
العدد العدد 31
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 28  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 20 مايو سنة مايو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

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

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



28  جمادى الثانية عام    جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 231
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسي رقم  12- 217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 16 مايو سنة r2012 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية ................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم  12- 218 مؤرّخ في 24 جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 16 مايـو سنة r2012 يتــضـمـن إحـــداث أبــواب
وحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ..............................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12- 219 مـؤرّخ في 24 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 16 مـايـو سـنة r2012  يـتـضـمن حتــويل اعــتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية .................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم  12 - 220 مؤرّخ في 24 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 16 مـايـو سـنة r2012  يـتضـمن حتــويل اعـتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة اHالية .................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 221 مـؤرّخ في  24 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 16 مـايـو سـنة r2012 يـتضـمن حتـويل اعـتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة .....................................................................................
مرسوم رئاسي رقم  12 - 222 مؤرّخ  في  24 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 16 مايو سنة r2012 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة االتصال .....................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12 - 215 مـؤرخ في  23 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة r2012 يـتـضـمن إنـشـاء اخملـبـر
الوطنـي Hراقبـة وحتـليل منتـجات الصيـد البحري وتربية  اHائيات  ونظافة األوساط وتنظيمه وسيره ...............
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12- 216 مـؤرخ في 24 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 16 مـايـو سـنة r2012  يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع ....................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12- 223 مؤرخ في 25 جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 17 مايو سنة r2012 يحدد كيـفيات التعيW فـي
وظـائـف األمـW العـام ورؤسـاء األقسـام ورؤسـاء اHصـالـح باحملكمة العليا وتصنيفها ...........................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12- 224 مؤرخ في 25 جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 17 مايو سنة r2012 يحدد كيـفيات التعيW فـي
وظـائـف األمـW العـام ورؤسـاء األقسـام ورؤسـاء اHصـالـح �جلس الدولة وتصنيفها ...........................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام نائب مـدير باجمللس
اإلسالمي األعلى ........................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام رئــيس دائــرة
األغواط ...................................................................................................................................................
............... Wيتضمّن إنهاء مهام قـاضي r2012 وافق 19 أبريل سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 ا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام نائبي مدير بوزارة
اHاليّة .....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام اHــديــر اجلــهـوي
للخزينة ببشار ........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
اHاليّة .....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رئــيس قـسم في
اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالـيّة .....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر اHــصـالح
الفالحية في والية البيض ..........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام محـافظ الغابات في
والية أم البواقي ......................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتــشـة بـوزارة
الثقافة ....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام عمـــيد كـليـة اآلداب
والفـنـون بجـامـعـة مستغا� ......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهـاء مــهــام مــديـر مــتــابــعـة
مؤسسات الشباب والعمل ما بW القـــطاعات والتــعاون بوزارة الشباب والرياضة ..........................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يـتضمّـن إنهاء مـهام اHديـر العـامّ للمـعهد
اجلزائري للتقييس ...................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الصّيد البحري واHوارد الصّيديـة ...............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــغــرفـة
الوالئية للصّيد البحري وتربية اHائيات في والية بومرداس ..........................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يـتـضمّن تـعيـW مـدير الـوثائق واإلعالم
باجمللس اإلسالمي األعلى ............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تعـيW سفـير مسـتشار بوزارة
الشؤون اخلارجيّة .....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يتـضـمّن تـعـيـW مـكـلّـفـة بـالـتفـتـيش في
اHفتشية العامّة للماليّة بوزارة اHاليّة .........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّـن تـعـيـW مـديـرين في اHـديـريـة
العامّة للميزانية بوزارة اHاليّة ..................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن تعيW مدير اجملاهدين في والية
تندوف ....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـركـز اجلـامـعي
بتندوف ..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يـتضـمّن تـعيـW نـائب مديـر باHـفـتشـية
العامّة للعمل ............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن تـعيW رئيسة دراسات بوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار .........................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW اHــديـر الــعـامّ جملــتـمع
اHعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال ..............................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 19 أبــريـل ســنــة r2012 يــتــضــمّن تـــعــيــW مــديــر الــدّراســات
والتقييس البريدي بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال ................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن تـعــيـW نـائب مــديـر بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر مــركــز تـطـويـر
األقمـار الصّناعــية بالوكالـة الفضائية اجلـزائرية .........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــريـــل ســنة r2012 يـتـضـمّن الـتّـعـيـW بـوزارة الـصّـيد
البحري واHوارد الصيدية ..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـصّيـد الـبـحري
واHوارد الصّيدية في واليـة سـيدي بلعبـاس .................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تـعيـW مديـر الغـرفة اHـشتـركة
ما بW الواليات للصّيد البحري وتربية اHائيات بورقلة ................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار مؤرّخ في 13 رجب عـام 1432  اHـوافق 15 يـونـيـو  سـنـة r 2011 يـتـضمّن تـعـيـW أعضـاء جلـنـة تـنظـيم عـمـليـات الـبـورصة
ومراقبتها ...............................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 11 ذي الـقـعـدة عام 1432  اHـوافق 9 أكـتـوبـر  سـنـة r 2011 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمّـن تعيW أعضــاء اللجنـة الوطنـية لصفقـات األشغـال ................................
قـرار مؤرّخ في 14 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 6 مـايـو سـنة r2012 يـتـضمـن تفـويض اإلمـضـاء إلى مديـر اإلدارة الـعـامة
باHديرية العامة للجمارك ...........................................................................................................................
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اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان وزارة االستشراف واإلحصائيات ................
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 28  جمادى الثانية عام    جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم  12 -  - 217 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يتضمن حتويل اعـتماديتضمن حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير رئاسةإلى ميزانية تسيير رئاسة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

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

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 8 ربـيع
الـــــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق أول مــــــــارس ســــــــنــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضـى اHرسـوم الرئاسي رقم 12 -33  اHؤرخ
فـي 13 ربيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سنة 2012
واHــــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصـــــة لــــرئــــاســــة
اجلـمهورية من ميـزانيــة التـسيير �وجـب قـانون اHالية

r2012 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمـاد قــدره أربــعـة عــشــر مـلــيــونـا ومــائــة وثالثـون ألف
ديــنــار (14.130.000 دج) مـقــيّــــد في مــيــزانــيــة الــتــكـالــيف
اHــشــتــركـــة وفـي الــبـــاب رقم 37-93 "احــتـيــاطـي لــلـتــكــفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمــاد
قــــدره أربــعــة عـشــر مــلــيــونـا ومــائــة وثالثــون ألف ديــنـار
(14.130.000 دج)  يـــقـــيّـــــد فـي مـيـزانــيـة تــسـيـيــر رئـاسـة
اجلمهوريـة وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بأصل

هذا اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : يـــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 16 مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقممــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم  12- - 218 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 24 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يــتــــضـــمــن إحـــــداث أبـــــواب وحتــويـل اعـــتـــمــاد إلىيــتــــضـــمــن إحـــــداث أبـــــواب وحتــويـل اعـــتـــمــاد إلى
مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعــاتمـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات

احمللية.احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

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

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا



28  جمادى الثانية عام    جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 631
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 36
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

r2012 الية لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يحــدث فــي جدول مـيزانية تـسيير
 وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلــــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة - الـــفـــرع األول :

اإلدارة العامةr فرع جزئي خامس وأبوابه كما يأتي :

الفرع األول : اإلدارة العامة.

الــــفـــــرع اجلــــزئي اخلــــامـس : اHــــنــــدوبــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة
rللمخاطر الكبرى

الــبــاب رقم 31-61  عــنـــوانه " اHــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
r"للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط

الـــبــاب رقم 31-62 عـــنــوانـه " اHــنـــدوبــيـــة الــوطـــنــيــة
r"نح اخملتلفةHللمخاطر الكبرى - التعويضات وا

الـــبــاب رقم 33-61 عـــنــوانـه " اHــنـــدوبــيـــة الــوطـــنــيــة
r"نح العائليةHللمخاطر الكبرى - ا

الــبــاب رقم 33-63  عــنـــوانه " اHــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى - الضمان االجتماعي".

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـدره أربــعـمـائـة وأربــعـة ماليـW وخــمـسـمــائـة ألف ديـنـار
(404.500.000 دج) مـقيد في ميـزانية الـتكاليف اHـشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قـــــدره أربـعمائـة وأربعة مـاليW وخمـسمائـة ألف دينار
(404.500.000 دج)  يــقـــيّـــد فـي مـيـزانـيـة  تـسـيـير وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة وفـي األبــواب اHــبـيــنــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

4 : :  يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةr كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اHرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 16 مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

61 - 31

62 - 31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط .....

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات واHنح اخملتلفة ...

مجموع القسم األول

15. 000.000

27. 500.000

42.500.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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61 - 33

63 - 33

03 - 33

06 - 34

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اHنح العائلية ......................
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان االجتماعي .............

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي اخلامس
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

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

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
األمن الوطني - الضمان االجتماعي ............................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

األمن الوطني - التغذية ............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

األمن الـوطــني - اHـنح - تــعـويــضـات الــتـدريب - الــرواتب اHـســبـقـة -
نفقات التكـوين  ....................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة .............................................مجموع االعتمادات اخملصصة .............................................
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جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقمرقم  12 - - 219 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــريـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر

وزارة الشؤون اخلارجية.وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئـــــاسي رقــم 12 - 34 
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

r2012 الية لسنةHقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــــة 2012
اعـــتـــمـــــاد قــــــدره ســـبـــعـــــة وخــــمـــســـــون مـــلــــيـــــون ديـــنــــار
(57.000.000 دج) مـقـيـد في ميـزانـيـة التـكـاليـف اHشـتـركة

وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم االنتخابات".

2 : :  يــــــــخــــــــصــص Hـــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2012 اHــــــاداHــــــادّة ة 
اعــتـــمــــــاد قـــــــدره ســبـــعــــة وخــمـــســــون مــلـــيــــون ديــنـــار
(57.000.000 دج) يــقــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة  تــســيــيـر وزارة
الــــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة وفي الــــبـــاب رقم 37-23  "اHـــصـــالح
اHـــوجــــودة في اخلـــارج -  الـــنـــفـــقـــات اHـــتــــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــظـــيم

وحتضير االنتخابات التشريعية لسنة 2012".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف  وزيــر اHـالـيـــة ووزيــــر الـشـــؤون
اخلــارجـيـــةr كل فــيـمـــا يـخـصّـه r بــتـنــفـيــذ هــــذا اHـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق  16مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقمرقم  12- - 220 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 24 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــريـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر

وزارة اHالية.وزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHؤرخ في 20 ربيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 38
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر اHــالـــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيـــيــر �ــوجب قــانــون

r2012 الية لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــــة 2012
اعـــتـــمـــــاد قـــــدره عـــشـــرة ماليـــW ديـــنــــار (10.000.000 دج)
مـقيـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قـــــدره عــشـــرة ماليــW ديـــنـــار (10.000.000 دج)  يــــقـــــيّـــــد
فــــي مـيــزانــيـة  تـســـيـيـر وزارة اHــالـيــة وفي الـبــاب رقم
37 - 03  " اHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لـــلــــجـــمــــارك - اHـــؤتــــمـــرات

واHلتقيات".
اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـــكــلـف  وزيــــر اHــالـــيـــــةr بـــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق  16مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 12 -  - 221  مـــــؤر  مـــــؤرّخ فيخ في  24 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

التضامن الوطني واألسرة.التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

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

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 49
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير التضـامن الوطني واألسرة من ميزانـية التسيير

r2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمــاد قــدره ثـمــانــيــة ماليــيـر ومــائــة وتــسـعــة وســبــعـون
مــلــيـــونــا وأربـــعـــمـــائــة وســـتـــــة وخـــمــســـــون ألف ديــنـــار
(8.179.456.000 دج) مــقـــيـّــــد فــي مـــيــزانــيـــــة الــتـــكــالــيـف
اHـشـتـركــة وفـــي البـابـW اHـبيـنـW في اجلـدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قــــــدره ثـمانـيـة ماليـيـر ومـائـة وتـسعـة وسـبـعـون مـلـيـونا
وأربــــــــعـــــــــمـــــــائــــــــة وســـــــــتـــــــــة وخـــــــــمـــــــســــــــون ألـف ديــــــــنـــــــــار
(8.179.456.000 دج)  يقـيـّـــد فــي مـيـزانيـة تـسيـير وزارة
الــتــضـامن الــوطـنـــي واألســـرة وفي األبــواب اHــبـيــنـة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكــلف  وزيــر اHـالـيـــة ووزيــــر الـتـضـامن
الـــوطـــني واألســــرةr كل فـــيـــمــــا يـــخـــصّــهr بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق  16مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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ميزانية التكاليف اHشتركةميزانية التكاليف اHشتركة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات محتملة - احتياطي مجمع .................................................................
احتياطي للتكفل باألثر الناجت عن األنظمة التعويضية والقوانW األساسية اخلاصة..
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االعتماداتاالعتمادات
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رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط .................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة ................................
اإلدارة اHـركزية - اHسـتخدمـون اHتعاقـدونr الرواتبr منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ......................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركـز الوطني للتكوين اHهني للمعوقW جسديا بخميستي..

إعانات للمؤسسات اHتخصصة ...................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في وكالة التنمية االجتماعية ..............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

900.000

2.863.000

1.500.000

5.263.000

941.000

941.000

15.256.000

5.743.000.000

5.758.256.000

5.764.460.000

1.555.200.000

1.555.200.000

1.555.200.000

7.319.660.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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11 -  31

12 -  31

13 -  31

12 -  32

13 -  33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........

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

rــتــعــاقـدونHــســتــخــدمــون اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـدولــة - اHا

الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ...

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHــــصــــــالـح الالمــــركـــــزيــــــة الــــتــــابــــعــــــة لــــلــــدولــــــة - مــــعــــــاش اخلــــدمـــــــة

واألضـــرار اجلسـديـة .............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة

60.000.000

300.000.000

15.000.000

375.000.000

7.394.000

7.394.000

477.402.000

477.402.000

859.796.000

859.796.000

8.179.456.000

8.179.456.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"  (تابع) (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـي رقمي رقم 12 - - 222 م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 24  ج جــــــــــــمــــــــــــادىادى
r2012 ــــــــوافق وافق 16 م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــــة ةHا Hالالــــــــثــــــــانانــــــــيــــــــة عة عــــــــام ام 1433 ا
يتضيتضـمن حتويل اعـمن حتويل اعــتمتمـاد إلى مياد إلى ميـزانيزانيـة تسة تسـيير وزارةيير وزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــاالتصال.االتصال.
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 63
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر

ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر االتــصــال من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر �ــوجب قــانـون

r2012 الية  لسنةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـتـمـاد قدره مـلـيـار وثالثـمائـة وأربـعـة وتـسعـون مـلـيـونا
وثـمـا¡ـائة وسـتــة آالف ومـائـة وتـسـعــة وعشـــرون ديــنار
(1.394.806.129 دج) مــــقــــيّــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــــدره مـــلــيـــار وثالثـــمـــائــة وأربـــعـــة وتــســـعـــون مــلـــيـــونــا
وثـمــا¡ــائــة وســتــة آالف ومــائـة وتــســعــة وعــشــرون ديــنـار
(1.394.806.129دج)  يــقـــيّـــد فـي مـيـزانـية تـسـيـير وزارة
االتــصــال وفي األبــواب اHــبــيــنـة فـي اجلــدول اHــلـحـق بــهـذا

اHرسوم.
rــالـيـــة ووزيـــــر االتـصـالHــادّة ة 3 : : يـكــلف  وزيــر اHــاداHا
كل فـيـمـا يـخـصّـه r بتـنـفيــذ هـــذا اHرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 16 مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

01 - 44

03 - 44

07 - 44

وزارة االتصـالوزارة االتصـال
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 اHركزية - اHساهمة في اHؤسسة الوطنية للتلفـزة ..............
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اHؤسسة الوطنية لإلذاعة ...............
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في وكالة األنباء اجلزائرية ..................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال ...................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال ...................

562.774.495

653.899.314

178.132.320

1. 394.806.129

1. 394.806.129

1. 394.806.129

1. 394.806.129

1. 394.806.129

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة(دج)اخملصصة(دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقـم 12 -  - 215 مــؤرخ في   مــؤرخ في  23 جـــمــادى جـــمــادى
r2012 ــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يــتــضــمن إنــشـاء اخملــبــر الــوطــنـي Hــراقــبـــة وحتــلــيليــتــضــمن إنــشـاء اخملــبــر الــوطــنـي Hــراقــبـــة وحتــلــيل
مـــنــتــــجـــات الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري وتـــربــيـــة  اHـــائـــيــاتمـــنــتــــجـــات الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري وتـــربــيـــة  اHـــائـــيــات

ونظافة األوساط وتنظيمه وسيره.ونظافة األوساط وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد

r الصيدية
 - وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتممHعدل واHا rاالقتصادية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

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

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

rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

rائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

rبحماية الساحل وتثمينه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممHعدل واHا rياهHتعلق باHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
الفصل األولالفصل األول

التسمية - الهدف - اHقرالتسمية - الهدف - اHقر

اHــاداHــادّة األولى : األولى : تــنــشــأ حتت تــســـمــيــة "مــخــبــر وطــني
Hــراقــبـــة وحتــلــيل مـــنــتــجـــات الــصــيـــد الــبــحـــري و تــربــيــة
اHـــائـــيــات ونـــظــافـــة األوســـاط" مــؤســـســـة تــدعى فـي صــلب

النص " اخملبر".

rـادّة ة 2 :  : اخملـبـر مـؤسسـة عـمـومـيـة ذات طابع إداريHـاداHا
تتمتع بالشخصية اHعنوية  و االستقالل اHالي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــحـدد مــقـر اخملــبـر �ــديـنــة اجلـزائــرr و�ـكن
نـــقـــلـه إلى أي مـــكــــان آخـــر من الــــتـــراب الـــوطــــني �ـــوجب

مرسوم.
�كن إنشاء ملـحقات للمخـبر �وجب قرار مشترك
بـW الـوزيــر اHـكـلف  بــاHـالــيـة والــوزيــر اHـكــلف بــالـصــيـد

البحري والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــوضع اخملـبـر حتت وصـايــة الـوزيـر اHـكـلف
بالصيد البحري.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــضـــطـــلـع اخملـــبـــر �ـــهـــمـــة ضـــمـــان مـــراقـــبــة
وحتــلــيل مــنــتــجـات الــصــيــد الــبــحـري  و تــربــيــة اHــائــيـات

ونظافة األوساط.
و بهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي: 

- إجنــاز مـخــتـلف أنــواع الـتــحـالــيل الـبــيـوكــيـمــائـيـة
واجلـرثــومـيـة والــفـيــزيـائـيــة - الـكــيـمـيــائـيـة  و الــطـفـيــلـيـة
rائياتHنتجات الصيد البحري  وتربية اH والتسممية

- حتــلــيـل نــظــافــة األوســاط ومــراقــبــة نــوعــيــة اHــيــاه
rائياتHالبحرية ومياه تربية ا

- تشكيل كل الوثـائق أو اHعلومات اHتعلقة بنوعية
مـنتجـات الصـيد الـبحري وتـربيـة اHائـيات وتـكوين بنك

rمعلومات
- اHـــســـاهـــمـــة فـي الـــتـــحـــســـيس في مـــيـــدان مـــراقـــبـــة
منتجات الصيد البحري وتربية اHائيات وكذا أوساطها. 

6 :  : يــؤهـل اخملــبــر لــضــمــان خــدمــات  الــتــحــلــيل اHـاداHـادّة ة 
و/أو اخلــبــرة وإبـرام عــقــود واتـفــاقــيــات لـهــذا الــغـرض في

إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

7 :  : يـدير اخملـبـر مجـلس تـوجيه ويـسـيره مـدير اHاداHادّة ة 
عام.

و يزود �جلس علمي وتقني .

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـحـدد الـتـنــظـيم الـداخـلي لــلـمـخـبـر �ـوجب
قــرار مـــشــتــرك بـــW الــوزيــر اHـــكــلف بــالـــصــيــد الـــبــحــري
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHاداHادّة ة 9 :  : يضم مجـلس التوجيه الـذي يرأسه الوزير
اHكلف بالصيد البحري أو ¦ثله : 
r ثل وزير الدفاع الوطني¦ -

r ثل وزير الداخلية¦ -
r اليةHثل وزير ا¦ -

r كلف بالتجارةHثل الوزير ا¦ -
r كلف بالصحة العموميةHثل الوزير ا¦ -

r كلف بالفالحةHثل الوزير ا¦ -
r كلف بالبيئةHثل الوزير ا¦ -

r ائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا¦ -
- ¦ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

r العلمي
- ¦ـــثل اHـــركـــز الـــوطــــني لـــلـــبـــحـث والـــتـــنـــمـــيـــة في

rائياتHالصيد البحري وتربية ا
- ¦ـــثل اHــعـــهــد الــوطـــني الــعـــالي لــلـــصــيــد الـــبــحــري

rائياتHوتربية ا
rعهد اجلزائري للتقييسHثل ا¦ -

- ¦ثل منتخب عن اHستخدمW في اخملبر.

�ــــكن اجملــــلس أن يـــســــتـــعــــW بـــأي شــــخص �ــــكـــنه أن
يساعده في أشغاله.

يـشــارك اHــديــر الــعــام لـلــمــخــبــر في أشــغــال مـجــلس
التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته .

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يــحـدد الــنـظـام الــداخـلي لــلـمـخــبـر �ـوجب
قــرار من الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــصــيـــد الــبــحــري بـــنــاء عــلى

اقتراح من اHدير العامr بعد مداوالت مجلس التوجيه.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــعـــW أعــضـــاء مـــجــلس الـــتـــوجــيـه لــعـــهــدة
مــدتـهـا ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة  لـلـتــجـديــدr �ـوجب قـرار
من الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــصـــيـــد الـــبـــحــري وبـــاقـــتـــراح من

السلطات  و الهيئات التابعW لها.

وفي حـالـة انـقــطـاع عـهـدة أحـد األعــضـاءr يـعـW عـضـو
جــديــد الســتــخالفـه حــسب األشــكــال نــفــســـهــا. ويــســتــخــلــفه

العضو اHعW اجلديد إلى غاية انقضاء العهدة.

12 :  : يــتــداول مــجــلس الــتــوجــيه ويــبت في كل اHـاداHـادّة ة 
اHـســائـل اHــرتـبـــطـة بــنــشـــاطــات اخملــبــرr عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي : 

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
r للمخبر

- بــــرامج وحــــصــــائـل نــــشــــاطــــات اخملــــبــــر الــــســــنــــويـــة
r تعددة السنواتHوا

r جداول التعدادات -

rعقود اخملبر واتفاقاته واتفاقياته وصفقاته -

- مـشـاريع مـيـزانـيـة اخملــبـر وحـسـابـاته ومـخـطـطـات
rتطويره

r الهبات والوصايا -

- اقتناء األمالك اHنـقولة والعقـارية وعقود اإليجار
rونقلها

- كـيــفــيـات اســتـعــمـال اHــوارد اخلــاصـة الــنـاجــمـة عن
نشاط اخملبر.

rادّة ة 13 :  : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـاديةHاداHا
مرتW (2) في السنةr بناء على استدعاء من رئيسه.

و �ـكـنه أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عـاديـةr بـنـاء على
استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على

األقل من التاريخ احملدد لالجتماع .

و �ـكن تـقـلــيص هـذا األجل بـالـنـســبـة لـلـدورات غـيـر
العادية على أال تقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه.

و إذا لم يـكـتـمل الـنصـابr يـجـتـمع مـجـلس الـتـوجيه
خالل األسـبــوع الـذي يـلي االجـتـمـاع اHــؤجل بـعـد اسـتـدعـاء

ثان وتصح مداوالته مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
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اHاداHادّة ة 15 :  :  تتـخذ قرارات مـجلـس التـوجيه بـأغلـبية
أصوات أعضاء مجلس التوجيه احلاضرين .

و فـي حــالـــة تـــســـاوي  عــدد األصـــوات r يـــكـــون صــوت
الرئيس مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــدون اHـــداوالت فـي مـــحــــاضـــر يــــوقـــعــــهـــا
الــرئــيس وكـاتب اجلــلــسـة وتــقــيـد فـي سـجل خــاص يــرقـمه

ويؤشر عليه رئيس اجمللس.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العام اHدير العام 

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يـــعــــW اHـــديــــر الـــعـــام لــــلـــمــــخـــبــــر �ـــوجب
مــرســوم بـنــاء عــلى اقـتــراح من الــوزيــر اHـكــلف بــالـصــيـد

البحري. 

يساعد اHديـر العامr مدير عام مـساعدr يعW �وجب
قرار من الوزير اHكلف بالصيد البحري.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : يـــــتــــولى اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للمخبر.

و بهذه الصفة : 

rيكون مسؤوال عن السير العام للمخبر -

- �ــثل اخملــبــر أمــام الــعــدالــة وفي كـل أعــمــال احلــيـاة
rدنيةHا

- �ـارس الـسـلــطـة الـسـلـمـيـة عـلـى كـافـة مـسـتـخـدمي
rاخملبر

- يعـد التقـارير التي عـليه تقـد�ها Hـداوالت مجلس
rالتوجيه

rيزانية التقديرية للمخبر وينفذهاHيعد ا -

- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــات واالتـــفـــاقـــيــات
rوالعقود

rينفذ قرارات مجلس التوجيه -

rيتولى حتضير اجتماعات مجلس التوجيه -

- يــلـتــزم بــالـنــفــقـات اHــرتــبــطـة �ــهــام اخملـبــر ويــأمـر
rبصرفها ويعد كل احلصائل  و احلسابات والتقديرات

rيسهر على احملافظة على أمالك اخملبر -

rيعد مشروع القانون الداخلي للمخبر -

- يـعـW اHـستـخـدمـrW الـذين لم تـقـرر طـريـقـة أخرى
لتعيينهم بها.

القسم القسم الثالث الثالث 
اجمللس العلمي والتقنياجمللس العلمي والتقني

اHاداHادّة ة 19 :  : يتكـون اجمللس الـعلـمي والتـقني  لـلمـخبر
من :

rرئيسا rدير العام للمخبرHا -
- اHسؤول عن كل هيكل علمي وتقني للمخبر. 

�ـكن اجملـلس الـعلـمي والـتـقـني أن يـستـعـW بـخـبراء
يتم اخـتـيـارهم من بـW اجملـموعـة الـعـلـميـة الـوطـنـية و/أو
الـــدولــيـــة نــظــرا لـــكــفـــاءتــهـم في مــيـــدان مــراقـــبــة وحتـــلــيل
مــنـتــجــات الــصــيــد الـبــحــري وتــربــيــة اHـائــيــات  ونــظــافـة

األوساط.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : يـــعــW أعــضــاء اجملـــلس الــعــلــمـي والــتــقــني
�ــوجب قـرار من الـوزيـر اHــكـلف بـالـصـيــد الـبـحـري بـنـاء
عـلى اقتـراح من اHـديـر العـام لـلمـخـبر لـعـهدة مـدتـها ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.
Wيـعـ rو في حـالـة انـقـطـاع عـهـدة أحـد أعـضـاء اجملـلس

عضو جديد الستخالفه حسب األشكال نفسها. 
و يــخــلـفه الــعــضــو اHـعــW اجلــديــد إلى غــايـة انــقــضـاء

العهدة .
و تنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

WعينHتنهى عهدة أعضاء اجمللس العلمي والتقني ا
نظرا لوظائفهم مع نهاية هذه األخيرة.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـكـلف اجملـلـس الـعـلـمي والـتـقـني لـلـمـخـبـر
على اخلصوص �ا يأتي : 

- دراســـــة وفــــحص مــــشـــــاريع الــــبــــرامـج الــــســــنــــويــــة
واHــتــعــددة الــســـنــوات لــلــنــشــاطــات الــعــلــمــيــة  والــتــقــنــيـة

rللمخبر
- الـــعــمـل عــلـى حتـــيــW وإثـــراء الـــرصـــيـــد الـــوثــائـــقي

rوبنك معلومات اخملبر
rتقييم نشاطات اخملبر -

- إبـداء الرأي في كل مسـألة تـعرض علـيه من اHدير
r العام

r صادقة عليهHإعداد نظامه الداخلي وا -
Wالــعــلـمــيـ WــسـتــخــدمـHإعــداد بـرنــامج مــشـاركــة ا -
rلتقيات الوطنية والدوليةHؤتمرات واHفي ا Wوالتقني
- إعــداد الــتــقــاريــر الــســنــويــة عن الــنــشــاط الـعــلــمي

والتقني.
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اHاداHادّة ة 22 :  : يجتمع اجملـلس العلمي والتقني بناء على
اســتـدعـاء من رئـيـسه فـي دورة عـاديـة مــرة كل ثـالثـة  (3)

أشهر على األقل.
و �ـكنـه أن يجـتـمع في دورة غيـر عـاديةr كـلـما دعت
الـضـرورة ذلكr بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسه أو بـطلب

من ثلثي(3/2) أعضائه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـخــضع مــيـزانــيـة اخملـبــر الـتـي يـحــضـرهـا
اHــديــر الــعــام Hـوافــقــة الــوزيـر اHــكــلف بــالــصـيــد الــبــحـري

والوزير اHكلف باHالية بعد مداوالت مجلس التوجيه.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  :  تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اخملــــبـــر عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات.
في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

 rالية التي تمنحها الدولةHاإلعانات ا -
- اHــســاهــمــات احملــتــمــلــة لــلــمــؤســســات أو الــهــيــئـات

rالعمومية أو اخلاصة
r الهبات والوصايا -

r رتبطة بهدفهHتأتية من اخلدمات اHاإليرادات ا -
rإيرادات مختلفة -

- باقي الرصيد احملتمل بعنوان السنوات السابقة.
في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
 rنفقات التجهيز -

- النفقات الضرورية إلجناز أهدافه .

اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــمــسـك مــحـــاســـبـــة اخملــبـــر حـــسب قـــواعــد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 26 :  : �ـــسك مـــحـــاســـبـــة اخملـــبـــر عــون مـــحـــاسب
يـعينه أو يـعتمـده الوزيـر اHكلف بـاHاليـة طبـقا للـتشريع

والتنظيم اHعمول بهما .

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـتـولى اHـراقــبـة اHـالـيـة لـلــمـخـبـر مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

28 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 12- - 216 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ــــوافق 16 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يعــــدل توزيـــع نفقـــات  ميزانـيـة الدولـة للتـجهيزيعــــدل توزيـــع نفقـــات  ميزانـيـة الدولـة للتـجهيز

لسنة لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

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

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـتــمـاد دفـع قـدره خـمــسـمــائـة وســبـعــة وأربـعــون مـلــيـونـا
وتـــــســـــعـــــمــــــائـــــة وســـــبــــــعـــــة آالف ديـــــنـــــار (547.907.000 دج)
ورخـصــة بـرنــامــج قــدرهــا خـمـسـمــائـة وسـبــعـة وأربـعـون
ملـيـونـا وتسـعـمائـة وسـبعـة آالف ديـنار (547.907.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اHنصــوص
عــلـيــهــا فــي األمـــر رقـم 12-03 اHـؤرخ في 20 ربـيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة r(2012 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع  قــــدره خــــمــــســــمــــائــــة وســــبــــعــــة وأربــــعــــون مــــلــــيــــونـــا
وتـــــســـــعـــــمــــــائـــــة وســـــبــــــعـــــة آالف ديـــــنـــــار (547.907.000 دج)
ورخـصــة بـرنــامــج قــدرهــا خـمـسـمــائـة وسـبــعـة وأربـعـون
ملـيـونـا وتسـعـمائـة وسـبعـة آالف ديـنار (547.907.000 دج)
يقيّدان فــي النـفــقات ذات الطابع النهـائي ( اHنصــوص
عـلـيـهـا فــي األمـر رقــم 12-03 اHـؤرخ فــي 20 ربـيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة r(2012 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.
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اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 16 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

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

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

rتممHعدل واHا rالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

rتممHعدل واHا rؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد كــيـفــيـات مــنح اHـرتــبـات الـتـي تـطـبـق عـلى الــعـمـال
rتممHعدل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-85 اHـؤرخ
في 8 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 16 مــارس ســنـة 1997
Wفي الـوظائف الـعلـيا لألم Wالـذي يحـدد كيفـيات الـتعـي

rالعام ورؤساء األقسام باحملكمة العليا وتصنيفهم
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 33 من الـقانون
الــــعــــضـــوي رقم 11-12 اHــــؤرخ في 24 شــــعــــبــــان عـــام 1432
اHـوافق 26 يـولـيـو سـنـة 2011 الـذي يـحـدد تـنـظـيم احملـكـمـة
الـعــلـيـا وعـمـلـهــا واخـتـصـاصـاتـهــاr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى
حتديد كيفيات التعيW في وظائف األمW العام ورؤساء

األقسام ورؤساء اHصالح باحملكمة العليا وتصنيفها.
اHادة اHادة 2 :   :  تعد وظـائف األمW العام ورؤساء األقسام
rصالح باحملـكمة العليا وظائف عليا في الدولةHورؤساء ا
يتم الـتعيـW فيهـا �رسوم رئـاسيr بناء عـلى اقتراح من
وزير الـعدلr حـافظ األخـتامr بـعـد أخذ رأي الـرئيس األول

للمحكمة العليا.
اHادة اHادة 3 : : تـصنف الـوظائف الـعـليـا اHنـصوص عـليـها
فـي اHـادة األولى أعالهr طــبـقـا ألحــكـام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 90-228 اHـــــؤرخ في 3 مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اHـــــوافق 25

يوليو سنة 1990 واHذكور أعالهr كاآلتي :
r"2" العام : الصنف "هـ " القسم Wاألم -
r"2" رئيس قسم : الصنف "ب" القسم -

- رئيس مصلحة : الصنف "أ" القسم "2".

اHبالغ اHبالغ اHلغاةاHلغاة
القطاعاتالقطاعات

- احـــــتــــيـــــاطـي لــــنـــــفـــــقــــات
متوقعة.

......................: اجملـمـوع :......................اجملـمـوع 

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

547 907

547 907

547 907

547 907

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة
القطاعاتالقطاعات

- اHـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

......................: اجملـمـوع :......................جملـمـوع 

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

547 907

547 907

547 907

547 907

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)
اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 12- - 223 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ــــوافق 17 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يحـدد كـيفـيـات الـتعـيـW فـي وظـائـف األمــW الـعـاميحـدد كـيفـيـات الـتعـيـW فـي وظـائـف األمــW الـعـام
ورؤسـاء األقسـام ورؤســاء اHصـالـح باحملكمة العلياورؤسـاء األقسـام ورؤســاء اHصـالـح باحملكمة العليا

وتصنيفها.وتصنيفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

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

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 11-12 اHـؤرخ
في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
rالـذي يحدد تـنظيم احملـكمة الـعلـيا وعمـلها واخـتصاصـاتها

rادة 33 منهHال سيما ا
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اHادة اHادة 4 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم 85-97
اHـؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1417 اHـوافق 16 مـارس سنة
1997 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات الـتـعـيW فـي الـوظـائف الـعـلـيا

لألمW العام ورؤساء األقسام باحملكمة العليا وتصنيفهم.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 17 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 12- - 224 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ــــوافق 17 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يحـدد كـيفـيـات التـعـيWيحـدد كـيفـيـات التـعـيW فـي وظـائــف األمـW الـعـامفـي وظـائــف األمـW الـعـام
ورؤسـاء األقســام ورؤسـاء اHصـالـح �جلس الدولةورؤسـاء األقســام ورؤسـاء اHصـالـح �جلس الدولة

وتصنيفها.وتصنيفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

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

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهr اHـعـدل

rادة 17 مكرر 1 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين �ارسون وظائف

rتممHعدل واHا rعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

rتممHعدل واHا rؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد كــيـفــيـات مــنح اHـرتــبـات الـتـي تـطـبـق عـلى الــعـمـال
rتممHعدل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-263 اHؤرخ
في 7 جــــمــــادى األولى عــــام 1419 اHــــوافق 29 غــــشت ســــنــــة
1998 الــــذي يــــحـــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــعــــيـــــW رؤســــاء اHــــصــــالح

rتممHعدل واHا rواألقسام جمللس الدولة وتصنيفهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-322 اHؤرخ
في 22 جـمـادى الثـانـيـة عام 1419 اHـوافق 13 أكـتـوبـر سـنة
1998 الــذي يـــحــدد تــصــنـــيف وظــيــفــة األمـــW الــعــام جملــلس

rالدولة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 17 مـكرر 1 من
القـانون العضوي رقم 98-01 اHؤرخ في 4 صفر عام 1419
اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتــــعـــلق بـــاخــــتـــصـــاصـــات
مـجـلس الــدولـة وتـنـظـيــمه وعـمـلهr اHـعــدل واHـتـممr يـهـدف
هـذا اHــرســوم إلى حتــديـد كــيــفـيــات الــتـعــيــW في وظـائف
األمـW الــعـام ورؤســاء األقـســام ورؤسـاء اHــصـالح �ــجـلس

الدولة وتصنيفها.
اHادة اHادة 2 :   :  تعد وظـائف األمW العام ورؤساء األقسام
rصالح �ـجلس الدولة وظائف عـليا في الدولةHورؤساء ا
يتم الـتعيـW فيهـا �رسوم رئـاسيr بناء عـلى اقتراح من
وزير الـعدلr حـافظ األختـامr بـعد أخـذ رأي رئيس مـجلس

الدولة.

اHادة اHادة 3 : : تـصنف الـوظائف الـعـليـا اHنـصوص عـليـها
فـي اHـادة األولى أعالهr طــبـقـا ألحــكـام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 90-228 اHـــــؤرخ في 3 مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اHـــــوافق 25

يوليو سنة 1990 واHذكور أعالهr كاآلتي :
r"2" العام : الصنف "هـ " القسم Wاألم -
r"2" رئيس قسم : الصنف "ب" القسم -

- رئيس مصلحة : الصنف "أ" القسم "2".

4 :  :  تــلـــغى أحـــكـــام اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـادة اHـادة 
98-263 اHـؤرخ في 7 جــمـادى األولى عـام 1419 اHـوافق 29

غـــشت ســـنــة 1998 الــذي يـــحــدد كـــيــفـــيــات تـــعــيـــW رؤســاء
اHــصـــالح واألقــســـام جملــلس الـــدولــــة وتـــصــنـــيــفــهـمr اHــعــدل
واHـتـمــمr وكـذا اHـرســـوم الـتـنفـيـــذي رقم 98-322 اHـؤرخ
في 22 جـمـادى الثـانـيـة عام 1419 اHـوافق 13 أكـتـوبـر سـنة
1998 الــذي يـــحــدد تــصــنـــيف وظــيــفــة األمـــW الــعــام جملــلس

الدولة.
اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 17 مايو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ خ في في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير باجمللس اإلسالمي األعلىنائب مدير باجمللس اإلسالمي األعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد مــحــمــد شــنـــقــيــطيr بــصــفــتـه نــائب مــديــر لإلعالم

باجمللس اإلسالمي األعلىr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

رئيس دائرة األغواط.رئيس دائرة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2012 تــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـــتـــداء من 28 فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2012 مـــهـــام الــــسّـــيـــد عـــلي

مالكيr بصفته رئيسا لدائرة األغواطr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

.Wقـاضي.Wقـاضي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيدين اآلتي اسـمـاهـما بـصـفـتهـمـا قاضـيـrW إلحـالتـهـما

على التقـاعد :
rفي محكمة سطيف rسعيد سماري -
- األخضر هاديr في محكمة سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائبي مدير بوزارة اHالينائبي مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام

الـسّــيـديـن اآلتي اســمـاهـمــــا بـصـفــتـهــمـــا نـــائــبي مـديـــــر
rـــالـــــيّـــةHـــديـــريـــة الـــعــــامــــة لـــلـــمـــيـــزانــــيـــة بـــوزارة اHفـي ا

لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :
rيـزانـيةHنــائب مدير للوسائــل وا rرابح كـــراش -
- فــريد بــراهيميr نـائب مدير لتطوير الشبكـات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

اHدير اجلهوي للخزينة ببشار.اHدير اجلهوي للخزينة ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد مـفـتــاح بـربـاويr بـصـفـته مـديــرا جـهـويـا لـلـخـزيـنـة

ببشارr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة اHالينائب مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيـد أعمـر إخلفr بصـفته نـائب مدير لـبرامج الـتزويد
�ـيـاه الشـرب والـتـطهـيـر في اHـديريـة الـعامـة لـلـميـزانـية

بوزارة اHاليّةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
رئـــيس قـــسـم في اHـــديـــريــــة الـــعـــامـــة لـــلــــمـــيـــزانـــيـــةرئـــيس قـــسـم في اHـــديـــريــــة الـــعـــامـــة لـــلــــمـــيـــزانـــيـــة

بوزارة اHالـيبوزارة اHالـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد أحــمــد أوحلــسنr بــصـفــته رئــيــســا لــقــسم تــلـخــيص
rالـيّةHديـرية الـعامـة لـلمـيزانـية بـوزارة اHـيزانـيـة في اHا

إلحالته على التّقـاعد.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير اHصالح الفالحية في والية البيض.مدير اHصالح الفالحية في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2012 تــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـــتــداء من 25 فــبـــرايــر ســـنــة r2012 مــهـــام الــسّــيـــد جــمــال
تـــوميr بـــصـــفـــته مـــديـــرا لــلـــمـــصـــالح الـــفـالحــيـــة فـي واليــة

البيضr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

محافظ الغابات في والية أم البواقي.محافظ الغابات في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّـيد يـوسف جـدامr بصـفته مـحافـظـا للـغابـات في والية

أم البواقيr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مفتشة بوزارة الثقافة.مفتشة بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيــدة طـاوس لـرجــانr زوجـة سـعــادةr بـصـفــتـهـا مــفـتـشـة

بوزارة الثقافةr إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
عـــــمـــــــيـــــد كـــــلــــيــــــة اآلداب والــــفــــــنـــــون بــــجــــــامـــــعـــــةعـــــمـــــــيـــــد كـــــلــــيــــــة اآلداب والــــفــــــنـــــون بــــجــــــامـــــعـــــة

مستغا�.مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجــب مــــــــــرســــــــــوم رئـــــــــــاســيّ مــــــــــــؤرّخ فـي 27
جـــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 2012
تـــنـــهـى مـــهــــام الــسّـــيـــد فــــريـــد بــن رمـــضــــانr بـــصــــفـــتـه
عميدا لكلـية اآلداب والفنون بجامعة مستغا�r بناء على

طلبه.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
Wمديـر مـتـابـعـة مـؤسسـات الـشـبـاب والـعـمل مـا بWمديـر مـتـابـعـة مـؤسسـات الـشـبـاب والـعـمل مـا ب
الــــــقــــــــطــــــاعـــــات والــــــتــــــــعـــــاون بــــــوزارة الـــــشــــــبـــــابالــــــقــــــــطــــــاعـــــات والــــــتــــــــعـــــاون بــــــوزارة الـــــشــــــبـــــاب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّــــيــــد مـــحــــمــــد بـــســـــــامr بــــصـــفــــتــه مـــديــــــرا Hــــتـــابــــعــــــة
مــــؤســــســــــات الــــشــــبــــاب والــــعــــمــل مــــا بــــW الــــقــــطـــــاعـــــات
والـــتــــعــــاون بــــوزارة الـــشـــبــــاب والـــريــــاضــــةr لــــتـــكـــلــــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

اHدير العاماHدير العامّ للمعهد اجلزائري للتقييس. للمعهد اجلزائري للتقييس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد مـحــمــد الــشــايب عــيــسـاويr بــصــفــته مــديــرا عــامـا

للمعهد اجلزائري للتقييسr بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
نـــائب مـــديـــر بــــوزارة الـــصنـــائب مـــديـــر بــــوزارة الـــصّـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــواردـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد

الصالصّيديـة.يديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــيـــد أورمــضـــان آيت عـــرقــوبr بـــصـــفــته نـــائب مـــديــر
لـــلــــوســـائل الــــعـــامّــــة بـــوزارة الــــصّـــيــــد الـــبــــحـــري واHـــوارد

الصّيديةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصمــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصّــيـد الــبـحـري وتــربـيـةــيـد الــبـحـري وتــربـيـة

اHائيات في والية بومرداس.اHائيات في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد شـــكــيب زدامr بــصــفـــته مــديــرا لــلـــغــرفــة الــوالئــيــة
rـائـيـات فـي واليـة بـومـرداسHلـلـصّـيــد الـبـحــري وتـربـيــة ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

الوثائق واإلعالم باجمللس اإلسالمي األعلى.الوثائق واإلعالم باجمللس اإلسالمي األعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّـيد محـمد شنقـيطيr مديـرا للوثـائق واإلعالم باجمللس

اإلسالمي األعـلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

سفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجيسفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد نـــور الـــدين بـــغـــداد الـــدايجr ســـفـــيـــرا مـــســـتـــشـــارا

بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مـكـلمـكـلّـفــة بـالـتـفــتـيش في اHـفــتـشـيـة الــعـامـفــة بـالـتـفــتـيش في اHـفــتـشـيـة الــعـامّـة لـلــمـالـيـة لـلــمـالـيّـةـة

بوزارة اHاليبوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
اآلنسة كر�ة حبوr مـكلّفة بالتفتيش في اHفتشية العامّة

للماليّة بوزارة اHاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مـديـرين فـي اHـديـريــة الـعــاممـديـرين فـي اHـديـريــة الـعــامّـة لـلــمـيـزانــيـة بـوزارةـة لـلــمـيـزانــيـة بـوزارة

اHالياHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيــدان اآلتي اســـمــاهـــا مــديــريـن في اHــديـــريــة الـــعــامّــة

للميزانية بوزارة اHاليّة :
rاليّةHمدير إدارة الوسائل وا rرابح كراش -

- فريد براهيميr مدير اإلعالم اآللي.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

اجملاهدين في والية تندوف.اجملاهدين في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيــد نـــــور الـــدين شـــنـــةr مــديـــــرا لــلـــمــجـــــاهـــدين فـي

واليـة تنـدوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

اHركز اجلامعي بتندوف.اHركز اجلامعي بتندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــــسّـــيــــد عـــــبـــد احلــــمـــــيــــد تــــهــــــامـيr مــــديــــــرا لــــلـــمــــركــــــز

اجلـــامعي بتنـدوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير باHفتشية العاممدير باHفتشية العامّة للعمل.ة للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّـيـد عثـمـان مـختـاريr نـائب مـدير لـلـتقـيـيس واHـناهج

باHفتشية العامّة للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
رئــيــســة دراســات بــوزارة الــصرئــيــســة دراســات بــوزارة الــصّــنــاعــة واHــؤســسـاتــنــاعــة واHــؤســسـات

الصالصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.غيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الــسّـــيــدة خــديــجـــــــة بــن أحــمــــــدr رئــيــســـــــة دراســـــــات
فـي قـــسم مـــتـــابـــعـــــة عـــمـــلـــيـــات الـــشــــراكـــــة واخلـــوصـــصـــة
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واHــؤســســات الــصّــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقـية االستثمـار.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
اHـــديــر الــعـــاماHـــديــر الــعـــامّ جملــتــمع اHـــعــلــومــات بـــوزارة الــبــريــد جملــتــمع اHـــعــلــومــات بـــوزارة الــبــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيــد مـــحــمـــد بــســـامr مــديـــرا عــامـــا جملـــتــمع اHـــعــلـــومــات

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الــدالــدّراســات والـتــقــيـيـس الـبــريــدي بـوزارة الــبــريـدراســات والـتــقــيـيـس الـبــريــدي بـوزارة الــبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــــسّــــيــــد عــــبـــــد الــــعــــزيــــز لـــــوســــيفr مـــــديــــرا لــــلــــدّراســــات
والـتقـيـيس البـريـدي في اHـديريـة الـعامّـة لـلبـريـد بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب
مـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالممـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّيد عبـد القــادر بن نعـومr نائب مديــر للدراسات في
اHـديريـة العـامّة لـتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصـال بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
مـــركـــز تــطــويـــر األقــمـــار الــصمـــركـــز تــطــويـــر األقــمـــار الــصّــنــاعــــيــة بــالــوكــالـــةــنــاعــــيــة بــالــوكــالـــة

الفضائية اجلـزائرية.الفضائية اجلـزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــسّـــيــد جـــمـــال جـــبــوريr مـــديـــرا Hــركـــز تـــطــويـــر األقـــمــار

الصّناعية بالوكالة الفضائية اجلـزائرية.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
19 أبــــــــريـــل ســــــــنــــــة  أبــــــــريـــل ســــــــنــــــة r2012 يــــــتـــــــضـــــــمr يــــــتـــــــضـــــــمّن اHــــــــــوافق اHــــــــــوافق 
الــــتالــــتّــــعـــــيــــW بـــــوزارة الــــصــــعـــــيــــW بـــــوزارة الــــصّــــيـــــد الــــبـــــحــــري واHــــواردــــيـــــد الــــبـــــحــــري واHــــوارد

الصيدية.الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــــسّـــيــــدان اآلتي اســــمـــاهــــمــــا بـــوزارة الــــصّـــيــــد الـــبــــحـــري

واHوارد الصّيدية :

- أورمــــضـــان آيـت عـــرقــــوبr مــــكـــلّــــفــــا بـــالــــدّراســـات
والتـلخـيصr مسـؤوال عن اHكـتب الوزاري لألمن الـداخلي

rؤسسـةHفي ا

- شــــــــكـــــــــيب زدامr نــــــــائــب مـــــــــديـــــــر لــــــلـــــوســــــائل
العامّـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الـــصالـــصّـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد الـــصّـــيـــديـــة فـي واليـــةـــيـــديـــة فـي واليـــة

سـيدي بلعبـاس.سـيدي بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــــوجــــب مـــــــرســـــــــوم رئــــــــــاسيّ مــــــــــؤرّخ فــي 27
جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة 2012
يــــــعـــــيـّن الــــسّــــيـــــد حــــمــــــو فـــــاطـــــمــيr مـــديـــرا لــــلـــصّـــيـــد
الـــــبـــــحــــــــري واHــــــــوارد الــــصــّـــــيــــديـــــة فـي واليــــة ســــــيــــدي

بلعبـاس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 19 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الـغرفة اHشتـركة ما بW الـواليات للصالـغرفة اHشتـركة ما بW الـواليات للصّـيد البحريـيد البحري

وتربية اHائيات بورقلة.وتربية اHائيات بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب مــــــــــرســــــــــوم رئــــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فــي 27
جـمـادى األولــى عــام 1433 اHــوافق 19 أبــريل ســنـة 2012
يـعــيـّن الـسّيـد فــوزي هـبـيتــهr مديــرا لـلــغـرفة اHـشــتـركة
مــا بــW الـــواليـــات لــلـــصّــيــد الــبــحــري وتـربــيــة اHــائــيـات

بورقلة.
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وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 13 رجب عــام  رجب عــام 1432  اHــوافق   اHــوافق 15 يـــونـــيـــو يـــونـــيـــو
سـنــة سـنــة r 2011 يـتـضــم r يـتـضــمّن تـعـيـW أعـضــاء جلـنـة تـنـظـيمن تـعـيـW أعـضــاء جلـنـة تـنـظـيم

عمليات البورصة ومراقبتها.عمليات البورصة ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 13 رجب عـام 1432 اHـوافق
15 يـــونــيــو ســنــة 2011 يــعـــيّن بــصــفــتــهـم أعــضــاء في جلــنــة

تــنـــظــيم عــمـــلــيــات الـــبــورصــة ومـــراقــبــتـــهــاH rــدة أربع (4)
سـنــواتr طــبــقـا ألحــكــام اHـرســوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 175-94
اHــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عــام 1415 اHــوافق 13 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1994 واHــتــضـــمّن تــطــبــيق اHــوادّ r21 22 و29 مـن اHــرسـوم

الـــتـــشــريـــعي رقم 93-10 اHــؤرّخ في 23 مـــايـــو ســـنــة 1993
واHــتـــعــلّـق بــبـــورصـــة الـــقــــيـم اHــنـــقــولــــةr اHـــعــدّل واHـــتــمّم

السّيدة والسّادة :
rـــثــــلــــــة وزيــــــر الـــعـــــــدل¦ rخــــديـــجــــــة حـــمــــيـــسي -

rحــافظ األختـام
rاليّةHكلّف باHثل الوزير ا¦ rمصطفى تملغاغت -
- عــثـــمــان خلــلـفr ¦ــثل الـــوزيــر اHـــكــلّف بـــالــتــعـــلــيم

rالعالي والبحث العلمي
rثل محافظ بنك اجلزائر¦ rسعيد ديب -

- أكـلي بـريخr ¦ـثل مـسـيـري األشـخـاص االعـتـبـاريـة
rنقولةHصدرة للقيم اHا

- مــحــمــد سـمــيــر حــاج عــليr ¦ــثل اHــصف الــوطــني
Wومــحــافــظي احلــســابــات واحملــاســبـ Wلــلــخــبـراء احملــاســبــ

اHعتمدين.
يـــــســــري مـــــفــــعـــــول هــــذا الـــــقــــرار ابـــــتــــداء مـن تــــاريخ

توقيعــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 11 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1432  اHــــــوافق   اHــــــوافق 9
أكـتـوبـر  سـنــة أكـتـوبـر  سـنــة r 2011 يـعـد r يـعـدّل الــقـرار اHـؤرل الــقـرار اHـؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011 واHتـضم واHتـضمّـن تعـيW أعضـــاء اللجـنـة الوطـنـيةـن تعـيW أعضـــاء اللجـنـة الوطـنـية

لصفقـات األشغـال.لصفقـات األشغـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 11 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHـوافق 9 أكـتـوبـر سـنـة 2011 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واHــتــضـمّـن تــعـيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

األشغالr كما يأتي :

"�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـانـي عام 1432
اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة r2011 يـــعــيّـن اHـــوظـــفـــون اآلتـــيــة
أسـمـاؤهمr طـبـقـا ألحـكـام اHـادّة 153 من اHـرسـوم الـرّئـاسيّ
رقم 10-236 .... .... (بــدون تـــغــيــيــر حـــتى) أعــضــاء بـــالــلــجــنــة

الوطنية لصفقـات األشغال :
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- ....................... (بدون تغيير) .......................

- الــســيــد مــحــمــد زواويr عــضــوا مــســتــخــلــفــاr ¦ــثل
وزير الدفاع الوطنيr خلفا للسيد مروان رغيوي.

- ... (الباقي بدون تغيير)."
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1433 اHــوافق اHــوافق6
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة r2012 يـــتــضـــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلىr يـــتــضـــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى

مدير اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.مدير اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة1995

rالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 63
اHــؤرخ في 17 صــفــر عــام 1429 اHــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة
2008 واHتضمن تنـظيم اإلدارة اHركزية للـمديرية العامة

rللجمارك

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2012

واHـــتـــضــمـن تــعـــيـــW الــســـيـــد عــبـــد الـــقــادر مـــواليr مـــديــرا
rديرية العامة للجماركHلإلدارة العامة با



28  جمادى الثانية عام    جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2431
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rادة األولى : يفوّض إلى الـسيد عبـد القادر مواليHادة األولى : اHا
مـدير اإلدارة العامة بـاHديرية الـعامة للـجماركr اإلمضاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهr بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيـــةr عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حــرر بـــاجلــزائــر في 14  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

كر» جوديكر» جودي

وزارة االستشراف واالحصائياتوزارة االستشراف واالحصائيات
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 16 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 14 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2011  يحدد عدد اHناصبr  يحدد عدد اHناصب
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان وزارةاHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان وزارة

االستشراف واإلحصائيات.االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير االستشراف واإلحصائيات

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rـؤسـســات واإلدارات العـمـومـيةHـشتـركـة في اHلألسالك ا

rواد 76 و98 و172 منهHال سيما ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 282
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  الـــــــذي يـــــــحــــــدد صـالحـــــــيـــــــات وزيــــــر االســـــــتـــــــشــــــراف

rواإلحصائيات

- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 10 -283 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واHـتـضــمن تـنـظـيم اإلدارة اHــركـزيـة لـوزارة االسـتـشـراف

rواإلحصائيات

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و172
من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ في 11 مـحرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا
يـــحــــدد عــــدد اHــــنــــاصب الـــعـــلــــيـــا ذات الـــطـــابـع الـــوظـــيـــفي
بعنوان وزارة االستـشراف واإلحصائياتr طـبقا للجدول

أدناه :

العددالعدداHناصب العليااHناصب العلياالشعبالشعب

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية
اإلحصائيات

مكلف باالستقبال والتوجيه
ملحق بالديوان
مساعد بالديوان

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
اHكلف بالبرامج اإلحصائية
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2
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اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 16 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 14
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير االستشراف وزير االستشراف
واالحصائياتواالحصائيات
حميد الطمارحميد الطمار

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 30 ش شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1432
28  س  ســــــــبــــــــــتــــــــمــــــــبــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة r2011 يr يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد اHاHــــــــوافق وافق 
اHاHــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــلــــــيــــــــا لا لــــــــلــــــــعــــــمــــــــال اHال اHــــــــهــــــنــــــــيــــــــW وسW وســــــائائــــــــقيقي
الالـســــيـارات واحلارات واحلــــجـاب باب بــــعـنــــوان وزارة وان وزارة االسـتــشـرافاالسـتــشـراف

واإلحصائيات.واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
 rاليةHووزير ا

rووزير االستشراف واإلحصائيات
- �ــقـتــضى اHــرسـوم الــرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــذي يــحدّد كـيــفـيات مـنـح الــزيادة االستداللـية لشاغلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHنـاصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 08 - 05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحـــــرّم عــــام 1429 اHـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008
WهـنيHــتـضمّن الــقـانــون األســاسي اخلـاص بالعـمال اHوا

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 10 - 282 اHؤرخ
في 8 ذي احلــجــة عـام 1431 اHـوافق 14 نـوفــمــبـر ســنـة 2010

rالذي يحدد صالحيات وزير االستشراف واإلحصائيات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 283
اHـــــــــــؤرخ فــي 8 ذي احلـــــــــــجـــــــــــة عــــــــــام 1431 اHـــــــــــوافق 14
نــــــوفــــــمــــبــــر ســـــنـــة 2010  واHـــــتـــــضـــــمّن تــــنــــظــــيم اإلدارة

rــركــزية لوزارة االستشراف واإلحصائياتHا
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّورن ما يأتي :ورن ما يأتي :

اHـادة األولى اHـادة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 08 - 05 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429
اHــوافق 19 يـــنــايــر ســنــة 2008 واHــذكـــور أعالهr يـــحــدد عــدد
اHــنــاصـب الــعــلــيــا ذات الــطــابع الــوظــيــفي  بــعــنــوان وزارة

االستشراف واإلحصائياتr طبقا للجدول اآلتي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 30 شــوال عــام 1432 اHــوافق 28
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير االستشراف وزير االستشراف
واإلحصائياتواإلحصائيات
حميد الطمارحميد الطمار

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2011  يــتــضــمـن فــتح دعــوى تـــصــنــيف " بــرجr  يــتــضــمـن فــتح دعــوى تـــصــنــيف " بــرج

باب احلديد ".باب احلديد ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " برج باب احلديد ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشما الً : نهج التيجاني الدامرجي -

rجنوباً : سكن رقم 2 شارع حمصالي -
- شـــرقـــاً : مــســـاحـــة تـــابـــعـــة لـــلـــدرك الــوطـــنـي وبــاب

rاحلديد
rغرباً : سكن رقم 2 شارع حمصالي -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 25 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rعمومي للدولة

rالك : ملك عمومي لبلدية تلمسانHالك :- هوية اHهوية ا -
- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات

والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو
rفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

سيدي البنا ".سيدي البنا ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد سيدي البنا ".
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rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
- شـــمـــا الً : نـــزل بـن مـــنـــصـــور رقم 87 درب ســـيــدي

rالبنا
rجنوباً : سكن رقم  163 درب القيصارية -

rشرقاً : شارع مرابط محمد -
rغرباً : سكن رقم 91 شارع مرابط محمد -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 301 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو

rفي حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

 اHـادة  اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الـوزيــر اHـكـلـف بـالـثــقـافـةr بــالـطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

سيدي زكري ".سيدي زكري ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد سيدي زكري ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا

 - اHوقع اجلغرافي لـلممتـلك الثقافي : - اHوقع اجلغرافي لـلممتـلك الثقافي : يقع اHـمتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشما الً : سكن رقم  44 درب سيدي زكري -
rجنوباً : سكن رقم  51 درب سيدي زكري -
rشرقاً : سكن رقم  61 درب سيدي زكري -
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rغرباً : سكن رقم  48 درب سيدي زكري -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 114 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو
rفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا

-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني ".سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الــــثــــقـــافـي اHــــســـمـى " مــــســـجــــد أبــــو عــــبـــد الــــلـه الـــشــــريف

التلمساني ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا

- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
- شــمـا الً : ســكن رقم 31 درب سـيــدي أبــو عـبــد الـله

rالشريف التلمساني
- جـنــوبـاً : سـكن رقم  54 درب ســيـدي أبـو عــبـد الـله

rالشريف التلمساني
- شــرقـاً : ســكن رقم  33 درب ســيــدي أبــو عــبـد الــله

rالشريف التلمساني
- غــربــاً : ســكن رقم  25 درب ســيــدي أبــو عـــبــد الــله

rالشريف التلمساني
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- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 146 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو
rفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا

-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

 اHـادة  اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الـوزيــر اHـكـلـف بـالـثــقـافـةr بــالـطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

سيدي زايد ".سيدي زايد ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد سيدي زايد ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا

- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :

rWشما الً : سكن رقم 16 درب احلجام -

rWجنوباً : سكن رقم 11 درب احلجام -

rWشرقاً : سكن رقم 17 درب احلجام -

rWغرباً : سكن رقم 13 درب احلجام -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 98 م2 تضاف إليها مساحة اHا
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- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو

rفي حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

 اHـادة  اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الـوزيــر اHـكـلـف بـالـثــقـافـةr بــالـطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

سيدي اليدون ".سيدي اليدون ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد سيدي اليدون ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :

rشما الً : سكن رقم 79 درب اليدون -

rجنوباً : سكن رقم 20 درب سيدي اليدون -

rشرقاً : سكن رقم 84 درب سيدي اليدون -

- غــربـاً : مـديــريـة الـشــؤون الـديــنـيـة رقم 37 سـيـدي
rاليدون

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 165 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
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- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- �ـنع كل بــنـاء أو تــدخل داخل اHـعــلم أو بـجــانـبه أو

rفي حدوده
- ال يــــســـمـح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعــــادة تـــهــــيـــئـــة
rــنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشــاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الـــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صـرف اHــيــاه الــصــحــيــة والـكــهــربــاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

 اHـادة  اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الـوزيــر اHـكــلف بـالــثـقــافـةr بــالـطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فــــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيـف إلى والي واليـــة
تــلــمــسـان بــغــرض الــشــهـر  �ــقــر اجملــلس الــشـعــبي الــبــلـدي
لـتـلـمـسـان Hـدة شـهـرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتـداء من تــاريخ اســتالم الــتــبــلـيـغ الـذي يــرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتـلـكـات الـعـقـارية اHـتـواجـدة داخل
اHـنـطـقـة احملـمـيـة أن يبـدوا مـالحظـاتـهـم مكـتـوبـة في سـجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـتـعـرض كل من يـخالف أحـكـام هـذا الـقرار
لـــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبــتــمــبـر ســبــتــمــبـر
سـنـة سـنـة r2011  يـتــضـمن فـتـح دعـوى تـصــنـيف " ضـريحr  يـتــضـمن فـتـح دعـوى تـصــنـيف " ضـريح

سيدي ساعد ".سيدي ساعد ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �قتضى القانون رقم 98 - 04 اHؤرخ في 20 صفر
عـام 1419 اHـوافق  15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 18 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد سيدي ساعد ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشما الً : سكن رقم 24 درب سيدي ساعد -

- جــنــوبـاً : بــنك الــقـرض الــشـعــبي اجلــزائـري رقم27
rشارع السالم

rشرقاً : سكن رقم 40 درب سيدي ساعد -
rغرباً : سكن رقم 26 شارع االستقالل -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 61 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو

rفي حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور
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اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنة سـنة r2011  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجدr  يـتضـمن فـتح دعـوى تـصـنـيف " مـسـجد

الشرفة ".الشرفة ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " مسجد الشرفة ".

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اHوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اHـمـتلك
الثـقـافي بـبلـديـة تلـمـسـانr والية تـلـمـسانr وهـو مـبW في

اخملطط اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشما الً : سكن رقم 331 شارع ابن خلدون -
rجنوباً : سكن رقم 354 شارع ابن خلدون -
rشرقاً : سكن رقم 333 شارع ابن خلدون -
rغرباً : سكن رقم  359 شارع ابن خلدون -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتـــصــنــيف :- نــطــاق الــتـــصــنــيف :  مــســاحــة اHــمـــتــلك الــثــقــافي
rنطقة احملميةHقدرة بـ 110 م2 تضاف إليها مساحة اHا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rوقف

- هـوية اHالك :- هـوية اHالك : مـلك وقف تسـيره مـديريـة الشؤون
rالدينية واألوقاف

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اHـعـلم أو بــجـانـبه أو

rفي حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاHا

rعلمHمن شأنها  حجب الرؤية عن ا
-  عــبــور شــبـــكــات تــوزيع اHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب
وشــبــكــة صــرف اHـيــاه الــصــحـيــة والــكــهــربـاء خلــدمــة عــقـار

rمجاور

 اHـادة  اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الـوزيــر اHـكـلـف بـالـثــقـافـةr بــالـطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــلـمــســان بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
لتـلـمـسـان Hـدة شـهرين ( 2 ) مـتـتـالـيـW يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تلمسان. 
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اHــادة اHــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثـــقــافـــة لـــواليـــة تـــلـــمـــســان
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــوال عــام  شــوال عــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2011  يــتــضــمن فـــتح دعــوى تــصـــنــيف اHــوقعr  يــتــضــمن فـــتح دعــوى تــصـــنــيف اHــوقع

األثري " عW احلنش ".األثري " عW احلنش ".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

rادة 18 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى اHوقع األثري "عW احلنش ".

 rمتلك الثقافي : موقع أثريHمتلك الثقافي : : - طبيعة اHادة 2 : - طبيعة اHادة اHا
- اHـوقع اجلـغـرافي لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي : - اHـوقع اجلـغـرافي لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي : يـقع اHـوقع
األثـــري بــــبــــلــــديـــة " عــــW احلــــنش " قــــلــــطـــة الــــزرقــــة واليـــة
rـلحق بأصل هـذا القرارHفي اخملطط ا Wوهو مـب rسـطيف

ويحدّد كما يأتي :
rاحلةHشما الً : وادى ا -

Wشــرقــاً : الـــطــريق الــبــلــدي رقم 320 و مـقــبــرة عـ -
rاحلناش

rجنوباً : الطريق البلدي  رقم 302 أ -
r77 غرباً : الطريق الوطني رقم -

- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- ن- نـطــــاق الاق الــــتـصــــنـيف :يف :  �ـتــد الـتــصـنــيف إلى مـســاحـة
مـــقـــدرة بـ 830480 م2 تـــنــــقــــسم إلـى جـــزأيـن أحـــدهــــمـــا  مــــلك
عمومي لـلدولة  مساحته 512185 م2 و الثاني  مـلكية خاصة

مساحته 318295 م2 تضاف إليها مساحة اHنطقة احملمية. 
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

rعمومي للدولة وملكية خاصة
- هويـة اHالكW :- هويـة اHالكW : جزء  ملك عـمومي للـدولة  واجلزء
الـثـاني  ملـكيـة تـابعـة لـلخـواص اآلتيـة أسـماؤهم : مـشادي
عـزوز و بــوحلـيــة مــحـمــد و مــلـكــيـة ثــابت مــحـمــد وأتــبـاعه

rوقمامي وأتباعه و ثابت جمال الدين بن مبارك
- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات

والصور : ملحقة  بأصل هذا القرار.
- االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : - االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : طــبــقــا لــلــمــادة 30 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرّخ في 20 صـــــفــــــر عـــــام 1419
اHــــوافق 15 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1998  واHــــذكـــــور أعالهr حتــــددّ
ارتـفـاقـات اسـتـعـمـال األرض وااللـتـزامـات الـتي تـقع عـلى
عـاتق مستعـملي اHوقع  األثري  ومـنطقته احملـمية وتبيّن
فـي مـخـطط حــمـايـة واســتـصالح اHــوقع األثـري ومـنــطـقـته
احملــمــيــة الــتــابــعــة لــهــا والــتي حتــدد كــيــفــيــات إنــشــائه في
اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 323 اHــؤرخ في 9 شــعــبـان
عام 1424 اHوافق 5 أكتوبر سنة 2003 واHتضـمن كيفيات
إعــداد مــخــطط حــمـايــة اHــواقع األثــريــة واHــنــاطق احملــمــيـة

التابعة لها واستصالحها
اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
ســطــيـف بــغــرض الـشــهــر  �ــقــر اجملــلـس الـشــعــبـي الــبــلـدي
لـــقــــلـــطـــة الــــزرقـــة Hـــدة شــــهـــرين ( 2 ) مـــتـــتــالـــيـــW يـــســري
مفعولهـما  ابتداء من تاريخ استالم الـتبليغ الذي يرسله

الوزير اHكلف بالثقافة.
اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية سطيف. 
5 :  : يـــكــــلّف مـــديــــر الـــثـــقــــافـــة لـــواليــــة ســـطـــيف اHــادة اHــادة 

بتنفيذ هذا القرار.
6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لــلــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي
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وزارة الصناعة وزارة الصناعة وا=ؤسسات الصغيرةوا=ؤسسات الصغيرة
وا=توسطة وترقية االستثماروا=توسطة وترقية االستثمار

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 11  يـــنـــايــــر ســـنـــة   يـــنـــايــــر ســـنـــة r2012  يـــحـــدد تــــصـــنـــيفr  يـــحـــدد تــــصـــنـــيف
مــراكـز تــســهـيل اHــؤســسـات الــصــغـيــرة واHــتـوســطـةمــراكـز تــســهـيل اHــؤســسـات الــصــغـيــرة واHــتـوســطـة
وشـــروط االلــتــــحـاق بــاHــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابـــعـةوشـــروط االلــتــــحـاق بــاHــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابـــعـة

لها.لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

ووزير  الصناعـة واHؤسسات الصغـيرة واHتوسطة
rوترقية االستثمار

- �ــــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم  الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــــؤرّخ في 14 جــــــمــادى الـثــــانــيــة عـــــام 1431 اHــوافق
28 مـــــــايــــو ســـــــنــــة 2010  واHــــــتــــضــــــمّـن تــــعــــيــــW أعــــضـــاء

rاحلكومة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHــــــؤرّخ في 20 صـــــفـــر عـــــام 1432 اHــــــوافــق 25 يــــنــــايـــر
ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــنـــــاعــــة
واHـــــــؤســـــســــــات الـــــصــــــغـــــيــــرة واHـــــتـــــــوســــطـــــة وتــــرقـــــيــــة

rاالستثمار

- و�ــــــقـــتــــــضى اHــــــرســـوم الــــرّئـــاسـيّ اHـــؤرّخ في 7
ربـــــــيع الـــــثـــــــانـي عــــــــام 1423 اHــــــــوافــق 18 يـــــونــــــــيــــــو
ســــــنــــــة 2002 واHــــتـــــضــــــمــّن تــــــعـــــيـــW األمــــــW الــــــعـــــامّ

rللحـكـومـة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 ربــــيـع األول عـــام 1427 اHــــوافق 25 أبــــريـل ســــنــــة 2006

واHـتـضــمن الـتـنـظـيم الـداخـلي Hـراكـز تـسـهـيل اHـؤسـسـات
rتوسطةHالصغيرة وا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 ربــــيـع األول عـــام 1428 اHــــوافق 14 أبــــريـل ســــنــــة 2007

واHــتـــضــمن تـــصــنــيـف اHــنــاصـب الــعــلـــيــا Hـــراكــز تــســـهــيل
rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقــرار إلى حتــديـد تــصـنــيف مــراكـز تــسـهــيل اHـؤســسـات
الــصـغـيـرة واHـتـوسـطـة وكــذا شـروط االلـتـحـاق بـاHـنـاصب

العليا التابعة لها.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــــصــــنـف مـــــراكــــز تـــــســــهـــــيـل اHــــؤســـــســــات
الصغيرة واHتوسطة في الصنف بr القسم 2.

3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــنــاصـب الــعـــلــيـــا الـــتــابـــعــة Hـــراكـــز تــســـهــيـل اHــؤســـســات
الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه

اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :
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اHـاداHـادّة ة 4 :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سبـتمبر سنة 2007  واHذكور أعالهr حتدد الـزيادة االستداللـية للـمنصب العـالي لرئيس قـسم وكذا شروط االلتـحاق بهذا

اHنصبr طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

قرار من
الوزير

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

- متصرف رئيسي على األقلr أو
رتـبة مـعـادلـةr يـثبت ثالث ( 3 )
ســـنــــوات خـــدمـــة فــــعـــلـــيــــة بـــهـــذه

الصفة.
- متصـرف أو رتبة معادلة يثبت
ثـــــــــمــــــــــاني ( 8 )  ســـــــــنــــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rمــتـــصـــرف رئــيـــسي عـــلى األقل -
مـرسمr أو رتـبـة مـعـادلـةr يـثـبت
ثالث ( 3 )  ســـــنـــــوات أقـــــدمـــــيـــــة

بصفة موظف.
- متصـرف أو رتبة معادلة يثبت
أربع ( 4 )  سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

rمــتـــصـــرف رئــيـــسي عـــلى األقل -
مرسمr أو رتبة معادلة.

- متصـرف أو رتبة معادلة يثبت
ثالث ( 3 )  سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

ب

ب

ب

2

2

2

م

م - 1

م - 2

مدير

رئيس دائرة

رئيس مصلحة

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مـــــــــــــراكــــــــــــز
تــــــســـــــهـــــــيل
اHـؤسسات
الــصــغــيــرة
واHتـوسطة

502

181

108

اHنصباHنصب
العاليالعالي

Wشروط التعيWشروط التعي اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

مراكز تسهيل
اHؤسسات
الصغيرة
واHتوسطة

مقرر من4
مدير اHركز

- مـــلـــحق رئـــيـــسي لـإلدارة أو رتــبـــة مـــعـــادلـــةr  يــثـــبت
ثالث (3)  سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق اإلدارةr يــثـبت ست (6)  سـنــوات من اخلـدمـة
الفعلية بهذه الصفة.

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

55 رئيس
قسم

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية



5 :  يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 

قــانـونـيـة فـي اHـنـاصب الــعـلـيـا اHــذكـورة في اHـادتـW 3 و4

الـذين ال يـسـتـوفون شـروط الـتـعـيـW اجلـديـدة من الـزيادة

االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 6 :  يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون

مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 7 :  تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك

اHـــــؤرّخ في 26 ربــــيـع األول عــــام 1428 اHـــــوافق 14 أبـــــريل

سنة  2007واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 8 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في  17 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 11

يناير سنة 2012.

الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقــم 10-215 اHــؤرّخ في 7 شـــوّال عـــام 1431
اHـوافـق 16 سـبـتمـبـر سـنة 2010 واHـتضـمّن إنـشـاء اHـركز
الـتقـنـي الصـنـاعي لـلـصـنـاعـات اHـيـكـانـيـكـيـة والـصـنـاعات
احملــــولــــة لــــلـــمــــعــــادنr فـي مــــجــــلس إدارة اHــــركــــز الــــتــــقــــني
الـصـنـاعي لـلـصـنـاعات اHـيـكـانـيـكـيـة والـصـنـاعــات احملـولـة

للمعـادنH rدة ثالث (3) سنوات :

بعنوان اإلدارة اHركزية :بعنوان اإلدارة اHركزية :

- طــــراد خــــوجــــة أحــــمــــد لـــعــــبــــيــــديr ¦ــــثل عـن وزيـــر
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

rرئيسا rاالستثمار

- قــــــــايــــــدي مــــــحــــــمــــــدr ¦ــــــثــل عن وزيــــــــر الــــــدفــــــــاع
rعضـوا rالـوطني

rعضوا rاليةHثل عن وزير ا¦ rدين نور الدين -

- ديــــزان رابحr ¦ــــثـل عن وزيــــر الــــتـــعــــلــــيم الــــعــــالي
rعضوا rوالبحث العلمي

- بــــلــــعــــيـــــاظي ســــعــــيــــدr ¦ـــــثل عن وزيـــــر الــــتــــكــــوين
والتعليم اHهنيrW عضوا.

بعنوان الهيئات اHهنية للفرع :بعنوان الهيئات اHهنية للفرع :

- شـهبـوب مخـتارr الـرئيس اHـدير الـعام لـلمـؤسسة
rعضوا rالوطنية للسيارات الصناعية

- مغـدوري مصطـفىr الـرئيس اHـدير الـعام Hـؤسسة
rعضوا rصناعة احملركات احلرارية

- بــولـبــد ســلـيــمــانr الـرئــيس اHــديـر الــعــام Hـؤســسـة
rعضوا rيكانيكيةHالصناعات ا

- بن دريس بـراهـيمr الــرئـيس اHـديـر الــعـام لـشـركـة
"ريــكـــتــا لــلــصـــنــاعــات" ورئـــيس االحتــاد اHـــهــني لـــصــنــاعــة

السيارات واHيكانيكr عضوا.

بعنوان اجلامعة :بعنوان اجلامعة :

- بــــوغـــواص حـــمالويr ¦ـــثـل عن جـــامـــعـــة مـــنـــتـــوري
بقسنطينـةr عضوا.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصناعة واHؤسسات وزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

نوفـمبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 7  ذي احلـج  ذي احلـجّة عام ة عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 نوفـمبر 
r 2011 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـعيـW أعـضـاء مـجلس إدارةن تـعيـW أعـضـاء مـجلس إدارة سـنـة سـنـة 
اHـركـز التـقـني الـصـناعي لـلـصـناعـات اHـيـكانـيـكـيةاHـركـز التـقـني الـصـناعي لـلـصـناعـات اHـيـكانـيـكـية

والصناعات احملولة للمعادن.والصناعات احملولة للمعادن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 7 ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1433
اHــوافــق 3 نــوفــمــبــر ســنــــة 2011  يــعــيّن األعــضــاء اآلتــيــة
أســــمــــاؤهمr تـــــطــــبــــيــــقــــــا ألحــــكــــــام اHــــادة 8 مـن اHــــرســـــوم

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

28 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3631
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

- و�ـقــتــضى األمـر09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام
1430 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009 واHـــتـــضـــمن قـــانـــون

rادة 54 منهHالية التكميلي لسنة 2009! ال سيما اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96 - 350
اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1417 اHوافق 19 أكـتوبر

rتعلق باإلدارة البحرية احملليةHسنة  1996 وا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سنة
2000 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــيـــــد واHــــوارد

rالصيدية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 135
اHؤرخ في 28 صـفر عام  1422 اHوافق 22 مايـو سنة 2001
واHــتـضــمن إنــشـاء مــديــريـات لــلــصـيــد الــبـحــري و اHـوارد

rالصيدية في الواليات و تنظيمها و سيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 481
اHـؤرخ في 19 شـوال عـام 1424 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدد شــــروط ¦ــــارســــة الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري

rوكيفياتها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 102
اHــــؤرخ في 15 صــــفــــر عـــام 1426 اHــــوافق 26 مــــارس ســــنـــة
2005 الـــــذي يــــــحـــــدد الــــــنــــــظـــــام الــــــنـــــوعـي لـــــعـالقـــــات عــــــمل

اHـستـخـدمـW اHالحـW لسـفن الـنـقل الـبحـري أو الـتـجاري
rأو الصيد البحري

- و�قـتضى القرار اHؤرخ في  4 جمادى األولى عام
 1431 اHـوافق 19 أبــريل ســنـة 2010 الــذي يـؤسـس حـصص

صـيد التـونة احلـمراء بـالنسـبة لـلسـفن التي حتـمل الراية
الـــوطــنـــيــة والـــتي تــمـــارس في اHــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء

rالوطني و يحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها

وزارة الصيد البحري و ا=واردوزارة الصيد البحري و ا=وارد
الصيديةالصيدية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 23 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 15

مايـو سـنة مايـو سـنة r2012 يـعدل و يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في r يـعدل و يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 4

جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة أبــــريل ســــنــــة

 2010 الــذي يــؤسس حــصص صــيــد الــتــونــة احلــمــراء الــذي يــؤسس حــصص صــيــد الــتــونــة احلــمــراء

بالـنسبـة للسفـن التي حتمل الـراية الوطـنية والتيبالـنسبـة للسفـن التي حتمل الـراية الوطـنية والتي

تـمارس في اHياه اخلـاضعة لـلقضاء الـوطني و يحددتـمارس في اHياه اخلـاضعة لـلقضاء الـوطني و يحدد

كيفيات توزيعها و تفعيلها.كيفيات توزيعها و تفعيلها.

ـــــــــــــــــــــ

rوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري و ا

- �ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم  2000 - 388

اHـؤرخ في 2 رمـضـان عام 1421 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة

2000 و اHـــتـــضـــمـن الـــتـــصـــديق عـــلى االتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة

للـمحافظـة على أسمـاك التونة بـاحمليط األطلـسيr اHوقعة

بـــريــــو دي جـــانــــيـــرو يـــوم  14 مـــايــــو ســـنـــة  1966 اHـــعـــدلـــة

بـبــروتــوكـول بــاريس اHــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

r1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةHوبروتوكول مدريد ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 73 - 12 اHـؤرخ في 29 صـفر

عـام1393 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة  1973 واHـتــضــمن إحـداث

rتممHعدل و اHا rصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا

- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال

عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتممHعدل و اHا rالقانون البحري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرخ في 11

ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 rائياتHتعلق بالصيد البحري و تربية اHوا
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يــقـرر ما يأتي :يــقـرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يعدل هـذا القرار و يتـمم بعض أحكام
الــقــرار اHـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 19

أبريل سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اHـــــادة األولـى من الـــــقـــــرار
اHــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبــريل

سنة  2010 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اHــادة األولى : تــطـــبــيــقــا ألحــكــام اHــواد 15 و16 و20
و29 و30 مــن اHــــــرســـــــوم الـــــــــتـــــــنــــــــفــــــيــــــــذي رقـم 03 - 481
الـمـؤرخ في 19 شوال عام 1424 اHوافق 13 ديسمبر سنة
rووفقـا اللـتزامـات اجلـزائر الـدولـية rـذكـور أعالهH2003 وا

يــــهـــدف هــــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد شـــروط صــــيــــد الـــتــــونـــة
احلــمـراء بــالــنـســبـة لــلــسـفن الــتي حتــمل الــرايـة الــوطـنــيـة

وكيفيات ذلك".

اHادة اHادة 3 :  : تعـدل أحكـام اHادة  2 من الـقرار اHؤرخ في
4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2010

واHذكور أعالهr و تتمم و حترر كما يأتي :

" اHـــــادة 2 : وفـــــقــــــا ألحـــــكــــــام اHـــــادة 15 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 481 اHــؤرخ في 19 شــوال عــام 1424
اHـوافق 13 ديــســمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعالهr يــخــضع
صــيـــد الــتــونـــة احلــمـــراء لــلـــحــصـــول عــلى رخـــصــة الـــصــيــد
الــبــحــري اHــمــنــوحــة مـن طـرف الــوزيــر اHــكــلـف بــالــصــيـد
الـــبـــحـــري وفــقـــا لـــلـــنــمـــوذج احملـــدد في اHـــلـــحق األول بـــهــذا

القرار".

4 :  : تــتـمـم أحــكــام الـقــرار اHــؤرخ في 4 جــمــادى اHـادة اHـادة 
األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبــريل ســنــة  2010 واHــذكــور

أعالهr �ادة 2 مكرر و حترر كما يأتي :

" اHادة 2 مـكرر : يـخضع احلـصول عـلى رخـصة صـيد
rالتونة احلمراء لـكل مجهز سفينـة حتمل الراية الوطنية
اجملهـزة لصيـد التونـة احلمراء r إلى تـشكيل مـلف يحتوي

على اHستندات اآلتية :

- طـلب خــطي من مـجـهـز الـسـفــيـنـة يـوضح فـيه نـوع
الـصـيـد اHسـتـهـدف : صـيد الـتـونـة احلـمراء اHـيـتـة أو صـيد
الــتــونــة احلــمــراء احلــيــة و اخلـصــائـص الـتــقــنــيــة لــســفــيــنـة
أولـسفن الصـيد و قـائمـة الوسـائل اHستـعمـلة جلـر أقفاص
نـقل الـتـونــة احلـمـراء احلـيـة و كـذاr تـلك اHــتـعـلـقـة بـوسـائل

rزمع استعمالهاHوآالت الصيد و اجلر ا

- مـــحـــضـــر زيــــارة تـــفـــتـــيـش إضـــافـــيـــةr يــــشـــهـــد بـــأن
السفينـة أو السفن قادرة على اHالحة في الصيد البحري
الـتي وجـهت له و أن الـعـتاد و جتـهـيـزات الـصيـد الـبـحري
اHوجهة لصيـد التونة احلمراء مطابقة لذلك. يحدد ¡وذج

احملضر باHلحق الثاني لهذا القرار.

- نسـخـة طبق األصل لـعقـد جـنسـية سـفـينـة أو سفن
rالصيد

- اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــطـــريــقـــة حتـــويل الـــتـــونــة
احلمراء احلية اHصطادة ".

اHـادة اHـادة 5 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 4 من الـقـرار اHؤرخ في
4 جــمــادى األولى عــام  1431 اHــوافق 19 أبــريل ســنــة 2010

واHذكور أعالهr وتتمم وحترر كما يأتي :

"اHــادة 4 : يــودع اHــلف احملــدد فـي اHـادة 4 أعالهr لــدى
اإلدارة اHـكــلـفـة بــالـصــيـد الــبـحــري اخملـتــصـة إقــلـيـمــيـاr في
نـسـخـتـr(2) W ثالثـة (3) أشـهــر عـلـى األقل قـبل بــدء حـمــلـة

الصيد".

اHــــادة اHــــادة 6 :  : تــــعـــــدل أحــــكــــام الــــفــــقــــرة 2 مـن اHـــادة 5 من
الـــقــرار الـــمــؤرخ في 4 جـــمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق
19 أفـــريـل ســــنــة 2010 واHــذكـــور أعـالهr وتـــتـــمم وتــــحــرر

كما يأتي :

"اHادة 5 : .............. (بدون تغيير) ............. :

- في حــــــالـــــة اHـــــوافــــــقـــــة : إعــــــداد رخـــــصـــــة الــــــصـــــيـــــد
.............. (بدون تغيير) ....................

- ...................... (بدون تغيير) ....................."
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اHـادة اHـادة 7 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 7 من الـقـرار اHؤرخ في
4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2010

واHذكور أعالهr و تتمم و حترر كما يأتي :

"اHــــــــادة 7 : .............. وكـــــــــذا وســــــــائـل و آالت اجلــــــــر
اHستعملةr ............... (بدون تغيير) ................

يـجب أن يكـون هـذا اHـعـلم الكـاشف عـمـلـياr 15 يـوما
على األقل قبلr بدء حملة الصيد و يتواصل 15 يوما على

األقل بعد غلقها".

اHـادة اHـادة 8 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 9 من الـقـرار اHؤرخ في
4 جــمــادى األولى عــام  1431 اHــوافق 19 أبــريل ســنــة 2010

واHذكور أعالهr و حترر كما يأتي :

"اHــادة 9 : وفــقـــا لاللــتــزامــات الـــدولــيــة وزيــادة عــلى
rـادة 8 أعالهHـنـصـوص عــلـيـهم في اHا WالحـظــHا WـراقــبـHا
يتعW على مجـهزي سفن الصيد بالشـباك الكيسية التي
يزيـد طولـها عن 20 مـترا إبـحار مالحظ واحـد من الـلجـنة
الدوليـة للمـحافظـة على أسـماك التـونة باحملـيط األطلسي

."(CICTA)

اHــادة اHــادة 9 :  : تـــتــمم أحــكــام اHــادة  11 من الــقــرار اHــؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 19 أفــــريل ســــنــــة

2010 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHادة 11 : ............... (بدون تغيير) ................

يـــجب إرســـال هـــذا الـــتـــقـــريــــر األســـبـــوعيr كـــأقـــصى
تقـديـرr يـوم االثـنW عـلى الـسـاعـة الـثامـنـة صـبـاحا من كل

أسبوع".

اHـادة اHـادة 10 : : تـعـدل أحــكـام اHـادة  13 من الــقـرار اHـؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة

2010 واHذكور أعالهr و تتمم و حترر كما يأتي :

"اHادة 13 : ............... (بدون تغيير) ................

يحدد ¡وذج دفتر الصيد في اHلحق 3 لهذا القرار".

اHـادة اHـادة 11 :  : تـتـمـم أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2010 واHـــذكــور
أعالهr بـاHـواد 13 مـكـررr  13 مـكـرر 1 و13 مـكـرر 2 وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادة  13 مـكـرر : يـجب عــلى ربـان سـفـيــنـة الـصـيـد
تزويـد إدارة الصـيـد البـحري اخملـتصـة إقـليـميـا قبل وقت

الوصول إلى ميناء اإلنزال باHعلومات اآلتية :

rقدر للوصولHالوقت ا -

- كـمــيـات الـتـونــة احلـمـراء اHــيـتـة اHـقــدرة عـلى مـ°
السفينة.

اHـادة  13 مـكـرر 1 : تـطــبــيـقــا ألحــكـام الــفــقـرة األولى
من اHادة 57 من القانون رقم 01 - 11 اHؤرخ في 11 ربيع
الــثــاني عـام 1422 اHــوافق 3 يــونــيــو ســنـة 2001 واHــذكــور
أعـالهr يــضـــمن اHـــراقـــبــون اHـالحــظـــون مـــراقـــبــة اHـــنـــتــوج
rــــصــــطـــــادة من الـــــتــــونـــــة احلــــمـــــراء احلــــيــــةHوالــــكـــــمــــيـــــات ا

اHذكورون في اHادة 8 أعاله.

اHادة  13 مـكرر 2 : يتـعW عـلى ربان سـفيـنة الـصيد
أن يسهل على اHراقـبW اHالحظW اHمـثلW إلدارة الصيد
الـبــحـري وكــذا مالحظ الــلـجـنــة الـدولــيـة لــلـمــحـافـظــة عـلى

: (CICTA) أسماك التونة باحمليط األطلسي

- احلصـول على اHعطـيات اHرتـبطة بـأنشطـة الصيد
rالبحري

- الـوصــول إلى اHــعــدات و الـتــجـهــيــزات وكل أجـزاء
الــســفــيــنــة الــتي تــمت فــيــهـا أنــشــطــة الــصــيــد والــتـحــويل

rوالتخزين

rاســتــعـمــال مــعـدات االتــصــال عـلـى مـ° الــســفـيــنـة -
 rكلما اقتضت الضرورة ذلك

- اقتطاع أي عينة بيولوجية".

اHـادة اHـادة 12 :  : تـتـمـم أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أفــريل ســنـة  2010 واHــذكــور
أعـالهr بــــاHـــواد 15 مــــكــــرر و15 مــــكــــرر 1 و15 مــــكــــرر2 و15

مكرر 3 وحترر كما يأتي :
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"اHادة  15 مـكرر : يـجب على كل ربـان سـفيـنة صـيد
ملء بيانات استمارة التصريح بالتحويل وإرسالها إلى
اإلدارة اHـكــلــفــة بــالــصـيــد الــبــحــريr فــور االنـتــهــاء من كل

عملية حتويل.

يحـدد ¡وذج الـتصـريح بالـتحويـل في اHلحق 4 لـهذا
القرار.

اHــــادة  15 مـــــكــــرر 1 : يـــــجـب أن تـــــرقم اســـــتـــــمــــارات
التصريح بالتحويل من اإلدارة اHكلفة بالصيد البحري.

 اHـادة  15 مـكـرر 2 : يـجب أن يـرافق حتـويل الـتـونـة
احلمراء احليةr التصريح بالتحويل األصلي.

اHــادة  15 مـــكــرر 3 : يــتــعــW عـــلى كل ربــان ســـفــيــنــة
صـــيــدr الــذي يـــقــوم بــعـــمــلـــيــات الــتـــحــويلr أن يـــســجل في
دفــتـره الــيــومي لـلــصــيــدr كـمــيــات الـتــونــة احلـمــراء احلــيـة

اHصطادة بالوزن و بالعدد.

يجب أن يحتوي دفتر الصيد اليومي على تفاصيل
كـل عـمـلــيـة حتـويل أجنــزت خالل حـمــلـة الـصــيـد ويـجب أن

يكون في متناول كل مراقبة".

13 :  : تــتــمم أحــكــام اHـادة 16 من الــقــرار اHـؤرخ اHـادة اHـادة 
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة

2010 واHذكور أعالهr في األخير و حترر كما يأتي :

"اHادة 16 : ................. (بدون تـغيـير) ................
أن تخضع للتشريع و التنظيم اHعمول بهما".

اHـادة اHـادة 14 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 17 من الــقــرار اHـؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة

2010 واHذكور أعالهr و تتمم و حترر كما يأتي:

"اHــــــــــــــــــــــــــادة 17 : .................................................
.......................(بدون تغيير) ................

يـجب إظـهـار رقـم الـلـجـنـة الـدولـيـة لــلـمـحـافـظـة عـلى
أســـــمــــاك الــــتــــونـــــة بــــاحملــــيـط األطــــلــــسي  (CICTA) اخلــــاص
بــوثـيـقــة الـتـصــريح بـالــتـحـويل فـي بـدايـة و/أو نــهـايـة كل

شريط فيديو. 

يـجب أن يـرافق تـسجـيل الـفـيديـو وثـيـقة الـتـصريح
بالتحويل و كميات الصيد اHشتركة اHتعلقة بذلك.

يــجب تــســلـيـم نـســخــة من تــسـجــيل الــفــيـديــو Hالحظ
الـلجـنـة الـدولـية لـلـمـحافـظـة عـلى أسـماك الـتـونـة بـاحمليط
األطلسي  (CICTA) وللمـراقبW اHالحظW اHذكورين في

اHادة 8 أعاله".

اHـادة اHـادة 15 :  : تـتـمـم أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2010 واHـــذكــور

أعالهr باHادتW 21 مكرر و21 مكرر 1 وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 21 مـــكـــرر : في حــــالــــة عـــطـب أو حـــادث �ــــنع
اسـتـغالل الــسـفـيـنـة خـالل فـتـرة الـصـيــدr �ـكن الـتـرخـيص
جملهـز الـسـفـيـنـة اسـتعـمـال سـفـيـنـة أخـرى وفقـا لـلـكـيـفـيات

اHنصوص عليها في أحكام هذا القرار.

اHادة 21 مـكرر 1 : تسـحب رخصـة الـصيـد اHـمنـوحة
rـكـلفـة بـالصـيـد البـحريHجملـهز الـسـفيـنـة من قبل اإلدارة ا

في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار".

اHـادة اHـادة 16 :  : تـتـمـم أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2010 واHـــذكــور

أعالهr باHادة 23 مكرر وحترر كما يأتي :

"اHـادة 23 مـكرر : �ـكن لـربـان سـفـيـنـة صـيـد الـتـونة
احلمراء إركاب مالحW أجـانب طبقا للتـشريع و التنظيم

اHعمول بهما".

اHــادة اHــادة 17 : : تــلــغى أحــكــام اHــادتــW 3 و10  من الـــقــرار
اHــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 19 أبــريل

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

عبد الله خنافوعبد الله خنافو
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اHلحق األولاHلحق األول

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصيد البحري واHوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية

رخصة صيد التونة احلمراءرخصة صيد التونة احلمراء

رخصة صيد التونة احلمراء رقم : ........... مؤرخة في : .................. صاحلة من : .................. إلى : .........................

اللقب واالسم و/ أو  اسم الشركة : ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  : Wالتوط

اسم سفينة التونة : .......................................................................................................................................

النوع : .........................................................................................................................................................

رقم التسجيل : ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................... : CICTA  رقم تـــســـجـــيل

الطول : ............................ احلمولة اإلجمالية : ................................. احلمولة : ................................................

نوع آلة الصيد : ............................................................................................................................................

حصة الصيد اHرخص اقتطاعها : ......................................................................................................................

طبيعة الصيد اHستهدف : 

- صيد التونة اHيتة : .....................................................................................................................................

- صيد التونة احلية : ......................................................................................................................................

اسم وسيلة أو آلة اجلر(القاطرة) : ....................................................................................................................

اجلنسية : ......................................................................................................................................................

رقم التسجيل : .............................................................................................................................................

.................................................................................................................................... : CICTA  رقم تسجيل

وزير الصيد البحري واHوارد الصيديةوزير الصيد البحري واHوارد الصيدية
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

محضر زيارة تفتيش لسفينة صيد التونة التي حتمل الراية الوطنيةمحضر زيارة تفتيش لسفينة صيد التونة التي حتمل الراية الوطنية

rتـضـمن الـقانـون الـبـحريHـوافق 23 أكـتـوبـر سـنة 1976 واHـؤرّخ في 29 شـوال عام 1396 اHقـتـضى األمر رقم 76 - 80 ا� -
rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرخ في 4 جـمـادى األولى عام 1431 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2010 الـذي يؤسس حـصص صـيد الـتـونة
احلـمراء بالـنسـبة للـسفن الـتي حتمل الرايـة الوطـنية والـتي تمـارس في اHيـاه اخلاضعـة للقـضاء الـوطني ويـحدد كيـفيات

rتمّمHعدّل واHا rتوزيعها وتفعيلها
اليوم  : .................... السنة : ........................................................................................................................

سفينة الصيد البحري اHسماة : ......................................................................... اHملوكة لـ :
السيد : ........................................................................................................................................................
العنوان : .....................................................................................................................................................
اHسير : .......................................................................................................................................................
كانت محل زيارة أمن من أجل صيد التونة احلمراء (1) : .....................................................................................
.................................................................................................... / CIRMAR قامت بها اللجنة احمللية للتفتيش
بطلب من (2) : ..............................................................................................................................................

وصف السفينة :وصف السفينة :

نوع التجهيز  (3) : .........................................................................................................................................

البناء : .........................................................................................................................................................

سنة البناء : ..................................................................................................................................................
فئة اHالحة : ..................................................................................................................................................
مكان البناء : .................................................................................................................................................
ميناء التسجيل : ...........................................................................................................................................
رقم التسجيل : ..............................................................................................................................................
احلمولة اإلجمالية : ................................................................. طينة : ............................................................
العدد األدنى للطاقم : ......................................................................................................................................
العدد األقصى للطاقم : ....................................................................................................................................

الطول : ................................. متر
مسحوب اHاء : ..................... متر

العرض : ................................. متر
القائد (4) : ....................................................................................................................................................
رئيس ميكانيكي : .........................................................................................................................................

التجويف : ................................. متر
البحارة : .....................................................................................................................................................

اإلشارة اHميّزة أو رمز النداء : ........................................................................................................................
عالمات هيكل السفينة (5) ومسحوب اHاء : .......................................................................................................
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الصيف : ......................................................................................................................................................
الشتاء : ........................................................................................................................................................
موقعة من طرف : ..........................................................................................................................................
شهادة عالمات هيكل السفينة الصادرة في : ......................................................................................................
تاريخ الوضع في الورشة : ..............................................................................................................................
تاريخ الوضع في اHاء : ...................................................................................................................................
الهيكل (6) : ..................................................................................................................................................

قوة احملرك : ..................................... حصان / كيلو واط.
سرعة احملرك (7) : ..........................................................................................................................................

(1) الـتـونة احلـمـراء اHـيـتـة أو التـونـة احلـمـراء احلـية. (2) اHـالكr مـجهـز الـسـفـينـةr مـطـالـبـة الطـاقمr قـرار اإلدارة الـبـحـرية
اخملـتصة. (3) شـباك كـيسـية (الـتونـة احليـة)r حبـال السـنار. (4) ربان الـسـواحلr مؤهل .......... إلخ. (5) حتديـد اHرتـفعات.

(6) خشبr حديدr فوالذr بوليستر. (7) معدل السرعة.
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1. اخملططات والوثائق :. اخملططات والوثائق :
1. . 1. اخملططات :. اخملططات :

التعيWالتعيWالرقمالرقم
التطابق مع السفينةالتطابق مع السفينة

النعمنعم

مخطط اHشهد العام للسفينة (1)
مخطط القسم اHعرض للماء (2)

مخطط األشكال (3)
مخطط الهيكلة العامة (4)

مخطط احلواجز العرضانية ومشهد األقسام العرضانية للهيكل من األمام واخللف
مخطط اHاكينات األساسية (5)

مخطط : الصارمr جهاز للقيادةr دفة القيادة
مخطط خط األشجار واHستويات

مخطط التركيب والدوائر الكهربائية
مخطط  الدوائر (6)
دفتر االستقرار (7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اHواصفات :اHواصفات :

1. . 2. الوثائق :. الوثائق :

التاريخ (التاريخ (9)التعيWالتعيWالرقمالرقم

شهادة البناء
شهادة احلمولة
شهادة الطوف

شهادة التجهيز
بطاقة تقنية مفصلة

الترخيص باقتناء سفينة الصيد البحري
الدفتر اليومي للسفينة (10)

دفتر اHاكينة (10)
دفتر احملروقات (10)

دفتر  االنضباط

اHواصفات :اHواصفات :

الوجود (الوجود (8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) الـقسم الـطـولي الـعـمـوديr مشـهـد اخملـطط عـلى الـسطحr مـشـهـد اخملـطط حتت الـسطح. (2) اإلشـارة إلى األبـعاد األسـاسـية
وسـلـسـلـة عـيّـنـات من الـهـيـكل واألغـلـفة. (3) اHـسـارات الـكـامـلـة لـلـمـشـاهد الـثـالثة. (4) هـيـئـة الـقـاعr الـسـطح وأغـلـفـة الـسور
واألتـراسr البـنيـة الفـوقية. (5) مشـهد عرضـاني ومن اجلانب. (6) الـوقودr جتـفيف احلـوض ومضـاد احلرائق. (7) أو دراسة

االستقرار. (8) نعم / ال. (9) تاريخ إصدار أو تاريخ آخر مراقبة للدفاتر. (10) لسفن الصيد التي يفوق وزنها 30 طن.
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2. االستقرار واHتانة والتقسيم :. االستقرار واHتانة والتقسيم :
2. . 1. الهيكل :. الهيكل :

2. . 2. احلواجز :. احلواجز :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

حاجز االصطدام
حاجز اHاكينة األمامي
حاجز اHاكينة اخللفي

الزاوية البارة األمامية
غرفة التبريد األمامية
غرفة التبريد اخللفية

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

4

5

6

(1) أشطب العبارة غير الالزمة.

مشهد على اHاء (مشهد على اHاء (1) : نعم) : نعممشهد على اجلاف (مشهد على اجلاف (1) : ال) : ال

فتحات على السطحفتحات على السطحالرقمالرقم

1

2

3

WالتعيWالقطرالقطرالعددالعددالتعي

فتحات على السورفتحات على السور

WالتعيWالقطرالقطرالعددالعددالتعي

مدخل قاعة اHاكينة

مدخل عنبر السمك
مدخل اHركز األمامي

Td/Bd مدخل
مستودع أدوات اإلشارة

نوافذ السفينة
كوة التفريغ

اHواصفات :اHواصفات :

العددالعدد

موقعموقعالعددالعددالنوعالنوع

باب سميكباب سميك
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3. اجلسور وجسور اإلنزال :. اجلسور وجسور اإلنزال :
3. . 1. جسور اإلنزال . جسور اإلنزال :

اHنطقة أ اHنطقة أ r1 أr أr2 أr أr3 أr أ4 ( (1)3. . 1. . 1. الراديو - اHالحة : الراديو - اHالحة :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

خرائط اHالحة
وسائل التخطيط

GPS واقع الدوليHنظام حتديد ا
بوصلة مغناطيسية (2)

بوصلة اجليروسكوبية (3)
(sondeur)سبارHا

الرادار
VHF تردد عالي جدا
MF توسطHالتردد ا

HF التردد العالي
GMDSS ي لإلغاثة و األمن في البحرHمحطة النظام العا

NAVTEX رسائل نصية للمالحة
EPIRB وقع في حاالت الطوار± مبينا منارات راديوHا

SART البحث واإلنقاذ بالرادار الفضائي
INMARSAT نظمة البحرية الدولية الفضائيةHا

GMDSS ي لإلغاثة و األمن في البحرHتالكي والكي محطة النظام العا
تالكي والكي

االتصال الداخلي
مقياس الوقت 

الساعة اHقصورة 
السديسية

اHنظار
منظار كشف السمك (4)

(ALIDADE) أداة لقراءة اخلرائط
مسجل السرعة في السفينة 

عمود أوتوماتيكي  
مبW احلاجز (5)

GPS Plotter واقع الدولي مقسمHنظام حتديد ا
سونار(كاشف بالصوت)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

رقم التسلسلرقم التسلسلالنوع أو العالمةالنوع أو العالمةالعددالعدد

30

31

32

33

34

35

36

37

وسائل اإلشارةوسائل اإلشارة

اHواصفات :اHواصفات :

(1) أشطب الـعبارة غير الالزمة. (2) تفحص مـصباح البوصلة. (3) تفحص وجـود معيد الصوت. (4) يجب أن يـكون اHنظار
في وضعية تضمن الرؤية بـ  360° على األفق وتفحص البعد. (5) تفحص اHصباح. (6) صفارةr 20 مترr وناقوس تنبيه.

دخان
صاروخ باHظلة 

نار باليد
راية ألفا رقمية

مرآة
مصباح يدوي 
عالمات اليوم

وسائل اإلشارات الصوتية (6)
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3. 1. 2. لوازم األرصاد اجلوية :. لوازم األرصاد اجلوية :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

مرسمة االرتفاعات
مقياس الضغط اجلوي
مقياس رطوبة الهواء

مقياس اجتاه الريح وسرعتها
مقياس احلرارة

دوارة هواء

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

4

5

6

رقم التسلسلرقم التسلسلالنوع أو العالمةالنوع أو العالمةالعددالعدد

3. 2  اجلسر :  اجلسر :

3. 2. 1. لوازم وجتهيزات اجلسر :. لوازم وجتهيزات اجلسر :

احلالةاحلالةالنوع أو العالمةالنوع أو العالمةالعددالعددالتعيWالتعيWالرقمالرقم

جهاز الرسوجهاز الرسو

اHرساة
سلسلة اHرساة
ملفاف الرفع

دوار r رافعة رحوية
سلم رئيسي للصعود و النزول 

موجه القلوس  (1)
القلس

حبل صغير للسحب 

1

2

3

4

5

6

7

8

جهاز القيادةجهاز القيادة

احلاجز الرئيسي
الكانة

اHضخات الهيدروليكية

9

10

11

اHواصفات :اHواصفات :

(1) موجه القلوس دوار وثابت.
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3. 2. 2. وسائل اإلنقاذ :. وسائل اإلنقاذ :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

القوارب
طوف  اإلنقاذ
زوارق اإلنقاذ

سترة اإلنقاذ (1)
عوامة اإلنقاذ (2)

بذلة الغطس 

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

4

5

6

مفرج هيدروستاتيكيمفرج هيدروستاتيكيعدد األشخاصعدد األشخاصالعددالعدد

3. 2. 3. النظافة والسكنية والصحة :. النظافة والسكنية والصحة :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

اHضاجع
التهوية (3)

التدفئة
اإلنارة(4)
اHراحض  

اHطبخ
صندوق األدوية

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

4

5

6

7

اHالحظاتاHالحظاتالعددالعدد

4. احلماية ضد احلرائق  احلماية ضد احلرائق :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

تركيب ثابت
طفايات  احلريق

الصنابير 
خراطيم اHياه 

رؤوس اخلراطيم 
كاشف احلرائق

اHضخات
بذلة رجال اHطافئ

اHشاعل
EEBD ±جهاز التنفس في حاالت الطوار

اإلنذار اHبكر ضد احلرائق 

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الصالحيةالصالحيةالعددالعددالنوعالنوع

(1)  تــفـحص اHــصـبــاح و الـصــفـارة. (2) تـفــحص اإلشـارة الــضـوئــيـةr الــبـطــاريــةr الـشــريط الـفــلـوري  و طــول احلـبل. (3) عـدد
فوهات التهويةr (4) أنظر أيضا إنارة النجدة.
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5. اHاكينة وملحقاتها :. اHاكينة وملحقاتها :
5. . 1. اHاكينة :. اHاكينة :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

td/ Bd   احملرك الرئيسي
td/Bd اجلهاز اخملتزل

اHولد ديازال

اHواصفات :اHواصفات :

1

2

3

العددالعدد

td/ Bd يكانيكيHاجلزء ا

td/ Bd اجلزء الكهربائي

مولد الديازل النجدة
البطاريات

اجلهاز الضاغط

4

5

6

رقم التسلسلرقم التسلسلالقوةالقوةالنوعالنوع

التعيWالتعيWالرقمالرقم

Td/ Bd مضخة كهربائية
مضخة كهربائية للنجدة
مضخة مربوطة باحملرك 

محرك- مضخة 
لوازم السد 

مصفاة 

1

2

3

4

5

6

رقم التسلسلرقم التسلسلالصبيبالصبيبالنوعالنوعالعددالعدد

5. . 2. التجفيف ومقاوم مسالك اHياه :. التجفيف ومقاوم مسالك اHياه :

اHواصفات :اHواصفات :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

صهاريج زيت الغاز
الصناديق اليومية

صهاريج الزيت 
صهاريج اHياه العذبة 

صهاريج للصفق 
الصابورة 

1

2

3

4

5

6

االقتراحاالقتراحالعددالعدد

5. . 3. الصهريج والصابورة :. الصهريج والصابورة :

اHواصفات :اHواصفات :

القدرة (مالقدرة (م3)
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6. . جتارب واختبارات :جتارب واختبارات :

غير مقنعةغير مقنعةمقنعةمقنعةالتعيWالتعيWالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

مكافحة احلرائقمكافحة احلرائق

اHضخات اHقاومة للحرائق
نظام مكافحة احلرائق

مضخة �حرك
نظام كشف احلرائق

15

16

17

18

جتهيزات اHالحة
أضواء اHالحة 

جتهيزات الراديو
وسائل االتصال

التوقف األمامي و اخللفي
دوران

الكانة  الرئيسية 
كانة  النجدة 

األنظمة الهيدروليكية
نظام احملرك

التوقف عن بعد بالنسبة للمحرك
توقف النجدة بالنسبة للمحرك

مولد الديازل
مولد النجدة  ديازل

وسائل اإلنقاذوسائل اإلنقاذ

قارب لإلنقاذ
مركبة لإلنقاذ

التجفيفالتجفيف

19

20

مضخة مربوطة  لكل محرك 
مضخة كهربائية 

مضخة يدوية

21

22

23

اHواصفات :اHواصفات :

7. الصيد البحري (. الصيد البحري (1) :) :
7. . 1. أجهزة لتحريك آالت الصيد البحري :. أجهزة لتحريك آالت الصيد البحري :

7. . 1. . 1. اإلسكف (زورق جرار) :. اإلسكف (زورق جرار) :

اHواصفات :اHواصفات :

العرضالعرضالطول (الطول (2)رقم التسلسلرقم التسلسلالرقمالرقم

1
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7. . 1. . 2. محرك الزورق اجلرار :. محرك الزورق اجلرار :

اHواصفات :اHواصفات :

اHوقع (اHوقع (4)رقم التسلسلرقم التسلسلالعالمة أو النوعالعالمة أو النوعالرقمالرقم

1

العددالعددالقوة (القوة (3)

7. . 1. . 3. اHدرج اخللفي للسفينة :. اHدرج اخللفي للسفينة :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

نظام السكك  بالنسبة لإلسكف (7)
جرار اإلسكف

رافعة  اإلسكف 
حبل يشد اإلسكف أثناء اHالحة

مشبك األمن

1

2

3

4

5

7. . 1. . 4. طاقة الكتلة :. طاقة الكتلة :
7. . 1. . 4. . 1.  صاري الرفعr اجلرr قوة القبضة :.  صاري الرفعr اجلرr قوة القبضة :

اHواصفات :اHواصفات :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

 صاري الرفع (9)
اجلر (10)

 قوة القبضة (11)

طرف اجلر (12)

1

2

3

4

احلالةاحلالة ( (6)العددالعدد ( (8)

اHواصفات :اHواصفات :

7. . 1. . 4. . 2. قوة القبضة :. قوة القبضة :

اHواصفات :اHواصفات :

العددالعددالقطر  (القطر  (13)الرقمالرقم

1

القوة (القوة (3)

احلالة (احلالة (6) الوجود (الوجود (5)

الوجود الوجود (5)

(1) أشطب العبارة غير الالزمة. (2) الطول األدنى 6 أمتار. (3) بالنـسبة حملرك اإلسكفr أدنى لقوة 600 حصانr بالنسبة
لـقوة الـقـبضـةr أدنى قوة 150 حصـانـا فيـمـا يخص الـشـباك 210/1500 مـتر. (4) داخل /خارج (يـجب أن يكـون احملرك داخل
السـفينة). (5) نعم/ ال. (6) متوفـر / غير مـتوفر. (7) نظام الـسكك لإلسكف أو نـظام اجلرار لإلسكف. (8) الـعدد األدنى 2.
(9)�ـكن تـوجـيـهه أم ال. (10) هـيـدرولـيـكي أم ال. (11) عـجـلـة بـاHـطاط. (12) ظـفـيـرة كـبـيـرة من الـنـايـلون. (13) 50 سم كـأدنى

قطر بالنسبة للشباك 210/1500 متر.
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7. . 1. . 5. اHرافع :. اHرافع :

اHواصفات :اHواصفات :

احلالة (احلالة (2)العددالعددالتعيWالتعيWالرقمالرقم

1

2

القوة (القوة (1)العالمة أو النوعالعالمة أو النوع

7. . 1. . 5. . 1. القاعدة األسطوانية (. القاعدة األسطوانية (3) :) :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

القاعدة األسطوانية لبسط الشباك و غلقه

القاعدة األسطوانية لتحويل اجتاه قاطرة السفينة

1

2

اHواصفات :اHواصفات :

احلالة (احلالة (2) اHوقع (اHوقع (4)

مرفاع شبكة كيسية

مرافع ملحقة 

7. . 1. . 5. . 2. دليل الكابل :. دليل الكابل :

اHواصفات :اHواصفات :

احلالة (احلالة (2)السير (السير (5)الرقمالرقم

1

العددالعدد

7. . 1. . 5. . 3. منصبة ومشبك للحلقات و مقعد (. منصبة ومشبك للحلقات و مقعد (6) :) :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

بكارات للمنصبة (8)

مشبك للحلقات (9)

مقعد (10)

 رافعات

1

2

3

4

احلالة (احلالة (2) الوجود (الوجود (7) العددالعدد

العددالعدد

اHواصفات :اHواصفات :



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 28  جمادى الثانية عام    جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
20  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

(1) 400 حــصـان  بـالــنـسـبــة لـلــشـبـاك الــتي يـصل طــولـهـا إلى 1500 مــتـر/كـابل من 20 إلى 22 ² لـلــقـطـر . (2) مـتـوفــر/ غـيـر
مـتوفر. (3) 2 كـأدنى حد. (4) متـوازية أو غير ذلك (5) أوتومـاتيكي. (6) أشطب الـعبارة غـير الالزمة. (7) نـظام نعم أم ال.
(8) 2 كأدنى حد. (9) كأدنى حد. (10) يجب أن يتواجد اHـقعد  على اجلانب األيسر من  اجلسر العلوي.(11) الطول اإلجمالي
للمـزالق  بالـنسبـة للـشباك الـتي يصل طـولها إلى 1500 متـر تساوي 2340 متـر �تـوسط قطر 22.6 ². (12) طول الـشباك
1500 متر. (13) يصل طول سقوط الشباك إلى 120 مترا ( بالنـسبة للشباك التي يصل طولها إلى 1500 / 210 متر �كن

أن تصل مساحتها إلى 32 هكتارا بوزن 50 طن).

7. . 2. أدوات الصيد البحري :. أدوات الصيد البحري :
7. . 2. . 1. اHزالق والشباك :. اHزالق والشباك :

التعيWالتعيWالرقمالرقم

مزالق (11)
الشباك (12)

سقوط (ارتفاع) الشباك(13)

1

2

3

اHواصفات :اHواصفات :

احلالة (احلالة (2) الوجود (الوجود (7) العددالعدد

7. . 2. . 2. فتحة الشباك :. فتحة الشباك :

اHواصفات :اHواصفات :

حجم فتحة الشباك (حجم فتحة الشباك (4)تدابير (تدابير (2)نوع  الفراش الواقينوع  الفراش الواقي (1)الرقمالرقم

1

اخليط اHستعمل (اخليط اHستعمل (3)

7. . 2. . 3. العوامات :. العوامات :

اHواصفات :اHواصفات :

احلالة (احلالة (6)العددالعددالطبيعة (الطبيعة (5)الرقمالرقم

1

قابلية الطوفقابلية الطوف

الفلW االصطناعي

7. . 2. . 4. حبكة الشراع السفلية :. حبكة الشراع السفلية :

اHواصفات :اHواصفات :

الوزن(الوزن(9)الطولالطولالنوع النوع (7)الرقمالرقم

1

القطر (القطر (8)

7. . 2. . 5. أطراف احلبال اHعقودة :. أطراف احلبال اHعقودة :

احلالة (احلالة (4)الطولالطول  ( (11)العدد (العدد (10)الرقمالرقم

1

اHواصفات :اHواصفات :
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7. . 2. . 6. احللقات :. احللقات :

اHواصفات :اHواصفات :

العددالعددالطبيعةالطبيعةالنوعالنوعالرقمالرقم

1

القطرالقطر

التعيWالتعيWالرقمالرقم

غرفة التبريد 1
غرفة التبريد 2
غرفة التبريد 3
غرفة التبريد 4

1

2

3

4

الطبيعةالطبيعةاحلجم ماحلجم م3

اHواصفات :اHواصفات :

درجة احلرارة اHئويةدرجة احلرارة اHئوية

8. التبريد :. التبريد :

(1) مـعــقـودة أو مـلــصـقـة. (2) وضع  فــتـحـة عـW الـشــبـكـة بـالــنـسـبـة حلــبـكـة الـشـراع. (3) 280 مـتــر / كغ كـأدنى حـد. (4) 50 ²
كـأدنى حـد. PCV (5) أو غـيـر ذلك. (6) حـسن / سيء. (7) سـلــسـلـة أو ظـفـريـة مـرصـصـة. (8) قـطـر14 ² عـلى اجلـوانب و16 ²
في الـوسط. (9) 6 كغ / م كـأقصى حد. (10) 120 بـالنـسبـة للـشـبكـة الكـيسـية من 1500 مـتر. (11) طـول طـرف احلبل اHـعـقود

بالسالسل 10 ². (12) ثابت أو متحرك بالنسبة للمنظار. 
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قرار اللجنةقرار اللجنة

رأي اHوافقةرأي اHوافقة

إن السفينة قادرة على ¦ارسة صيد التونة احلمراء اHيتة أو احلية وأن عتاد و جتهيزات الصيد البحري مطابقةإن السفينة قادرة على ¦ارسة صيد التونة احلمراء اHيتة أو احلية وأن عتاد و جتهيزات الصيد البحري مطابقة
للتنظيم اجلاري به العمل.للتنظيم اجلاري به العمل.

حتفظات :حتفظات :

.................................................................................................................................................................. -

.................................................................................................................................................................. -

.................................................................................................................................................................. -

.................................................................................................................................................................. -

.................................................................................................................................................................. -

حرر بــ.................................... في .........................................

أعضاء اللجنة :أعضاء اللجنة :

- متصرف في الشؤون البحرية : .....................................................................................................................

........................................................................................................................................... : (NTM) مفتش -

- ¦ثل مديرية الصيد البحري للوالية اHعنية : ..................................................................................................

........................................................................................................................................... : (NTM) مفتش -

........................................................................................................................................... : (ANRM) ثل¦ -

مجهز السفينة : .............................................................................................................................................

رئيس اللجنة احمللية للتفتيشرئيس اللجنة احمللية للتفتيش
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ا(لحق الرابعا(لحق الرابع
اجلمهورية اجلزائرية الد1قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد1قراطية الشعبية
وزارة الصيد البحري وا(وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا(وارد الصيدية

التصريح بالتحويلالتصريح بالتحويل

التصريح بالتحويل لــ  التصريح بالتحويل لــ  CICTAالرقمالرقم

Hحتويل التونة احلمراء احلية ا(وجهة للتسم - H1 - حتويل التونة احلمراء احلية ا(وجهة للتسم

اسم سفينة الصيد :
رمز النداء :

الراية :
رقم رخصة حتويل بلد الراية :

: CICTA رقم تسجيل
التعريف اخلارجي :

رقم دفتر الصيد :
رقم عملية الصيد ا(شترك :

2 - التحويل بعد القتل - التحويل بعد القتل

اسم ا(زرعة :
: CICTA رقم تسجيل

اسم مــؤســسـة الــصــيـد بــواســطـة
شباك الصيد الثابتة :

: CICTA رقم تسجيل

3 - معلومات حول التحويل - معلومات حول التحويل

التاريخ - -/- -/ - - - -
عدد العينات

نوع ا(نتوج :             حي            كامل              منزوع األحشاء                  آخر (توضيح) :

اسـم وتـوقـيـع ربـان سـفــيـنــة الـصـيــد/مـتــعـامل مـؤســسـة الــصـيـد بــواسـطــة شـبـاك
الصيد الثابتة/متعامل ا(زرعة

4 - نقل األسماك ا(يتة على سفينة مساعدة - نقل األسماك ا(يتة على سفينة مساعدة

اسم وسيلة وآلة اجلر (القاطرة) :
الراية :

: CICTA رقم تسجيل
التعريف اخلارجي :

اسم ا(زرعة ا(وجه لها :
: CICTA رقم تسجيل

اسم مــؤســســة الــصــيــد بــواســطــة
شباك الصيد الثابتة :

: CICTA رقم تسجيل

اسم سفينة النقل :
الراية :

: CICTA رقم تسجيل
التعريف اخلارجي :

اسم سفينة التحويل :
رمز النداء :

الراية :
: CICTA رقم تسجيل

التعريف اخلارجي :

اسم السفينة ا(ساعدة :
التاريخ - -/- -/ - - - -

5 - التحويالت األخرى - التحويالت األخرى

التاريخ - -/- -/ - - - -
اسم وسيلة وآلة اجلر (القاطرة) :

رقم رخصة حتويل بلد الراية :
التاريخ - -/- -/ - - - -

اسم وسيلة وآلة اجلر (القاطرة) :
رقم رخصة حتويل بلد الراية :

التاريخ - -/- -/ - - - -
اسم وسيلة وآلة اجلر (القاطرة) :

رقم رخصة حتويل بلد الراية :

ا(كان أو ا(وقع :           ا(يناء :           خط العرض :                    خط الطول :
الوزن اإلجمالي بالكيلو غرام :                                             األنواع

wاسـم وتـوقـيع ربـان سـفـيـنـة ا(ـسـتـقـبـلـة (الـقـاطـرة
احملولw الناقل).

الراية :             الكمية بالكيلو غرام :          عدد العينات :
ا(وقع :     خط العرض :      خط الطول :        ميناء اإلنزال :

ا(كان أو ا(وقع :    ا(يناء :      خط العرض :      خط الطول :
: CICTA رمز النداء :                              الراية :                             رقم التسجيل

التعريف اخلارجي :                   اسم وتوقيع ربان السفينة ا(ستقبلة :
ا(كان أو ا(وقع :    ا(يناء :      خط العرض :      خط الطول :

: CICTA رمز النداء :                              الراية :                             رقم التسجيل
التعريف اخلارجي :                   اسم وتوقيع ربان السفينة ا(ستقبلة :

ا(كان أو ا(وقع :    ا(يناء :      خط العرض :      خط الطول :
: CICTA رمز النداء :                              الراية :                             رقم التسجيل

التعريف اخلارجي :                   اسم وتوقيع ربان السفينة ا(ستقبلة :
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