــــــــيع
اHسـتخـدمW اإلنـاث للـمديـرية الـعامـة للـجمارك مـع بذلة

العمل واخلروج واالحتفال (صيف - شتاء).

اHاداHادّة ة 5 : : ينشر هــــذا اHقـرر في اجلريدة الرّسمـــيّة
للجمهــوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1433 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2011.

اللواء  حاجي زرهونياللواء  حاجي زرهوني
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 28 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1432 اHوافق  اHوافق 20 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة s2011 يحـدد القائمـة الوطنـية لألشخاص اHـؤهلW لـلقيامs يحـدد القائمـة الوطنـية لألشخاص اHـؤهلW لـلقيام
بـالـتـحــقــيـق اHســبق إلثـبـات اHـنفـعـة الـعمـومـيـة في إطار عـمـلـيات نـزع اHـلـكـية من أجل اHـنـفـعة الـعـمـوميـة بـعـنوانبـالـتـحــقــيـق اHســبق إلثـبـات اHـنفـعـة الـعمـومـيـة في إطار عـمـلـيات نـزع اHـلـكـية من أجل اHـنـفـعة الـعـمـوميـة بـعـنوان

سنة سنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مـؤرخ في 28 ذي احلـجـة عام 1432 اHـوافق 20 نـوفـمـبـر سـنـة s2011 حتـدد الـقـائـمــة الـوطـنـيـة لألشـخـاص
اHؤهلW لـلقيام بالـتحقيق اHسـبق إلثبات اHنفعـة العموميـة بعنوان سنة s2012 تطبـيقا ألحكام اHادتW 3 و4 من اHرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 93 - 186 اHـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 الـذي يـحـدّد كـيـفيـات تـطـبـيق الـقـانون
sــنـفـعـة الــعـمـومـيـةHــلـكـيـة من أجل اHـتـعـلــقـة بـنـزع اHــؤرخ فـي 27 أبـــريـل سـنـة 1991 الــذي يـحــدّد الـقــواعـد اHرقم 91 - 11 ا

اHتمّمs كما يأتي :

01 : أدرار : أدرار

02 : الشلف : الشلف

مهندس تطبيقي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
متصرف
متصرف

مهندسة دولة
تقني سام

مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس
مهندس دولة

مهندس معماري
متصرف
متصرف

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

طرباقو علي
عيشاوي عبد القادر

شحام علي
بن يحي محمد
زيوزيوا أحمد
أبليلة البركة

موالي عبد الله
كادي العيد

بلوافي محمد

تسابت ميلود
سايح عدة علي
مرزوق محمد

براهيمي خيرة
عباد علي

بوعمامة عائشة
صداقي داوود
حمو مصطفى
سالمة حميد
قدوري العيد
زيان بوجمعة
مفتاح محمد
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03 - األغواط - األغواط

04 - أم البواقي - أم البواقي

05 -  باتنة -  باتنة

مفتش مركزي
مفتش مركزي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندس معماري

مهندس تطبيقي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

Wرئيس مهندس
مهندس تطبيقي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

تقني
تقني سام

مهندس تطبيقي
متصرف

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندس

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

فارسي عبد القادر
ستت بشير

العيهار عبد القادر
شنافي محمد
بلخضر مداني
قدراوي محمد
بدرينة قدور
Wغزالن حس

بلمشري الشيخ
عثماني مغربي

مريقي جمال

Wسابق ياس
بركاني حسان

الوردي عبابسة
معيوف عبد الله
حمزاوي الربيع
زعامطة مسعود
تادرنت الصادق

قواس محمد الشريف
عنانة جمال الدين
WH محمد Wزرق

بوقرنW عبد العزيز
بومالي فيصل

ميدون عبد احلميد
بوسعدية عمر
حفيظ خلضر

الواعي الطاهر
دعاس فؤاد

مقليد محمد
بروال عبد الكر�

عثمان خالد
Wأمداح ليم

بوغريرة عبد الوهاب
تقاللت علي

مسرحي مبارك



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

06 - بجاية - بجاية

07 - بسكرة - بسكرة

08 - بشار - بشار

مهندس 
مهندس 

مهندس دولة 
رئيس قسم فرعي 
رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مهندس رئيسي 

مهندس دولة
مهندس رئيسي 
مهندس معماري

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس تطبيقي

مفتش
مفتش

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتشة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مفتش مركزي
مفتش مركزي
مهندس دولة
مهندسة دولة

سعدوني عبد الكر�
حموش خالف
معاوي قدور

حماشي مولود
عزيزي سعيد 

غاª  حنفي
خلوفي بلقاسم
معمري زهير
براهمي عمر
إسعد  عمر

زموري اخلير
جيجلي مصطفى

صادقي مصطفى
ترغيني عبد العزيز

رحموني خلضر
ساعد حمزة
مراد نبيل

حمزة عبد العزيز
عاللي نور الدين

بن غزالة مصطفى
Wبوحلية ياس

قطاف تمام محمد العربي
WH قاسم محمد

عبيدة محمد

رايس عبد اللطيف
بيان أحمد

نهاري العيد
بن يحيا عبد النور

كروم سليمان
حيمي نعيمة

مالكي سليمان
ضيف الله عبد الغني

شادلي جياللي
بن بالل لطفي

منصوري محمد
أسيد فاطمة

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2424
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

09 - البليدة - البليدة

10 -  البويرة -  البويرة

11- تامنغست- تامنغست

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندسة دولة 
مهندسة دولة 

مهندس دولة رئيسي
مهندسة دولة رئيسية

مهندس دولة 
مهندس رئيسي

مهندسة دولة 
مهندس رئيسي

مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة 
تقني

متصرف 
متصرف 
تقني سام

متصرف رئيسي
متصرف إقليمي
متصرف رئيسي
مهندس تطبيقي

متصرف 
متصرف 

ملحق بلدي

تيمريجW عمر
بن عمار علي

ساHي عمر
بوراس جويدة
شنياف سعاد

مالح عبد القادر
حمران نصيرة

دويدي عمر
دهيليس علي

بوحميدي نوارة
توري سعيد
نعيمي قدور

عكموش ناصر
بوعدلة حميد
بوربالة ميلود

بن عمار مسعود
معقاسي  عبد اجمليد

بورحلة أحمد
مومو مصطفى

عباس سعيد
عبد العزيز شريف

حمودي طاهر
بريش جمال

أحمناش كمال

خيلولي عبد الرزاق
فندو عبد القادر

أبودة صالح 
كرزيكة  محمد بن سليمان

بلحاجة خند
بويبة ناجم

بالمW  عبد النبي
بابكر عبد الرحمان

ساقني محمد
شمباع خلضر
مسعودي أحمد
فيصل أحمد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

12 - تبسة - تبسة

13 - تلمسان - تلمسان

14 - تيارت - تيارت

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

تقني سام 
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

تقني سام 
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

محافظ رئيسي للغابات
محافظ قسم للغابات

متصرف
متصرف
مفتش

مهندس دولة
مهندس
مهندس

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

مفتش
مهندس معماري

بلخيري علي 
منصوري عثمان
مطروح السعيد

بوحارة محمد إلياس 
زروالي محمد هارون

مشري شعبان
عباسي لزهر

Wسواحي ياس
بن طيبة الناصر
بن مدخن  كمال

منادي عبد السالم 

تلوث أعمر
براهمي فؤاد

ملوكي إدريس
صاحلي عبد الكر�

حمزة الشريف شكري سيف اإلسالم
عياد حمزة

بن سنوسي جمال
بن عياد كر�

مقداد خليد وليد
باب حامد محمد خالد

برويس قدور
شافي خلضر

محوز عبد القادر
WH نور محمد
سهيلي بوبكر
مخلوفي نبيلة
ماريح خلضر

بلخضر محمد
تاغية عدة

حشالف عبد العزيز
برايك أحمد

بن يوسف رابح
صغير نور الدين

محمدي خالد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2624
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

15 - تيزي وزو - تيزي وزو

16 - اجلزائر - اجلزائر

17 - اجللفة - اجللفة

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس تطبيقي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس  دولة 
مهندس دولة 

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندسة دولة
مهندس تطبيقي

مهندسة دولة
مهندسة دولة 

مهندسة
مهندس دولة

مهندس مسح األراضي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة
مهندسة

مهندسة رئيسية
مهندس تطبيقي

مهندس

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

متصرف
متصرف

مهندس دولة
متصرف

مهندس دولة
متصرف
متصرف

شعبان  فريد
زايد محمد

لواقنوني رابح
زروقي سعيد
أقوHيم رشيد
برهون رشيد

بن سليمان رشيد
كسيلي كر�

صديق مصطفى
عالم ناصر

أوقاسي مسعودة
حميطوش علي

غناي نبيلة
موسوني ر�

العرباوي سهيلة
معمري سمير

عيدروس سعيد
مير أحمد

بوركايب محمد
بوطاوي نوال
بعزيز رزقية

بوعكاز فطومة
رابح سالم

بلباقي عثمان

قاسم محمد
خلفاوي عبد العزيز

بن شولة ناصر
حساني جمال
سعود خلضر

قحقوح دحمان
عيساوي السعيد

رزيق علي
مسيكة برابح

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

18- جيجل- جيجل

19 - سطيف - سطيف

20 - سعيدة - سعيدة

متصرف
مهندس دولة 
مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
متصرف رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي
متصرف رئيسي

مساعد تقني
تقني

تقني سام
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
تقني سام

مهندس دولة
متصرف

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

ريشان جمال
بوسمينة خدير

قرين أحسن
غدروش الربيع
لعبودي محمد

بوكرب عبد العزيز
حجلة أحمد

قندوزي مبارك
بولعسل رضوان
شناف الطاهر
عليوش يوسف
صيفور صالح

بلوهري جمال
مشتة  توفيق
جامع زيدان
خالف محمد
بلكبير فريد

تعرابيت نصير
جعران نور اإلسالم

خدير سمير
ملوك عبد الكر�

بوجالل سمير
خطابي بوجمعة

خالد بوبكر

مقري جياللي
دالس مخلوف

بن عطية عبد القادر
زغب اخلوخ أمحمد
عيمر كر� محمود

دحوني العربي
بوعناني خلف الله
رمضاني بن عثمان

قاسم قادة
بشتولة أحمد
رماس محمد

قاضي أبوبكر الصديق

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2824
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

21 - سكيكدة - سكيكدة

22 - سيدي بلعباس - سيدي بلعباس

23 - عنابة - عنابة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

تقني سام
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندسة معمارية
مهندس تطبيقي
مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندسة دولة

مفتش مركزي
مفتش مركزي

تقني سام
مهندس تطبيقي

تقني سام
مهندس
مهندس

تقني
مهندس دولة

مهندس
مهندس تطبيقي

تقني

مهندس رئيسي
رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي

مهندس دولة
تقني سام

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
رئيس مكتب

كنز رشيد
بومعزة عبد الوهاب

بودالعة جمال
قوزي صالح

محمد الفاحت حساين
حلواولة كر�ة

بوزوالغ فتحي
عياش إبراهيم
خوضر سعيد

بوحوالة محمد
حمودة علي

بوحلية مباركة

أبري حلسن
بوزيدي الطاهر
بن عيسى محمد

الكبير عبد القادر
Wعال محمد احلس

خالدي تومي
شريفي بلحاج

قراي علي
معمر بلحاج

بلعياشي مصطفى
حاكم خليفة

فرحان محمد

توشان عبد الرؤوف
غوطي  مراد

زروال عبد السالم
بن مشيش مولود

قمامي بوبكر
ميهوب عثمان
عطروش محمد

بوياية أحمد
بوقندورة نر�ان
بوخميس محمد

سوالم رابح
كرمادي عبد اجمليد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

24 - قاHة - قاHة

25 - قسنطينة - قسنطينة

26 - اHدية - اHدية

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مستشارة تقنية

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندسة رئيسية
مهندس رئيسي

مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مهندس

متصرف
مهندس تطبيقي

متصرفة
مهندس دولة

متصرفة
متصرف
مفتش

مفتش مركزي
مهندس

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

بن عيسى بوزيد
حلمر أحسن

بن عبده عبد الكر�
حميدود الشريف
فنيدس الطاهر
بن طالب هشام

بن يوب عبد الغاني
جوايبية سارة
حيمود سليم
درغوم رابح

زيتوني عمار
عفيان عبد احلليم

عبادة  أمينة
فركاني محمد الصغير

بن معطي  كر�ة
محسني كمال
العايب إلياس

شانطي عبد العزيز
بوحالسة مختار

بورفع رابح
دادو لعبيدي
زغبة يوسف

بلهادف محمد الهادي
العطوي مسعود

قربة رضا
بلخير علي

عويسات سالف
عيشاوي منصور

بن يزيد خيرة
خالفي عبد الغني

ميدون عمر
خليف محمد

بن سعدي اجلياللي 
بوعالم العيدي

واكد محمد
العمري حميد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3024
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

ªمستغا - ª27 - مستغا

28 - اHسيلة - اHسيلة

29 - معسكر- معسكر

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندسة معمارية رئيسية

مهندس معماري
مهندسة دولة

مفتش رئيسي

مفتش مركزي 
مفتش رئيسي 
مفتش رئيسي
رئيس مكتب

متصرف
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس معماري 

متصرف 
مهندس دولة 
رئيس مكتب

مهندس معماري 
مهندسة دولة

تقني سام
مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مساعد تقني

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

تقني

حمو معمر  محمد
بن شهيدة  عابد

�ير خلضر
بوداود خليل
فايز ميلود

طاهري عبد القادر
مغالط محمد
جالخ بلقاسم

بن عياد جمعية
بوشريط محمد

نغماش حياة
عباس حاج

عثماني  بلقاسم 
رويصات مسعود
يوسفي  الدراجي
أوصيف بغدادي 
بن طالب النذير

خنوس حلسن
محفوظي رابح

بكري علي
خليلي  أحمد

قاسمي  محمد
بن قويدر  صالح

شتاح الذوادي

حصاد  قادة
بونوارة صليحة
بقارة بن عومر

سي يوسف عبد احلليم
منداس محمد

شعبان جمال الدين
بركاني حبيب
مومن عبد اإلله

عW قوير غريسي
بونية يحي

شنW  محمد
حوض ميلود

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

30 - ورقلة - ورقلة

31 - وهران - وهران

32 - البيض- البيض

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مهندس مدني
مهندس مدني

متصرف إقليمي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس مدني 
مهندس دولة

مهندس معماري رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة دولة
مهندسة دولة

 مهندس معماري
مهندس تطبيقي 

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي 
مفتش 
مفتش

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مفتش رئيسي 
تقني سام

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

رئيس فرع السكن
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مفتش

مفتش رئيسي
مهندس تطبيقي

أبيكر أحمد
جيلي أحمد

عينان محمد احلاج
نعيمي جلول

عيساني خلضر
مزوار عبد القادر

برقيقة عزوزي
كوسكوس محمد

زيارة عبد الرزاق
نW إبراهيم
رزيق عمار 

عالوي زين العابدين
عباسي عبد الواحد

سليماني قادرية
دريزي عائشة 
مزيان جمال 
وتاس حمو

بغاوي محمد
Wشنيني أحمد أم

لفجح  طاهر
زمالي  حسان 

غماري عبد اللطيف 
ناصري هبري 

بوهدة عبد القادر
شعبان الصادق

ناصري محمد
عزيزي العيد

بن سالم مصطفى
ذياب الشيخ

مباني الطيب
قروج نور الدين
ربحي خير الدين

مطرف نصر الدين
حميدات أحمد

بودنة عبد القادر
حمداوي محمد

خد� الشيخ

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3224
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

33 - إيليزي - إيليزي

34 -  - برج بوعريريجبرج بوعريريج

35 - بومرداس - بومرداس

مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندس دولة رئيسي
مهندس دولة

متصرف رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف رئيسي
ملحق بلدي
تقني بلدي

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندسة دولة
مهندس دولة

تقني سام
متصرف إقليمي

مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إقليمي
مهندسة دولة

متصرف إقليمي
مهندسة

مهندس معماري

سوطة  عبد احلميد
بيقة مبارك

عنيقي السعيد
شيخاوي محمد

أوالد حيمودة عبد القادر
بلدي عبد الوهاب

مرموري أخان
Wطلبة حس

جعفر عبد القادر
لعور حلسن

خلوي بوعالم
بوصوفة  يوسف

صخراوي مبروك
طاهري عبد العزيز

بن دياب خلضر
نصري جمال
بونازو العيد

قتال صالح الدين
بن مخفي عبد النور

بشيم عمر
بن جدو عبد اHالك

قراش محمد
ضياف عمر

بن حميميد اخلير

مقدم مراد
مراح جنوى

سليماني أحمد
بشار محمد

بن حبرية عالل
حمادوش محمد
خودي نصيرة
حاجي طاهر

علي عمار دليلة
بوزقزي جياللي

عاللي غنية
كوسة إبراهيم

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

36 - الطارف - الطارف

37 - تندوف - تندوف

38 - تيسمسيلت - تيسمسيلت

39 - الوادي - الوادي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني سام
تقني سام

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مهندس دولة

تقني سام
مهندس معماري رئيسي 

مهندس
مستشار تربوي

مهندس دولة
رئيس مكتب
مهندس دولة

متصرف
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
رئيس مكتب
مهندس دولة

متصرف رئيسي
مهندس معماري
متصرف رئيسي

مهندس دولة
متصرف رئيسي
متصرف رئيسي

مهندس دولة
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

مهندس دولة
مهندسة معمارية

عطوي يوسف
بودليوة عبد اجمليد

مواليد علي
غنام نهاد

أوصيف نصر الدين
قميدي سهام
قسم الله Hياء
جوادي ساسي

فرشيشي منير
بن صغير كمال الدين

إيدير أحسن
بشيري عبد الكر�

حمو بوطلحة
موساوجة محمد

ورقة بدي
معطى اللّه محمّد

محمدي رشيد
ورقة سيدي محمد
دادون عبد القادر
شتوان  الهواري 
كيدود حاج أعمر 

بارود  محمد
وابل علي

WH دادون مصطفى
عاجد محمد

سربيس أحمد
بوشارب عمر

هني محمد
غالب امحمد

دباب محمد الصغير
جديد الطاهر
بديدة جمال

عاللي  عبد اجمليد
جاللي إلياس

بن عيشة  إبراهيم
نعرورة علي
خليقة فيصل
هالة  العيد

بكاكرة عبد الرزاق
صاحلي فريد
قبي رشيدة

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3424
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

40  - خنشلة- خنشلة

41 - سوق أهراس - سوق أهراس

42 - تيبازة - تيبازة

مفتش
مفتش

مهندس دولة
متصرف

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش مركزي
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندسة معمارية
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندسة

مهندس مدني
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

جمعة خليفة
ميالي عمار

جرمون عبد الكر�
هلة حسان

حمزاوي ميلود
بوعزيزي حليم
مزواط الطاهر

بوقندورة عبد الرؤوف
بحري صالح

بوزوادة مروان
شيباني ليندة
بوجالل لبنى

قسطي العربي
عيسات فريد

يحي علي
حفصي علي

روايبية فريد
قاسمي نور الدين

درواز الطيب
دالي وفاء

عمارنية عز الدين
حويش كمال

بوهنشير مراد
تونسي طاهر

حمودي يوسف
رمضان أمحمد

غزال عبد الرحمان
طاهري جياللي
بوشالغم كر�
قويدر عرايبي
سكالوي سعيد

بن عزيزة محمد
العربي محمد

بن عاشور رشيد
بدروني الهادي

ملحاني عبد الرحمن

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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43 - ميلة - ميلة

44 - عW الدفلى - عW الدفلى

45 - النعامة - النعامة

مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتشة
مهندس معماري رئيسي

مفتش
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس معماري

تقني
متصرف إقليمي

تقني سام
متصرف

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندس رئيسي

مفتش
مهندس

بوقرية سعاد
قيدوم  بوجمعة
بلحلو  رشيد
بولقرون مر�

صانح عبد احلميد
حريزي عبد احلفيظ

حلوي عبد الكر� 
بولقرون أحسن

بلمرابط الساسي
شعيب عبد الهادي

بوقريعة عبد اجلليل

تيبربي احلاج
كراش مصطفى
بن غالم أحمد
ترير رشيد

لعالوي عيسى
كعوان معمر
مغربي جلول

بن عمار أمحمد
يوسفي أحمد

بن عمارة بن يوسف
بن سونة جمال

عمار محمد بلكبير
حاج صدوق حكيم

كالسي علي

شاشوى أمحمد
صدوق عبد الله
هبور مصطفى

حفيان عبد القادر
عودة محمد

زوجي الطاهر
مقري عبد الرحمان

بن خيرة باني
أغا أحمد

بن يحي عمار
الشاهدي محمد
الطيب محمد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



3 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3624
25  أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

46 - عW تموشنت - عW تموشنت

47 - غرداية - غرداية

48 - غليزان - غليزان

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مفتش رئيسي

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني سام
تقني سام
تقني سام

تقني
تقني سام

تقني
مهندس دولة

تقني سام
مهندس رئيسي

بن يوب موسى
بن فوضة بوحوص
بن زرباج يوسف

عتيق بكاي
سطاح بوعبد الله

بوشطاطة بوتخيل
�اني جلول
رحيلة عالل

حوالف محمد
بلقاضي فؤاد

رحال محمد علي
قهواجي صفا

بوسنان رستم
بوحميدة محمد

موالي ابراهيم محمد
بكلي عمر

احلاج مسعود مصطفى
لعمى صالح الدين

جمل باحمد
احلاج سعيد ابراهيم

حجاج باحمد
اوالد احلاج ابراهيم عبد العزيز

شيباني عبد الرحمان
صافي احمد

بركة غالم الله
طاهرين تازغات
لعربي عبد القادر

زيدي عمار
مصاطفي أمحمد

بليلة اجلياللي
صفيح محمد

عيسى باي محمد
درقاوي ميلود

بلقاسم مصطفى

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 30  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 22
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة s2012 يــــرخـص لــــلــــوالة تـــــقــــد� تــــاريخs يــــرخـص لــــلــــوالة تـــــقــــد� تــــاريخ
افـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلسافـتــتـاح االقـتـراع اHــتـعـلق بــانـتـخــاب أعـضـاء اجملـلس

الشعبي الــوطني.الشعبي الــوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

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

sادّة 30 منهHال سيّما ا sتعلّق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عـــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعــلّق

sبالبلدية

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

sتعلّق بالواليةHوا

- 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

sانHفي انتخابات البر

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

sأعضاء 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
االنـــــتــــخــــابــــيــــة النــــــتـــــخــــاب أعـــــضـــــاء اجملـــــلس الــــشـــــعــــبي

sالـوطني

- وبـنـاء عـلى طـلب من والة واليـات أدرار واألغـواط
وبـاتــنـة وبــسـكــرة وبـشــار وتـامـنــغـسـت وورقـلـة والــبـيض

sوإيليزي وتندوف والوادي والنعامة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : عــمـال بــأحـــكــام اHــادّة 30 من الــقــانـــون
الــــعــــضـــــوي رقم 12 - 01 اHــــؤرّخ في 18 صــــفــــر عـــــام 1433
sتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 12 ينـاير سنة 2012 واHا
يــرخص لــوالة واليــات أدرار واألغــواط وبــاتــنــة وبــســكــرة
وبـشـار وتامـنـغـست وورقـلـة والبـيض وإيـلـيـزي وتـندوف
والـــوادي والــــنـــعــــامـــة بـــتــــقـــد� تــــاريخ افــــتـــتــــاح االقـــتـــراع
Wالنــتـــخــاب أعـــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبـي الــــوطــنـي بــاثـــنــتــ

وسبعW (72) ساعة على األكثر.

وفـي حــــــالـــــــة ضــــــرورة تـــــــكـــــــيــــــيـف هــــــذا اإلجـــــــراء مع
اخلـــصـــوصـــيـــات احملـــلـــيـــةs �ــــكن والة الــــواليـــات اHـــذكــورة
أعـالهs حــسب احلــالــةs تــقــد� تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع إمــا
(48) Wبـــأربع وعـــشــرين (24) ســاعــة وإمــا بــثــمــان وأربــعــ

ساعة.

اHـاداHـادّة ة 2 : :   حتـدد الــقـرارات اHــتـخــذة تـطــبـيــقـا ألحــكـام
اHـادة األولى أعالهs قــائـمـة الـبـلـديـات اHـعـنـيـةs والـتـواريخ
احملـددة الفـتــتـاح االقـتـراع في كل مـنــهـاs وكـذا عـدد مـكـاتب

التصويت.

تــنــشـر وتــعـلـق هـذه الــقـرارات فـي اخلـمــسـة (5) أيـام
عـلى األكـثـر قـبل الـتـاريخ احملـددالفـتـتـاح االقـتراع وتـرسل

نسخ من هذه القرارات إلى الوزير اHكلف بالداخلية.

اHـاداHـادّة ة  3 : :   يــكـلـف والة الــواليــات اHـذكــورة فـي اHـادة
األولى أعالهs كل فـيـمـا يـخـصهs بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 30 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 22 أبريل سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة اKالـيةوزارة اKالـية
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 21  شو  شوّال عام ال عام 1432 اHوافق  اHوافق 19  سبـتمبر  سبـتمبر
s2011 يــــتـــعــــلs يــــتـــعــــلّق بــــتـــكــــفق بــــتـــكــــفّـل مــــيـــزانــــيـــة الــــدولـــةـل مــــيـــزانــــيـــة الــــدولـــة ســـنـــة ســـنـــة 
بـاحلـقـوق اجلـمـركـيـة والـرسم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـةبـاحلـقـوق اجلـمـركـيـة والـرسم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـة
الــواجــبــة األداء عــنــد اســتــيــراد الــزيــوت الــغــذائــيـةالــواجــبــة األداء عــنــد اســتــيــراد الــزيــوت الــغــذائــيـة

اخلـام والسكـر اخلـام.اخلـام والسكـر اخلـام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
�ـقـتـضى األمـر رقم 03-03  اHـؤرّخ في 19 جـمـادى -
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق

sتمّمHعدّل واHا sنافسةHبا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرّخ في 16
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1432 اHــــــوافق 18 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2011
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة s2011 ال سـيّما

sادّة 14 (الفقـرة 3) منـهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-108 اHؤرّخ
في أوّل ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 الــذي يــحــدّد الـســعــر األقـصى عـنــد االسـتـهالك وكـذا

هــوامش الـربح الـقــصـوى عـنــد اإلنـتـاج واالسـتــيـراد وعـنـد
الــتــــوزيـع بـــاجلـــمــلـــة والــتـــجـــزئــة Hـــادتي الـــزيت الـــغــذائي
اHــكــرر الـــعــادي والــســكــر األبـــيضs ال ســيّــمــا اHــواد (2 و12

sو18) منه

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تــطـــبــيق أحــكــام الــفــقـرة 3 من اHــادّة 14 من الــقــانـون رقم
11-11 اHـؤرّخ في 18 يولـيو سـنة 2011 واHتـضمّن قـانون

اHـالـيّـة الـتـكـمـيـلي لـسـنـة 2011 واHـتــعـلّق بـتـكـفل مـيـزانـيـة
الـدولـة بـاحلـقوق اجلـمـركـيـة والـرسم عـلى القـيـمـة اHـضـافة
الــواجــبـــة األداء عــنــد اســـتــيــراد الـــزيــوت الــغـــذائــيــة اخلــام

والسكر اخلام ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2011.

2 :  : يــــقـــصـــد بـــتــــكـــفـل مــــيـــزانـــيــــة الـــدولــــة بـــأن اHــاداHــادّة ة 
احلــقـــوق اجلــمــركــيــة والـرسـم عــلى الــقـيــمــة اHــضــافــة غــيـر
اHـــدفــوعـــة عــنــد اســتــيــراد زيـت الــســوجــا اخلــــام والــســكــر
اخلـــام الــتــابــعــــة عــلى الــتـوالـي لـلــوضــعــيــات الـتــعــريــفــيـة
1701.12.00K1701.11.00 وB1507.10.10 وH الــفـــرعــيــة رقم

ستتحملها ميزانية الدولة.

في هــــذه احلــالـــةs تــعــفى اHــواد اHـنــصــــوص عـلــيــهـــا
في اHــادّة 2 من اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 11-108 اHــؤرّخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 واHذكور أعالهs من الرسم عـلى القيمة اHـضافة عند

مـخــتـلف مــراحل الـتــوزيع. وفي هــذا اإلطـارs يــحـدّد قـرار
وزيـــر اHــــالــــيّـــة تــــاريخ ســــريــــان اإلعـــفــــاء من الــــرسم عــــلى

القيمة اHضافة وكذا اHدة اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــقـيــد االعـتــمـادات اHــتـصـلــة بـتــطـبــيق هـذا
الــنــظــام بــعــنــوان مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر لــوزارة اHــالــيّـة /

اHديرية العامة للجمارك.
يـقــوم قـابـض اجلـمــارك اخملـتص إقــلــيـمــيـا بــتـحــصـيل
احلــقــوق اجلــمــركــيــة والـــرسم عــلى الــقــيـــمــة اHــضــافــة عــلى

حساب القروض اHمنوحة بهذا الصدد.

4 :  : ال تــمـنـح االسـتــفــادة من الــتــكـفـل من طـرف اHـاداHـادّة ة 
مـيــزانـــيـة الـدولـــة بـاحلــقـــوق والـرســـوم اHـذكـــورة أعاله
sإال لـــلــمـــتــعـــامل االقـــتــصـــادي الــذي يـــقـــوم حلــســـابه اخلــاص
بـاســتـيــراد اHـواد اخلـام اHــذكـورة أعـاله واHـوجــهـة حــصـريـا
إلنـتــاج اHـواد اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادّة  2 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11-108 اHـؤرّخ في أول ربـيع الـثـاني عـام

1432 اHوافق 6 مارس سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــتــعــW عــلى اHــتــعــامل االقــتــصــادي اHــؤهل
sــفــصـلHلالســتــفـــادة من هــذا الــنـــظــام دعــمــا لـــتــصــريـــحه ا
إيــداع طـــلب وهـــذا وفــقـــا لــلــنـــمــوذج اHـــلــحـق بــهـــذا الــقــرار
لـتـكـفــل مــيـزانـــيـة الـدولــــة بـاحلـقــوق اجلــمـركـيـة والـرسم

على القيمة اHضافـة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــرسل اHــديــريــة الــعـــامــة لــلــضــرائب مــلــفــا
يــحــتــوي نـســخــا من الــطــلب اHــنــصــوص عـلــيه فـي اHـادّة 5
أعـاله والــوثــيــقـــة اجلــمــركــيــة D10 وفــواتـــيــر الــشــراء عــنــد
االســتــيــرادs لــغــرض إبــداء الــرأيs إلى الــلــجــنــة الــوزاريـة
اHشتـركة اHكـلفة �راجـعة وتقيـيم طلبات تـعويض أسعار
الـزيت الغذائي اHـكرر العادي والـسكر األبـيض اHنشأ عن
طــــريـق اHـــادّة 18 مـن اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 108-11
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس

سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــتـــوفــــر الــــلـــجــــنــــة الـــوزاريــــة اHــــشـــتــــركـــة
اHــــذكــــورة أعاله عـــــلى أجـل ال يــــتــــجــــاوز عــــشــــرة (10) أيــــام
مفـتـوحة ابـتـداء من تـاريخ استالم اHـلف اHـنصـوص عـليه
فـي اHـــــــادّة 6 أعـاله إلبـالغ رأيـــــــهــــــــا إلى وزارة اHــــــــالـــــــيّـــــــة /

اHديرية العامة للضرائب.

اHاداHادّة ة 8 :  : في حـالة إذا لم يـترتب عن تـطبـيق احلقوق
sـضـافـة سـقف األسـعـارHاجلـمـركـيـة والـرسم عـلى الـقـيـمـة ا
يـتعW على اHـتعامل االقتـصادي اHعني اسـترجاع احلقوق

والرسوم اHستحقة للخزينة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ــكن إدارات اجلـمــارك والـضـرائب الــقـيـام
بــكــل مـــراقــبــة الحـــقــــة تــطـــبــيــقــــا لــلــتــشـــريع والــتـــنــظـــيم

اHعمـول بهما.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 19
سبتمبر سنة 2011.

كر� جوديكر� جودي
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اHلحقاHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

طلب التكفل باحلقوق اجلمركيةطلب التكفل باحلقوق اجلمركية
والرسم على القيمة اHضافةوالرسم على القيمة اHضافة

* وفـــقـــا ألحـــكـــام الـــفـــقــرة 3 من اHــادّة 14 من قـــانـــون
s2011 اليّة التكميلي لسنةHا

* اعتـبـارا لتـطـبيق احلـقـوق اجلمـركيـة والـرسم على
الـقـيـمة اHـضـافـة الـذي سـيـؤدي إلى جتـاوز سـقف األسـعار
احملـــدد في اHــادّة  2 من اHـــرســـوم الــتّـــنـــفـــيــذيّ رقم 108-11
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس

s2011 سنة

نحن اHـوقعـون أسـفله (الـلـقب واالسم وصفـة اHوقع)
اHتصرفون حلساب الشركة.

* تسمية الشركة :

* العنوان :

* رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :

sمن طــــرف مــــيــــزانــــيــــة الــــدولـــة sنــــلــــتــــمس الــــتــــكــــفل
باحلقـوق اجلمـركية والـرسم على الـقيمـة اHضـافة الواجب

تسديدها على اHواد اآلتية :

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 6  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHــوافــق اHــوافــق 4  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة   ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة s2011 يــحـــدs يــحـــدّد قــائـــمــةد قــائـــمــة
صــفــقــات الــدصــفــقــات الــدّراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من كــفــالـةراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من كــفــالـة

حسن تنفيذ الصفقـة.حسن تنفيذ الصفقـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير اجملاهدين

sاليّةHووزير ا

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
sـتمّمHـعدّل واHا sتـضمّن تـنظـيم الصـفقــات العـمومــيةHوا

sادّة 97 منـهHال سيّما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

sتمّمHعدّل واHا sيحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

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

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 97 من اHـرسوم
الــــــرئـــــاسـيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اHـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2010 واHــــــتـــــضـــــمّن تــــــنـــــظـــــيم
الــــصــــفــــقـــــات الــــعــــمــــومــــــيــــةs يــــعــــفي وزيـــــــر اجملــــــاهــــدين
الـشـركـــاء اHـتـعــاقـدين من كـفــالــة حـسن تـنـفـيـذ الـصـفـقـــة
في بـعض أنـواع صــفـقـات الـدّراسـات واخلـدمـات اHـذكــورة

في اHادّة 2 أدنــاه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : حتــــــدّد قـــــائــــــمــــــــة صــــــفـــــقــــــــات الــــــدّراســـــات
sــعـفــــاة من كـفــالـــة حــسن تــنـفــيـذ الــصـفــقـــةHواخلــدمـــات ا

كـما يأتي :

- الـصــفـقـات اHـتـعـلـقـة بـتـنـظـيم الـعـروض والـنـدوات
sلتقيات الوطنية والدوليةHؤتمرات واHوا

- الـــصــفــقــات اHــتــعـــلــقــة بــإحــيــاء األيـــام الــتــاريــخــيــة
واألعياد الوطنية اHرتبطة بثورة أوّل نوفمبر 1954.

sعارض ومصاريفهاHالصفقات اخلاصة بتنظيم ا -

الوضعية التعريفيةالوضعية التعريفيةتعيW اHادةتعيW اHادة
اجلمركيةاجلمركية

مرجعية سندمرجعية سند
الشحن البحريالشحن البحري

حرر بـ .................... في ....................
اللقب واالسم وصفة اHوقع

اخلتم :
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- الـصــفــقـات اHــتــعـلــقـة بــاألعــمـال الــفـنــيــة واحلـرفــيـة
sواللوحات واجلداريات التاريخية

- الـصــفـقــات اHـتــعـلــقـة بــاقـتــنـاء الــلـوحــات واألشـيـاء
التذكارية اHرتبـطة باHقاومة الشعـبية واحلركة الوطنية

s1954 وثورة أوّل نوفمبر

- الـصــفـقــات اHـتـعــلـقــة بـاقـتــنـاء األوســمـة ولـواحــقـهـا
sوكذا الهدايا والهبات األخـرى

- الــصــفـقــات اHــتــعـلــقــة بــعـمــلــيــات اإلنـتــاج والــنــشـر
والـــطـــبع وإعـــادة الـــطـــبـع والـــتـــرجـــمـــة والـــتــــوزيع ونـــسـخ

sاألعمــال التاريخية والفنية والسمعـية البصـريـة

- الـــصـــفــقـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجنــاز األفـالم واألشـــرطــة
sالوثائقية التاريخية

- الــصـــفــقـــات اHــتـــعــلـــقــة بـــاإليــواء واإلطـــعــــام وكــراء
sؤتمرات ووسائـل النقـل اخملتلفـةHمكاتب وقاعات ا

- الــــصـــفــــقــــات اHـــتــــعـــلــــقــــة بـــالــــنـــقـل الـــبــــري واجلـــوي
sوذوي احلقوق WعطوبHوالبحري لفائدة اجملاهدين ا

- الــصـــفــقـــات اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــحــضـــيــر وتـــنـــظــيم عـــيــد
االستقالل وتشمل النشاطات اآلتـية :

sالنشاطات الثقافية والفنية *

sاإلعالم واإلشهار *

sسابقات العلميةHالنشاطات الرياضية وا *

* تــــــنـــــظــــــيـم الــــــعــــــروض واHــــــؤتــــــمــــــرات والــــــنـــــدوات
sلتقيات الوطنية والدوليةHوا

* اإليــــــــواء واإلطـــــــعــــــــام وكـــــــراء مــــــــكــــــــاتب وقــــــــاعـــــــات
sؤتمرات ووسائل النقل اخملتلفةHا

* اقـــتـــنـــاء األعــمـــال اHـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــلـــوحـــات الـــفـــنـــيــة
sواجلداريات التاريخية

* اإلصـــــداراتs ال ســـــيّــــــمـــــا الـــــطــــــبع وإعـــــادة الــــــطـــــبع
والــنـشــر واالقـتــنـاء والــتـوزيـع وتـرجــمـة األعــمـال الــفـنــيـة

sوالثقافية والتاريخية

* نــسخ األعــمــال الــتــاريــخــيــة والــفــنــيــة والــســمــعــيـة
sالبصرية

sاإلجنازات السمعية البصرية *

* احلج والعمـرة.

- الـصـفـقــات اHـتـعـلـقـة بـحــفالت االفـتـتـاح واالخـتـتـام
اخلاصة باأليام التاريخية واألعياد الوطنية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : �ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
الـدراســات واخلـدمـات اHــنـصـوص عــلـيـهــا في اHـادّة األولى
أعـالهs عــنـــدمــا يـــنص دفـــتــر  شـــروط اHـــنــاقـــصــة عـــلى ذلك
وهــذا طــبــقــا ألحــكــام اHـادّة 99 من اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم
10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1431 اHـوافق 7 أكــتـوبـر

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 شـــــوّال عــــام 1432 اHـــــوافق 4
سبتمبر سنـة 2011.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 29 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
27 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة s2011 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن وضعن وضع اHــوافق اHــوافق 
بــعـض األسالك اخلــاصــة بــالــثــقــافــة في حــالــة اخلــدمــةبــعـض األسالك اخلــاصــة بــالــثــقــافــة في حــالــة اخلــدمــة

لدى وزارة اجملاهدين واHصالح التابعة لها.لدى وزارة اجملاهدين واHصالح التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإن األم
sووزير اجملاهدين
sووزيرة الثقافة

�ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ -
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 93 - 227
اHـؤرّخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام 1414 اHـوافق 5 أكــتــوبـر

sتمّمHعدّل واHا sتحف اجملاهدين�سنة 1993 واHتعلق 
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 170
اHـؤرّخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1429 اHـوافق 11 يـونـيو
سـنـة 2008 واHــتـضــمن إنـشــاء مـتــاحف جـهــويـة لــلـمــجـاهـد

sوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

اHنتمW لألسالك اخلاصة بالثقافة
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
16 مــــــحــــــرّم عــــــام 1415 اHــــــوافق 26 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1994

واHــتـضــمن وضع بــعض األسـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفـة
بالثقافـة في وضعية عمل لـدى وزارة اجملاهدين واHصالح

sالتابعة لها

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 383 اHــؤرّخ في 28 ذي الــقـــعــدة عــام
sـــذكـــــور أعالهHــوافق 26 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2008 واH1429 ا

يوضــع في حــالـة الـقيــام باخلـدمـة لـــدى وزارة اجملاهدين
sــتـحـف الـوطــني لـلــمـجــاهـدينHــصـالح الــتـابــعـة لــهـا ( اHوا
واHــــتـــاحـف اجلـــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهــــد)s وفي حــــدود الـــتــــعـــداد
اHـنصوص علـيه في هذا القرارs اHـوظفون اHنـتمون ألحد

األسالك اآلتية :

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
اخلـــدمـــة من احلـق في الـــتـــرقـــيــــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHـــرســـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 383 اHــؤرّخ في 28 ذي الــقـــعــدة عــام

1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008 واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الـــــذي اســــتــــفـــــاد من تـــــرقــــيــــة مـــــحل حتــــويـل إلى الـــــرتــــبــــة

اجلـديـدة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 16 مــحــرّم عــام 1415 اHــوافق 26 يـــونــيــو ســنــة

1994 واHذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 27
سبتمبر سنة 2011.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

التعدادالتعدادالسلكالسلك

- محافظو التراث الثقافي
- تقنيو احلفظ

- مر¨و التراث الثقافي
- تقنيو الترميم

- اHـــهـــنـــدســـون اHـــعـــمـــاريـــون لـــلـــمـــمـــتـــلـــكـــات
الثقافية العقارية

- محافظو اHكتبات والوثائق واحملفوظات
- اHكتبيون والوثائقيون وأمناء احملفوظات

- اHستشارون الثقافيون
- اHنشطون الثقافيون

- مساعدو التنشيط الثقافي والفني
- محافظو ومر¨و األفالم

- عارضو األفالم

225
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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Wـهـنـيّ لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 :  : تـضـمن تـسـيـيـر اHـاداHا
sـــــادّة األولـى أعالهHـــــذكـــــــورة في اHلألسـالك ا WـــــنـــــتـــــمـــــHا
اHؤسسة أو اإلدارة التـي يوضعون في حالـة اخلدمة لديها
طـــبـــقـــا لـألحـــكـــام الـــقــــانـــونـــيـــة األســـاســــيـــة احملـــددة �ـــوجب
اHـــــرســــوم الـــــتّـــــنـــــفـــــيـــــذيّ رقم 08 - 383 اHـــــؤرّخ في 28 ذي
القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008 واHذكــور

أعاله.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 16  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1432
16 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s 2011 يـــتـــضـــم s يـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيمن تـــنـــظـــيم اHــوافق اHــوافق 
اHـديـريات الـوالئـيـة للـتـجـارة واHـديريـات اجلـهـويةاHـديـريات الـوالئـيـة للـتـجـارة واHـديريـات اجلـهـوية

للتجـارة في مكـاتب.للتجـارة في مكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ األم
sووزير الداخلية واجلماعات احمللية

sاليةHووزير ا
sووزير التّجـارة

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدّد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

sتمّمHعدّل واHا sوالبيئة واإلصالح اإلداري
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

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

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

sدير العامّ للوظيفة العموميةHيحدّد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتّـجارة

sوصالحياتها وعملها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 14 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اHــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الــــقـــرار إلـى تــــنــــظــــيم اHــــديــــريــــات الــــوالئــــيــــة لــــلــــتــــجـــارة

واHديريات اجلهوية للتجـارة في مكـاتب.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــنــظـم اHــديــريـــة الــوالئـــيــة لـــلــتــجـــارة عــلى
النحـو اآلتي :

1 - مـــــــــصـــــــــلـــــــــحــــــــــة مـالحـــــــــظــــــــــة الـــــــــســـــــــــوق واإلعالم
االقتصــاديs وتضـم :

sمكتب مالحظة السوق واإلحصائيات -
sقننةHهن اHمكتب تنظيم السوق وا -

- مــــكـــتـب تـــرقــــيــــة الـــتّــــجـــــارة اخلـــارجـــــيــــة وأســـواق
اHنفعــة العمومـية.

2 - مـصلحة مـراقبة اHمـارسات التجـارية واHضادة
للمنافسةs وتضـم :

sمارسات التجاريةHمكتب مراقبة ا -
sضادة للمنافسةHمارسات اHمكتب مراقبة ا -

- مكتب التحقيقات اHتخصصة.
3 - مصلحة حماية اHستهلك وقمع الغشs وتضم :
sنتوجات الصناعية واخلدماتHمكتب مراقبة ا -

sنتوجات الغذائيةHمكتب مراقبة ا -

- مـــــكــــتب تــــرقـــــيــــة اجلــــودة والــــعـالقــــات مع احلــــركــــة
اجلمعوية.

sــنـــازعـــات والـــشـــؤون الــقـــانـــونـــيــةH4 - مـــصـــلـــحـــــة ا
وتضم :

sمارسات التجاريةHمكتب منازعات ا -
sمكتب منازعات قمع الغش -

- مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل.
5 - مصلحة اإلدارة والوسائلs وتضم :

sوالتكوين WستخدمHمكتب ا -
sيزانية والوسائلHمكتب احملاسبة وا -

- مكتب اإلعالم اآللي والوثائق واألرشيف.

اHــاداHــادّة ة   3 :  : تــنــظـم اHــديــريـــة اجلــهــويـــة لــلــتـــجــارة عــلى
النحو اآلتي :

1 - مــــصــــلـــحـــــة تــــخــــطــــيط اHــــراقــــبــــة ومــــتــــابــــعــــتــــهـــا
وتقييمهاs وتضـم :

sراقبةHمكتب متابعة وتقييم ا -
sتخصصةHمكتب التحقيقات ا -

- مـــكـــتـب تـــفــــتـــيش مــــصـــالـح اHـــديــــريـــات الــــوالئـــيـــة
للتجارة.

s2 - مــصــلــحــة اإلعالم االقــتــصــادي وتــنـظــيـم الــسـوق
وتضـم :

sمكتب اإلعالم االقتصادي واإلحصائيات -
sمكتب تنظيم السوق واألوضاع االقتصادية -

- مكتب التجارة اخلارجية.
3 - مصلحة اإلدارة والوسائلs وتضـم :

sوالتكوين WستخدمHمكتب ا -
sيزانية والوسائلHمكتب احملاسبة وا -

- مكتب اإلعالم اآللي والوثائق واألرشيف.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 16
غشت سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHالية وزير اHالية 

كر� جوديكر� جودي
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وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 17  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عام ـة عام 1432
13 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة s 2011 يــتــضـم s يــتــضـمّـن إنــشـاءـن إنــشـاء اHـوافق اHـوافق 
مـــفــــتــــشـــيــــات Hــــراقــــبـــة اجلــــودة وقــــمع الــــغش عــــلىمـــفــــتــــشـــيــــات Hــــراقــــبـــة اجلــــودة وقــــمع الــــغش عــــلى
مــــســــتــــوى احلــــدود الــــبـــريــــة والــــبــــحــــريــــة واجلــــويـــةمــــســــتــــوى احلــــدود الــــبـــريــــة والــــبــــحــــريــــة واجلــــويـــة

واHناطق واخملازن حتت اجلمركة.واHناطق واخملازن حتت اجلمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ األم
sاليةHووزير ا

sووزير التّجـارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ -
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

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

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتّـجارة

sادّة 6 منهHال سيّما ا sوصالحياتها وعملها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اHــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـقرار إلى إنـشاء مـفتـشـيات Hـراقبـة اجلودة وقـمع الغش
على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واHناطق

واخملازن حتت اجلمركة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــنــشـــأ خـــمـــســون (50) مــفـــتــشـــيـــة Hــراقـــبــة
اجلـــــودة وقـــــمـع الـــــغـش عـــــلى مــــــســـــتـــــوى احلــــــدود الـــــبـــــريـــــة
والـــــــبـــــــحـــــــريــــــة واجلـــــــويـــــــة واHـــــــنـــــــاطــق واخملــــــــازن حتـت

اجلـمركة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــــرار في اجلــــــــريـــــــدة
الــــرّســــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــد�ــــقـــراطــــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 17 ذي احلــجّــة عــام 1432 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 3 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
25 أبريل سنة  أبريل سنة  2012 م م

وزير اHالية وزير اHالية 

كر� جوديكر� جودي


