
العدد العدد 33
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 6  رجب عام   رجب عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 27  مايو مايو سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرسـوم رئـاسي رقم 12-225 مـؤرّخ في 29 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمن حتــويل اعــتـماد
إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12-226 مـؤرّخ في 29 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمن حتــويل اعــتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية...............................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12-227 مـؤرّخ في 29 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 228  مـؤرخ في  3 رجب عـام 1433 اHـوافق  24 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام أعـضـاء في
احلكومة...................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم  12 - 229  مـؤرخ في  3 رجب عـام 1433 اHـوافق  24 مــايـو ســنـة p2012 يـكــلف بــعض أعــضـاء احلــكــومـة
لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني...........................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-230 مـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمن تــنـظــيم الـنــقل بـواســطـة
سـيـارات األجــرة......................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايو سنة p2012 يعدل ويتـمم اHـرسوم التنفيذي رقم
04-373 اHؤرخ في 8 شـوال عام 1425 اHوافق 21 نـوفمـبـر سـنـة 2004 الـذي يــحــدد شـروط مــنـح االمتــيـاز من أجــل

إنـشـاء مـؤسسـة لتربـيـة اHـائيـات وكيفيـات ذلك.........................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-232 مـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاء اHــدرســة الـعــلــيـا
Hناجمنت األشغال العمومية وتنظيمها وسيرها...........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 4  جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 26 أبريـل سنة p2012 تـتضمّن إنـهاء مهـام مديرين لإلدارة
احمللية في الواليات...................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّــان مــؤرّخــان في 4  جـمــادى الـثــانــيــة عـــام 1433  اHـوافق 26 أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمّــنـان إنــهـاء مــهـام
.......................................................................................................Wمديرين لألشغال العمومية في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــديـرة اHـركـز
الوطني للبحث في علم اآلثار.....................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 26 أبريـل سنة p2012 يـتضمّن إنهـاء مهام مديـر التّجارة في
والية برج بوعريريج.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر الـتـسـيـير
العقاري بوزارة السّكن والعمران...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــر الـصّـحـة
والسّـكان في والية بسكرة..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر الـشـبـاب
والرياضة في والية غرداية.........................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 4  جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1433 اHـــوافق 26 أبــريـل ســنــة p2012 يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــديــرين
للمؤسسات الصّغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية في الواليات.................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام قـضــاة �ـجـلس
احملاسبة...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 26  أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمّن تــعـيـW  رئــيـسي ديـواني
.....................................................................................................................................................Wوالي

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26  أبـريـل سـنة p2012 تـتـضـمّن تـعـيW مـديـرين لإلدارة
احمللية في الواليات...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيــW مـديـر الـتـربـيـة في
والية معسكر............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 26  أبريـل سنة p2012 يـتضـمّن تعـيW اHديـر العـامّ للـمكتب
الوطني للدّراسات اخلاصّة بالتنمـية الـريفـية..............................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26  أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW مـديـرين
....................................................................................................................Wلألشغال العمومية في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 26  أبــريـل ســنـة p2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW مـديــرة اHــتـحف
العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 26  أبريل سنة p2012 يتضمّن تعيW اHدير اجلهوي للتّجارة
ببشار.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 26  أبريل سنة p2012 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة السّـكن
والعمران................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة p2012 يتضمّن تعـيW مدير الصّحة والسّكان
في والية قسنطينة...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 26 أبريـل سنة p2012 يتـضـمّن تـعيـW مـدير اإلدارة الـعـامّـة
والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة p2012 يـتـضـمّن تعـيـW نـائبـة مـديـر بوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26  أبـريـل سـنـة p2012 يـتـضـمّن الــتّـعـيـW بــوزارة الـبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 26 مارس سـنة p2012 يتـضـمّن تعـيـW ذوي الرتب في
الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة......................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 24  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 18  يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمـّن وضـع بـعض األسـالك اخلـاصـة
الـتابـعـة لإلدارة اHـكـلّـفـة بـالصـناعـة وترقـية االسـتثمـارات في حالـة القـيام بـاخلدمـة لدى وزارة الـداخلـية واجلـماعات
احمللية (إدارة مركزية)...............................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 12-225 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 29 جـــــــمــــــادى 
p2012 ــــوافق 21 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433  ا
يـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــريـــتـــضــمن حتــــويل اعــــتــمـــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

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

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12-35 اHـؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
2012 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من ميـزانية التـسييـر �وجب قانـون اHاليـة  لسنة
p2012

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2012
اعـتـماد قـدره مـائـة ملـيـون ديـنار (100.000.000 دج) مـقـيّد
في ميـزانيـة التكـاليـف اHشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره مـائـة مــلـيـون ديـنـار (100.000.000 دج) يـــقـــيّــد فـي
مـيـزانـيـة تــسـيـيـر مـصـالـح الـوزيـر األول وفي الـبـاب رقم

37-02 "الوزير األول - تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات".

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 21 مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 12-226 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 29 جـــــــمــــــادى 
p2012 ــــوافق 21 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

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضـى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-34  اHـؤرخ
فــي  13 ربـــــــيــع األول عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق 6  فــــــــبـــــــرايـــــــر
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27 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

p2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــــة 2012
اعــــتـــــمـــــــاد قــــــدره واحــــــد وســــبــــعـــــــون مــــلــــيــــــون ديـــــنــــار
(71.000.000 دج) مقـيــد في ميـزانيـة التكـاليف اHشـتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قـــــدره واحــد وسبعــون مليــون ديـنار (71.000.000 دج)
 يـقـــيّـــد فـي ميـزانية  تـسييـر وزارة الشؤون اخلـارجية

وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".

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

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 21 مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 12-227 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 29 جـــــــمــــــادى 
p2012 ــــوافق 21 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433 ا
يتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

السكن والعمران.السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

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

p2012 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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12-55 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافـق 6  فـــبـــرايــــر ســـنــــة
2012 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـسـكن والـعـمـران من مـيـزانيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانون
p2012 الية  لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــــتـــمـــاد قــــدره ثالثـــمــــائـــة وتـــســــعـــة وخـــمــــســـون مـــلــــيـــونـــا
وسـبعـمائـة وسـتون ألف ديـنار (359.760.000 دج) مـقيـّــد
فــي مـيــزانـيــــة الـتـكــالـيـف اHـشــتـركــــة وفــي الـبـاب رقم
37-93 "احـــتـــيـــاطي لــــلـــتـــكـــفـل بـــاألثـــر الـــنــــاجت عن أنـــظـــمـــة

التعويضات والقوانW األساسية اخلاصة".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قــــــدره  ثالثـمائـة وتـسـعـة وخـمـسـون ملـيـونـا وسـبـعـمـائة
وســــــتـــــون ألـف ديـــــنـــــار (359.760.000 دج)  يـــــقــــــيـّــــــــد فــي
Wمـيـزانيـة تـسـييـر  وزارة الـسـكن والـعمـران وفي الـبـاب

اHبينW في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكــلــف  وزيــر اHــالـيــــة ووزيــــر الــسـكــن
والـعـمــــرانp كل فـيـمــا يــخـصّـه p بـتـنـفــيــذ هـــذا اHـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 21 مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

06 -  44

07 -  44

232. 220.000

127. 540.000

359. 760.000

359. 760.000

359. 760.000

359. 760.000

359. 760.000

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
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

مـــســــاهـــمــة لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــبــحث اHـــطــبق في هــنـــدســـة مــقــاومـــة
الزالزل ..................................................................................
مـــســـاهـــمـــة لـــلـــمــركــــز الــــوطــــنــي لـــلــدراســات والــبـحــوث اHــتــكــامــلـة
للبناء.....................................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمرانمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران ......................

مـــرســـوم رئـــاسي رقم  مـــرســـوم رئـــاسي رقم  12 -  - 228  مــؤرخ في  مــؤرخ في  3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق  24 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يـــتــضــمن إنــهــاءp يـــتــضــمن إنــهــاء

مهام أعضاء في احلكومة.مهام أعضاء في احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 77 - 8 و105

pمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- وبـعــد اإلطالع عــلـى إعالن اجملــلس الــدسـتــوري رقم
01 / إ.م. د/ 12 اHـؤرخ في  24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433

اHـوافق  15 مـايــو ســنـة 2012 واHـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
 pأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تنهى مهام السادة اآلتية أسماؤهم :

- شــــــــــــريـف رحـــــــــــمـــــــــــانـيp وزيـــــــــــر الــــــــــــتـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
 pالعمرانية والبيئة

pوزير النقل pعمار تـو -

pوزير األشغال العمومية pعمار غـول -

- رشـيـد حـراوبيـةp وزيـر الـتـعلـيم الـعـالي و الـبحث
pالعلمي

- الـطـيب لـوحp وزيـر الـعـمل والـتـشـغـيل و الـضـمان
pاالجتماعي

- مـوسى بن حـمـاديp وزيـر الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيات
اإلعالم واالتصال.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق24
مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

27 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

مـــرســـوم رئـــاسي رقم  مـــرســـوم رئـــاسي رقم  12 -  - 229  مــؤرخ في  مــؤرخ في  3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق  24 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2012 يــــكــــلف بــــعضp يــــكــــلف بــــعض

أعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذينأعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذين
انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس اجلمهورية

pادّة 77 - 8 منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-228 اHـؤرخ
في  3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012

pتضمن إنهاء مهام أعضاء في احلكومةHوا
- وبـعــد االطالع عــلـى إعالن اجملــلس الــدسـتــوري رقم
01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 24 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام1433

اHـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واHـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
pأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تسـند نـيابـة الـوزراء الذين انـتخـبوا
أعـضــاء في اجملـلس الــشـعـبي الــوطـنيp عـلـى الـتـواليp إلى

السادة :
-  دحـــو ولــد قـــابـــلــيـــةp وزيـــرالــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pفي وظيفة  وزير التهيئة العمرانية والبيئة pاحمللية

- يــــوسـف يـــوســــفـيp وزيـــر الــــطــــاقــــة واHــــنــــاجمp في
pوظيفة وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- عبد اHالك سـاللp وزير اHوارد اHائيةp في وظيفة
pوزير النقل

- نـور الــدين مـوسىp وزيــر الـســكن والـعــمـرانp في
pوظيفة وزير األشغال العمومية

- جمال ولد عـباسp وزير الصحة والسكان وإصالح
اHـــســـتـــشـــفـــيـــاتp في وظـــيـــفـــة وزيـــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيل

pوالضمان االجتماعي

- الــهــاشــمي جــيــارp وزيـر الــشــبــاب والــريـاضــةp في
وظيفة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق24
مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يتـضـمن تـنـظـيم الـنقلp يتـضـمن تـنـظـيم الـنقل

بواسطة سـيـارات األجــرة.بواسطة سـيـارات األجــرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 20  غــشت ســنـة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

pادة 34 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

p2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

pبالبلدية
- و�ـــقــتـــضى  الــقـــانــون رقم 12-07  اHــؤرخ  في 28
ربـيع  األول  عـام  1433  اHـوافق 21  فــبـرايــر  ســنـة 2012

pتعلق  بالواليةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-287 اHـــــؤرخ في 7
ربــيع الـــثــاني عــام 1407 اHــوافق 9  ديــســمـــبــر ســنــة 1986
الــذي يـنـظم مــنح رخص اسـتــغالل خـدمـة ســيـارات األجـرة

p(طاكسي)
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عــام1411 اHــوافق 24 نــوفــمــبــر ســنــة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

pوعملها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 34 من الـقـانون
رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
7 غــشت ســنــة 2001 واHــذكــور أعـالهp يــنــظم هــذا اHــرســوم

النقل الذي تقوم به سيارات األجرة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـقـصـد بـسـيـارة األجـرة سـيـارة يـرخص لـها
بنقل اHسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة.  

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اHــــادة اHــــادة 3 : :  �ــــكـن أن يـــتـم الــــنــــقل بــــواســــطــــة ســــيـــارة
األجرة حسب األشكال اآلتية :

pخدمات سيارة أجرة فردية -
pخدمات سيارة أجرة جماعية حضرية -

- خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية. 

خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية هي اخلـدمـات حسب
الــطــلبp بـأجــرة كــراء ال تـقــبل الــتــجـزئــةp دون حتــديـد خط
الـسـيـرp وبـواسـطـة سـيـارة حتـتـوي عـلى أربـعـة (4) مـقـاعد

على األكثر دون حساب مقعد السائق.

خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة هي
خــدمـــات تــتم عـــلى خط ســـيــر مـــحــدد داخل مـــحــيط الـــنــقل
احلـــضــــري  بـــأجـــرة كــــراء تـــقــــسم  عـــلـى مـــجـــمــــوع الـــركـــاب
وبــواســـطــة ســيـــارة حتــتــوي عـــلى أربــعــة (4) مــقـــاعــد عــلى

األكثر دون حساب مقعد السائق. 

خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية هي
خدمـات تـتم على مـسار مـحـدد في خطـوط سـير مـشتـركة
بـــW الــبــلــديـــات وبــW الــواليـــات بــأجــرة كــراء تـــقــسم عــلى
مـجـمـوع الــركـاب وبـواسـطـة سـيـارة حتــتـوي عـلى ثـمـانـيـة

(8) مقاعد على األكثر دون حساب مقعد السائق.

اHـادة اHـادة 4  :   : يـرخص بـاسـتــغالل خـدمـة الـنــقل بـواسـطـة
سـيارة األجـرة فقط لألشـخاص الـطبـيعـيW ذوي اجلـنسـية
اجلـــزائـــريــة وكـــذا شـــركــات ســـيـــارات األجــرة اHـــنـــشــأة من

طرف أشخاص طبيعيW ذوي اجلنسية اجلزائرية. 

5  :  : ال يـــــرخص لـــــشـــــركــــات ســـــيـــــارات األجــــرة اHــــادة اHــــادة 
بــاســتــغالل خــدمــات الــنــقل بــواســطــة ســيــارات األجــرة إال

بالشكل الفردي. 

اHــــادة اHــــادة 6 :  : حتــــدد أســـعــــار خــــدمــــات الـــنــــقل بــــواســــطـــة
سيارات األجرة طبقا للتنظيم اHعمول به.

7  :   : نـــشـــاط الـــنـــقل بـــواســـطـــة ســـيـــارة األجـــرة اHــادة اHــادة 
يقصي كل نشاط آخر �قابل.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةشروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : �ـــــكـن اســــتـــــغـالل خـــــدمـــــة ســـــيـــــارة األجــــرة
بـــالـــشــكل الـــفـــرديp أو اHـــنــظـم في إطـــار شــركـــة ســـيــارات

األجرةp وذلك  وفق شروط هذا اHرسوم وكيفياته.  

القسم األولالقسم األول
شروط استغالل خدمة سيارة األجرةشروط استغالل خدمة سيارة األجرة

اHــادة اHــادة 9  :   : يـــخـــضع اســـتـــغالل خـــدمـــة ســـيـــارة األجــرة
بـــشـــكـل فـــردي أو في إطــــار شـــركـــة ســــيـــارات األجـــرة إلى
احلــصــول اHــســبـق عـلـى رخــصــة اســتــغالل يــســلــمــهــا مــديـر
النـقل في الوالية اخملتص إقـليمـياp بعد اسـتشارة الـلجنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية. 

اHـادة اHـادة 10 :  : ال �ـكن إيـداع طـلب احلـصـول عـلى رخـصـة
اســـتــغـالل خــدمــة ســـيــارة األجـــرة مــا لم تـــتــوفـــر الــشــروط

اآلتية :
أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
 pاألقل

pدنية والوطنيةHأن يتمتع بجميع حقوقه ا -
pأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم الــضــمــانـــات عــن حــسـن الــســيـرة وأن
ال يـكــون حتت طـائـلــة أي شـكل من أشـكــال عـدم األهـلـيـة أو

pهنة إثر إدانةHنع من £ارسة اHا
- أن يـــثــبـت حــيـــازة تــأمـــW عــلـى الــتـــبــعـــات اHــالـــيــة

pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا
- امـتالك ســيـارة مالئــمـة Hــمـارســة الـنــشـاطp طــبـقـا

pواصفات تقنية حتدد �وجب قرار من وزير النقلH
- أن يــقــدم رخــصــة اســتـــغالل خــدمــة ســيــارة األجــرة

pعمول بهHمسلمة طبقا ألحكام التنظيم ا
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد.

حتـدّد شروط وكـيفـيات تـسـليم دفـتر اHـقاعـد �وجب
قرار من وزير النقل.

ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
- أن يثبـت تأمينـا ضد التبـعات اHالـية للمـسؤولية

pهنيةHدنية اHا
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 pأالّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

- أن تـتـوفـر لـديه حـظـيـرة عـشـر (10) سـيـارات على
األقل مالئـمة Hمارسة الـنشاطp حتدد مـواصفاتها الـتقنية

pوجب قرار من وزير النقل�

- أن يـبـرر تــوفـره بـأي صـفـة كـانـت عـلى مـحل مـهـيـأ
ومـســاحـة لــلـتــخــزين والـصــيـانــةp مـطــابـقــW لـلــمـواصــفـات
احملــددة في دفــتــر الــشـروط الــذي يــحــدد �ـوجـب قـرار من

pوزير النقل

- أن يـــــبــــرر تــــوفــــره عــــلـى مــــركــــز هــــاتــــفـي مــــرسل-
ومستقبلp طبقا للتنظيم اHعمول به.

يـــــجب أن يـــــخـــــضع صـــــاحب االســـــتـــــغالل لـــــلـــــشــــروط
الـواردة فـي اHـطـة األولى والــثـانــيـة و الـثــالـثـة و الــرابـعـة

من النقطة (أ) اHذكورة أعاله.

يجب أن يقدم اإلثـبات على حيازة الـسيارات ومقر
احمللp ومسـاحـة الـتخـزين إلى الـلـجـنة الـتـقـنيـة لـسـيارات

األجرة للوالية بعد التبليغ باHوافقة.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـجب إيـداع طـلب رخـصـة اسـتـغالل خـدمة
سيارة األجـرة لدى مديـر النقل لـلواليـة اخملتصـة إقليـميا.

ويسلم له وصل استالم بذلك.

يرفق الطلب  بالوثائق اآلتية :

: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

p12 يالد رقمHنسخة من شهادة ا -

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pالسياقة

-  مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) ال يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثالثــة (3)

pأشهر

pشهادة اإلقامة -

pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pثالث (3) صور شمسية حديثة -

- نـسـخـة مــصـادق عـلى مـطـابـقـتــهـا من دفـتـر اHـقـاعـد
pللمترشح

- شـهـادة تــأمـW عـلى الــتـبـعــات اHـالـيــة لـلـمــسـؤولـيـة
 pهنيةHدنية اHا

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pاستغالل خدمة سيارة األجرة

pعقد كراء رخصة االستغالل -

- شـهــادتـW طــبـيــتـpW تــثـبـتــان أن اHـتــرشح يـتــمـتع
ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة.

: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا

pعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا  -

-  نـــــســـــخــــــة من الـــــنـــــشــــــرة الـــــرســـــمـــــيـــــة لـإلعالنـــــات
pتضمنة تأسيس الشركةHالقانونية ا

-  نـسـخــة من مـحـضـر اHــداوالت الـتي ¦ من خاللـهـا
pسـيرHديـر العـام أو اHا pوعنـد االقتـضـاء pالـرئـيس Wتعـي

pوجب القانون األساسي� Wإال إذا كان هؤالء معين

pيالد رقم 12 للمترشحHنسخة من شهادة ا -

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـبـطـاقـة رقم 3)  لـلــمـتـرشح ال يـتـجـاوز تـاريخ إصـدارهـا

pثالثة (3) أشهر

pثالث (3) صور شمسية حديثة للمترشح -

- أن يثـبت حـيازة عـقد تـأمـW على الـتبـعـات اHالـية
pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا

- شـهـادات اجلـنـسـية و اإلقـامـة لـلـحـائـز أو احلـائـزين
pال الكليHعلى رأس ا

- بطـاقة وصفـية سواء لـلوسائل الـبشريـة أو اHادية
التي سيعتمد على استغاللها. 

اHادة اHادة 12 : : يخضع صـاحب طلب الرخـصة إلى حتقيق
إداري تــقـــوم به مــصــالح األمـن اخملــتــصــةp وتــلـــزم بــتــبــلــيغ
رأيـهـا لـلجـنـة الـتـقـنـيـة لـسـيـارات األجـرة للـواليـة في أجل

شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها. 

اHــــادة اHــــادة 13 : : يـــــلــــزم مــــديــــر الــــنــــقـل بــــالــــرد عــــلـى طــــلب
اHـــــتــــرشـح في أجـل  ثالثــــة (3) أشــــهـــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

استالم طلب الرخصة.

اHادة اHادة 14 :  : ترفض الرخصة :

pطلوبةHترشح الشروط اHإذا لم يستوف ا -

pترشح محل سحب نهائي للرخصةHإذا كان ا -

- في حالة حتقيق إداري سلبي.

اHــــادة اHــــادة 15 :  :  يــــجـب أن يــــعـــلـل قــــرار الــــرفض و يــــبــــلغ
للمترشح من قـبل مدير النقلp برسـالة موصى عليها مع

وصل استالم.
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16 : :  فـي حـــالــــة رفض طـــلـب الـــرخـــصــــةp �ـــكن اHــادة اHــادة 
اHــتــرشح أن يــقــدم طــعــنـــا كــتــابــيــا لــوزيــر الــنــقلp مــرفــقــا
بـعـنـاصـر جـديـدة تــتـضـمن مـعـلـومـات أو إثـبـاتـاتp بـغـرض

احلصول على مكمل لفحص اHلف من جديد.

يـــجب أن يـــصل طــلـب الــطـــعن إلى وزيـــر الــنـــقل في
أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه احلـالةp يـتعـW على وزيـر النـقل الرد خالل
أجل الشهر الذي يلي تاريخ استالم الطعن.

17 : : رخــصــة £ــارســة نــشــاط الــنــقل بــواســطــة اHـادة اHـادة 
سيارة األجرة شخصية ومؤقتة وقابلة لإللغاء.

وال �ـكن حتويـلهـا أو التـنـازل علـيهـاp كمـا ال �كن أن
تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHادة اHادة 18 :  : يسلم مدير الـنقل للوالية اخملتص إقليميا
pـترشحHمـرفـقة بـدفـتـر الشـروط الـذي �ضـيه ا pالـرخـصة

لهذا األخير. 

اHادة اHادة 19 : : يستوجب عنـد تسليم الرخـصة التسجيل
فـي ســجل نــشــاط الــنــقل بــواســطــة ســيــارة األجــرةp مــرقم
ومــــؤشــــر عــــلـــيـه من اHــــصــــالح  اخملــــتــــصــــة لـــوزارة الــــنــــقل
ومـــفـــتـــوح عـــلى مـــســـتـــوى مـــديــر الـــنـــقـل لــلـــواليـــة اخملـــتص

إقليميا.

اHـادة اHـادة 20 :  : يــتـعــW عـنــد الــتـســجـيل فـي سـجل نــشـاط
النقل بواسطة سيارة األجرة في كل احلاالت تسليم :

- بطاقة التسـجيل اHسماة "البطـاقة اHهنية لسائق
pWسيارة األجرة" بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات األجرة.

حتدد خـصائص و¨ـاذج سجل نـشـاط النـقل بواسـطة
سيارة األجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل.

21 : :  يـتم إنشـاء جلـنة تـقـنيـة لـسيـارات األجرة اHادة اHادة 
في كل والية يرأسها مدير النقل للواليةp تتكون من :

pثل مديرية التنظيم والشؤون العامة£ -
p ثل اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطني£ -

pثل األمن الوطني£ -
pثل مديرية التجارة بالوالية£ -
pثل مديرية اجملاهدين بالوالية£ -

- £ـثلW (2) منـتخـبW عن مـحتـرفي نشـاط سيارة
 pاألجرة

- £ــثـلـW (2) مــنــتــخـبــW عن جــمــعــيـات مــســتــعــمـلي
سيارات األجرة.

تــتــولى مــديــريــة الــنــقل بــالــواليــة األمــانــة الــتــقــنــيـة
للجنة.

�ــكن الـلــجـنــة االسـتـعــانـة بــأي شـخصp �ــكـنه بــحـكم
كفاءتهp أن يفيدها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 22 :  : يــتم تــعـــيــW أعــضـــاء الــلــجــنـــة اHــذكــورين
أعالهp �وجب قرار من الـوالي اخملتص إقليـميا Hدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

pعن مـهامه WـعـينـHوفي حـالـة توقف أحـد األعـضاء ا
يستخلف حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 23 : : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :
- دراســـة طــلــبـــات رخــصـــة اســتـــغالل خــدمـــة ســيــارة

 pاألجرة وإبداء الرأي فيها
- دراســة كل مــلف لــســحب رخــصـة اســتــغالل خــدمـة

pعروض عليها وإبداء الرأي فيهHسيارة األجرة ا
- دراسـة بـرنـامج اHـداومـة وقـائـمـة سـيـارات األجـرة

 pكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلكHا
- الـــنــظــر في كل مــســألــة مـــرتــبــطــة بــنــشــاط الــنــقل

بواسطة سيارة األجرةp ال سيما العقوبات والطعون.

اHادة اHادة 24 : : حتدد اللجنة نظامها الداخلي .

اHــــــادة اHــــــادة 25 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
 : Wالصيغت

pوافقة أوHرأي با -
- رأي بالرفض اHعلل.

تـــلـــزم الـــلـــجـــنـــة بـــإبـــداء رأيـــهـــا بـــخـــصـــوص طـــلـــبـــات
الرخصـة في أجل خمسة عشر (15) يومـا بعد استالم رأي

مصالح األمن اخملتصة.

اHــــادة اHــــادة 26 : : تـــدون مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــوقع مــحـــاضــر اHــداوالت من قـــبل أعــضــاء الـــلــجــنــة
احلاضرين.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـادة اHـادة 27 :  : يـشـرع في اسـتـغالل خـدمـة سـيـارة األجرة
بــنــاء عـلى طــلب اHــتـرشـحp وعـنــد الـتــحــقق من اســتـيــفـائه
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لـلــشـروط اHـطـلـوبـةp بـعــد مـراقـبـة مـصـالـح مـديـريـة الـنـقل
للوالية اخملتصـة إقليمياp والتي تكون حول مدى اHطابقة

ألحكام دفتر الشروط اHذكور في هذا اHرسوم. 

وعــنـدمـا تـثــبت اHـراقـبــة عـدم اHـطــابـقـةp يـبــلغ مـديـر
الـنقل في الـواليـة اخملـتص إقلـيـميـا اHـترشح بـالـتحـفـظات

التي أبدتها مصاحله.  

وفي هذه احلالـةp �نح للمـترشح أجل شهر (1) لرفع
هذه التحفظات.

pتـرشح التـحـفظـات خالل هذا األجلHوإذا لم يـرفع  ا
يـتم إبـالغه من طــرف مـديــر الـنــقل لــلــواليـة بــرفض طــلـبه

وهذا طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

Wيـتــعـ pـادة 28 :  : بـاســتــثـنــاء حـالــة الـقــوة الــقـاهــرةHـادة اHا
عــلى الــشـخـص احلـائــز رخــصــة الـنــقل بــســيــارة األجـرة أن
يــشـرع في االســتــغالل خالل أجـل ثالثـة ( 3) أشـهــر ابــتـداء

من تاريخ استالم الرخصة .

وعند انتهاء هذا األجل تفقد الرخصة صالحيتها.

اHــادة اHــادة 29 : : في حـــالــة وفـــاة اHـــســـتــغـلp يــصـــدر مـــديــر
الــنــقل في الــواليـــة اخملــتــــصـة إقــلــيــمــيــــا قــــرارا بــإلــغـــاء

الرخصـة خالل أجـل ال يتجاوز ثالثة (3) أشهر.

يـــجـب تـــســـجـــيـل عـــبـــارة إلـــغـــاء فـي ســـجل ســـيـــارات
األجرة اHنصوص عليه في اHادة 19 من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 30 : : �ـكن مـسـتــغل خـدمـة سـيـارة أجـرة فـرديـة
أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي". 

يـخـضع الــسـائق اإلضـافي إلـى رخـصـة تـســلـمـهـا إيـاه
مديرية النقل في الوالية اخملتصة إقليميا.

اHادة اHادة 31 : : يخضع سائـقو سيارات شركات سيارات
األجــــرة إلى شـــــروط وكــــيــــفـــــيــــات اHــــمـــــارســــةp الــــتـي يــــتم

حتديدها بقرار من وزير النقل.

اHـادةاHـادة 32 : : يـجب عـلـى مـسـتــغل خـدمـة ســيـارة األجـرة
في إطار £ارسة نشاطهp القيام �ا يأتي :

- أداء الــتــزامـــاته جتــاه زبــائــنه وفـــقــا ألحــكــام دفــتــر
pالشروط و حسب العادات واألعراف

- تقد» نوعية جيدة من اخلدمة.

اHـادة اHـادة 33 : : يــجب أن جتــهـز الــســيــارات الــتي تــضـمن
خـــــدمـــــات ســـــيـــــارات األجـــــرة الـــــفـــــرديـــــة بـــــجـــــهـــــاز قـــــيــــاس

ســاكـيــلــومــتــري يـدعـى "عـداد ســيــارات األجــرة" يــكـون في
وضـعـيـة تــشـغـيل جـيـدةp ويـشــيـر إلى الـتـسـعــيـرة اHـطـبـقـة

واHبلغ الواجب دفعه.

اHادة اHادة 34 : :  تلحق سيارة األجرة ببلدية معينة.

يحدد الوالي اخملـتص إقليمياp بـناء على اقتراح من
رئـــيس اجملــلـس الــشــعـــبي الـــبــلــدي اHـــعــنيp عـــدد ســيــارات
األجرة اHلـحقة بكل بـلديةp بعـد استشارة الـلجنة الـتقنية

الوالئية لسيارات األجرة اHذكورة في اHادة 21 أعاله.

اHـادة اHـادة 35 :  :  �ـكـن أن تـخـصص لـسـيـارة األجـرة نـقـطـة
وقوفp حـيث تقـوم بـتقـد» خدمـاتهـا بـناء عـلى الطـلب إما
انـطالقـا من نـقطـة وقـوفـها أو من أيـة نـقطـة عـلى الـطريق

العمومي.

ويـــضـــبط رئــيـس اجملــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي اHـــعــني
قــائــمــة نــقــاط الــوقــوفp بــعــد اســتــشــارة الــلــجــنــة اHــكــلــفـة

بشرطة اHرور في الطرق.

اHـادةاHـادة  36 : : يـلــزم مـسـتــغـلـو خـدمــات سـيـارات األجـرة
باHداومة.

 يــتــولى مــديــر الـنــقل في الــواليــة اخملــتص إقــلـيــمــيـا
إعـــداد بــــرنـــامج مــــداومـــة لــــســـيــــارات األجـــرة و الــــقـــائــــمـــة
الشهرية لسـائقي سيارات األجرة اHكلفـW بضمانهاp بعد
اسـتــشـارة الــلـجـنــة الـتــقـنــيـة الــوالئـيــة لـســيـارات األجـرة.
Wويـــــتم إرســــالـه إلى مــــصــــالـح األمن والــــدرك الــــوطــــنــــيــــ

اخملتصW إقليميا.

 يتم إعالم اHستـغلW خلدمـات سيارات األجرة بذلك
عن طريق اإلعالن باللصق �قر البلديات اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 37 : : يــــخـــضـع ســـائــــقــــو ســــيـــارات األجــــرةp إلى
فــحص طـبـي دوري يـقــوم به أطـبــاء مــحـلــفـون مــخـتــصـون
يثبتون حسن الـبنية اجلسدية ودرجـة إبصار جيدة طبقا

ألحكام دفتر الشروط.

تـــدون نــتـــائج الـــفــحـص الــطـــبي الـــدوري عــلى دفـــتــر
اHقاعد.

تـــفـــضي الـــنـــتـــائج الـــســلـــبـــيـــة لـــلــفـــحص الـــطـــبي إلى
السحب النهائي لدفتر اHقاعد. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اHـــادة اHـــادة 38 :  : �ـــكن صـــاحب الـــرخــصـــة أن يـــكـــون مــحل
إنذارp أو سـحب مـؤقت أو نـهائيp بـعـد استـشـارة اللـجـنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية .
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يـصدر مدير النـقل للوالية اخملـتص إقليميـا العقوبة
بعد استشارة اللجنة التقنية الوالئية لسيارات األجرة.

39 : : يــكــون صــاحب الــرخــصـة مــحل إنــذار في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــــتـــرام شـــروط االســـتـــغالل احملـــددة في هـــذا
pرسوم ودفتر الشروطHا

- الـتـوقـف عن اسـتـغالل اخلـدمـة ألكـثـر من شـهـر (1)
pواحد وبدون تبرير

- في حـالــة وضع سـيـارات إضـافــيـة في الـسـيـر دون
pعنويHرخصة بالنسبة للشخص ا

- اإلدالء �علومات خاطئة أو عدم التصريح.

اHــادة اHــادة 40 : : يـتم الـسـحـب اHـؤقت لـلـرخــصـة Hـدة سـتـة
( 6) أشهر في احلاالت اآلتية :

- في حــالـــة الــعــود خالل اثــني عــشــر (12) شــهــرا من
تــاريخ إصــدار الـــعــقــوبــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 39 

 pأعاله

- عـندمـا يرتـكب ثلـثا (3/2)  سائـقي السـيارات لدى
شركـات سيـارات األجرة مخـالفـات لدفـتر الـشروط خالل

سنة. 

41 : : يــصــدر الــســحب الــنــهــائي لــلــرخــصــة في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

-  فـي حـالــة الـعــود خالل اثـني عــشـر (12) شـهـرا من
تــاريـخ إصــدار الــعـــقــوبــة اHـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في اHــادة 40

 pأعاله

pتزوير العداد الكيلومتري -

pاإلدانة واإلساءة لآلداب العامة -

- في حالـة حتويل أو تـغيـير كلي أو جـزئي للـنشاط
pمن طرف شخص معنوي

- في حـالة الـتوقف عن الـنـشاط �ـحض إرادته Hدة
pسنة (1) واحدة على األقل

- عــنــدمـــا يــكــون الــشـــخص اHــعـــنــوي مــحل تـــصــفــيــة
pقضائية أو احلكم عليه بالتزوير الضريبي

- في حـــالــة إثــبـــات الــفـــحــوص الــطـــبــيــة اHـــنــصــوص
علـيـها في هـذا اHرسـوم عـدم القـدرة على سـيـاقة سـيارات

.Wاألجرة بالنسبة لألشخاص الطبيعي

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

اHـادة اHـادة 42 : : حتـدد ¨اذج الوثـائق اHنـصوص علـيها في
هذا اHرسوم بقرار من وزير النقل.

اHـادة اHـادة 43 : : يــتـعــW عـلـى مـســتـغــلي خــدمـات ســيـارات
األجـرة الـذين يـزاولـون نـشاطـهمp واحلـاصـلـW عـلى رخـصة
االســــتــــغالل الــــذين لـم يــــزاولــــوا نــــشــــاطــــهمp حتـت طــــائــــلـــة
الـــســحب الـــنــهـــائي لـــلــرخـــصــةp أن �ـــتــثـــلــوا ألحـــــكــام هــذا
اHـرســـوم في أجــل أقــصــاه اثـنـا عـشـر (12) شـهــرا ابـتـداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـــــادة اHـــــادة 44 : : تـــــتـم مـــــعـــــاجلـــــة مـــــلـــــفـــــات طـــــلب رخـــــصــــــة
االسـتـــغالل اHـودعـــة وغـيـــر اHدروســـة بـعـدp عـنـــد تاريخ
نــشــر هــذا اHـرســوم في اجلـريــدة الـرســمـيــةp وفـقــا ألحـكـام

هذا اHرسوم. 

45 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-231 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p p2012 يـعـدل ويـتـمم اHــرسـوميـعـدل ويـتـمم اHــرسـوم
التنفيذي رقم التنفيذي رقم 04-373 اHؤرخ في  اHؤرخ في 8 شوال عام  شوال عام 1425
اHـــــوافق اHـــــوافق 21 نــــوفـــــمــــبــــــر ســــنـــــة  نــــوفـــــمــــبــــــر ســــنـــــة 2004 الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــذي يــــــحـــــدد
شـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـةشـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـة

لتربـيـة اHـائيـات وكيفيـات ذلك.لتربـيـة اHـائيـات وكيفيـات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد
pالصيدية

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-373 اHؤرخ
في 8 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 21 نـــوفــمـــبــــر ســـنـــة 2004
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الـــذي يـــحـــدد شـــروط مــنــح االمــتــيـــاز مـن أجــل إنـــشــاء
مــــؤســســــة لــتـــربـــيـــة اHــــائــيــــات وكــيـــفــيـــات ذلـكp اHــعــدل

pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 04-373 اHـؤرخ في 8 شـوال عـام
1425 اHــوافق 21 نـــوفــمـــبــــر ســـنـــة p2004 اHـــعـــدل واHـــتــمم

واHذكور أعالهp وكذا دفتر الشروط اخلاص به.

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : تـــتــمــم أحــكــــام اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
04-373 اHؤرخ في 8 شوال عام 1425 اHوافق 21 نوفـمبـر

ســــنـــــة p2004 اHــــعــــدل واHـــــتــــمم واHـــــذكــــور أعالهp �ــــادة 10
مكررp حترر كما يأتي :

"اHــادّة 10 مـكـرر : يـجب عــلى الــلـجـنــة اHـكــلـفــة �ـنح
االمــتـيـازات من أجل إنـشــاء مـؤسـسـات لـتــربـيـة اHـائـيـات
أن تــفــصل في مــلــفـات طــلب االمــتــيــاز في أجل ال يــتــعـدى

ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعها".

اHـــاداHـــادّة ة 3 :  : تــتـــمم أحـــكــام اHــادة 6 من دفــتـــر الــشــروط
اHــلــحق بــاHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  04-373 اHــؤرخ في 8
شـوال عـام 1425 اHـوافق 21 نــوفـمـبـــر سـنــة p2004 اHـعـدل

واHتمم واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 6 : .............(بدون تغيير )......................

دون اإلخالل بــــأحــــكــــام اHــــادة 8 من دفــــتــــر الــــشــــروط
أدناهp ................................... (الباقي بدون تغيير)".

اHـــاداHـــادّة ة 4 :  : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 8 من دفــتـــر الــشــروط
اHـــلــحـق بــاHـــرســوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 04-373 اHــؤرخ في 8
شـوال عـام 1425 اHـوافق 21 نــوفـمـبـــر سـنــة p2004 اHـعـدل

واHتمم واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHــادّة 8 : يـجـب الـقـيــام بـاألشـغــال اHـتــعـلـقــة بـإجنـاز
مـؤسـسـة تـربــيـة اHـائـيـات في أجل سـتـة (6) أشـهـر ابـتـداء

من تاريخ احلصول على رخصة البناء".

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي  رقم رقم 12-232 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايـو سنة  مايـو سنة p p2012 يتضـمن إنشاء اHدرسةيتضـمن إنشاء اHدرسة
الــعـلـيــا Hـنــاجـمـنت األشــغـال الــعـمـومــيـة وتــنـظـيــمـهـاالــعـلـيــا Hـنــاجـمـنت األشــغـال الــعـمـومــيـة وتــنـظـيــمـهـا

وسيرها.وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pتمّمHعدّل واHا pاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلّق

pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 pتمّمHعدّل واHا pتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29  يــونــيــو ســنـة 2010 واHــتــعـلّق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

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

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واHــتـــعــلّـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــW مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
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اHـؤسّـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتّـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

pستقلّةHؤسسات العمومية غير اHا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

p2000 الذي يحدّد صالحيات وزير األشغال العمومية

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصــل األولالفصــل األول
التالتّسميـة - اHقــر- اHوضــوعسميـة - اHقــر- اHوضــوع

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـنــشــأ مــؤســســة عــمــومــيـة ذات طــابع
صــنــاعـي وجتــاري  تــســمى " اHـــدرســة الــعــلــيـــا Hــنــاجــمــنت
p"ـدرسةHاألشـغـال الـعـمـومـيـة"  وتـدعى في صـلب الـنص "ا

وتتمتع  بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي. 

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــخــضـع اHــدرســة لـــلــقـــواعــد اHـــطــبّــقـــة عــلى
اإلدارة في عالقاتـها مع الـدّولةp وتـعـد تاجـرة في عالقاتـها

مع الغير.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : تـــــوضـع اHـــــدرســـــة حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر
اHـكــلف بــاألشـغـال الــعـمــومـيــةp ويـحــدّد مــقـــرهــا بـــســيـدي
عبـد الله  �ـدينة اجلـزائرp و�كـن نـقله إلى أي مـكـان آخر

من التّـراب الوطني �وجب مرسوم تنفيذي.

�ـــكن إنـــشــــاء مـــلـــحـــقـــات اHـــدرســــة بـــنـــاء عـــلى قـــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلّـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلّف

باألشغال العمومية.

اHاداHادّة ة 4 :  : تتمثل مـهام اHدرسة في العـمل واHساهمة
بالتـكوين اHـتواصل في تطـوير الـقدرات التـسيـيرية في

مجال تسيير األشغال العمومية. 

وتكلّفp على اخلصوصp �ا يأتي:

- ضـــمـــان تـــكـــويـن مــؤهـل يـــلـــبي حـــاجـــات الـــهـــيـــئــات
pالناشطة في مجال األشغال العمومية

- اHشاركـة في تعمـيم التقنـيات العـصرية لتـسيير
pاألشغال العمومية

- ضمـان تكوين اHـكوّنـW في مختـلف التخـصصات
pالتي تتطلبها عصرنة قطاع األشغال العمومية

pتنظيم تكوين مؤهل حسب الطلب -

- تنظيم حلـقات دراسية وورشات تقنية في مجال
اHناجمنت Hؤسسات قطاع األشغال العمومية.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـخـول لـلـمـدرسـةp في إطـار اHـهـام اHـسـنـدة
إلـيهـاp إبرام اتـفاقـيـات شراكـة مع أي هيـئة أو مـدرسة أو
مـعـهد وطـني أو دولي طـبقـا للـتـشريع والـتنـظـيم اHعـمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تــضـمن اHـدرســة مـهـمــة اخلـدمـة الـعــمـومـيـة
في مجـال نشاطـات التكـوينp طبقـا لدفتـر الشروط الذي
يــحـــدد أعــبــاء وتــبــعـــات اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة اHـــلــحق بــهــذا

اHرسوم.

الـفصـل الثـانـيالـفصـل الثـانـي
التنظيـم والسيـرالتنظيـم والسيـر

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــديـــر اHـــدرســـة مــجـــلس إدارة ويـــســـيـــرهــا
مدير عام وتزود �جلس بيداغوجي.

القســم األولالقســم األول
مجلـس اإلدارةمجلـس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : يـــــرأس مــــجـــــلس اإلدارة الـــــوزيــــر اHـــــكــــلّف
باألشغال العمومية أو £ثله ويتكون من :

pثل وزير الداخلية£ -
 pاليةHكلف باHثل الوزير ا£ -
pكلف بالطاقةHثل الوزير ا£ -
pكلف بالنقلHثل الوزير ا£ -

pائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا£ -
pكلف بالبيئةHثل الوزير ا£ -
pكلف بالسّكنHثل الوزير ا£ -
pكلف بالعملHثل الوزير ا£ -

pكلف بالتعليم العاليHثل الوزير ا£ -
-  £ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــتـــكــــويـن والــــتـــعــــلــــيم

pWهنيHا
- اHـديــر الـعـام لـلـوكـالــة الـوطـنـيـة لـلــطـرق الـسّـريـعـة

pللسيارات أو £ثله
- اHدير الـعام للـجزائرية لـتسيـير الطرق الـسريعة

pللسيارات أو £ثّله
- اHديـر العـام لهـيئـة الرقـابة الـتقـنيـة على األشـغال

pالعمومية أو £ثّله
- مـــديـــر الـــدّيـــوان الـــوطـــنـي لإلشـــارة الـــبـــحـــريـــة أو

£ثله.
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يــحـضـر اHـديــر الـعـام لــلـمـدرســة اجـتـمـاعــات مـجـلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس اإلدارة.

�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــW بــكـل شــخص من
شأنه أن يساعده.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـW أعــضـاء مــجـلس اإلدارة Hـدة ثالث (3)
سـنـوات قــابـلـة لـلـتـجـديـد بـقـرار من الـوزيـر الـوصي بـنـاء
عـلى اقــتــراح من الـسّــلــطـة الــتي يــنـتــمـون إلــيــهـاp وتــنـهى

عهدتهم حسب األشكال نفسها. 

وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعــــــضـــــاءp يـــــتمّ
استخالفه حسب األشكال نفسها.

ويــــســــتـــخــــلــــفـه الــــعـــضــــو اجلــــديــــد اHــــعــــيّن إلـى غــــايـــة
انتهاءالعهدة.

10 :  : يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارةp في دورة عــاديــة اHـاداHـادّة ة 
بناء عـلى استدعاء من رئـيسه مرتW (2) في السـنة على

األقل.

و�كن أن يجتـمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت
الـــضــرورة ذلك إمـــا بــطـــلب من رئــيـــسه عــنـــدمــا تـــقــتــضي
مصلحـة اHدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي (3/2) األعضاء

على األقل.

يعـدّ الرئـيس جدول أعـمال مـجلس اإلدارة بـناء على
اقتراح من اHدير العام للمدرسة.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
األقل من تـاريخ االجتـماعp و�ـكن أن تـقلّص هـذه اHدّة في

الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 11 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور أغلبية أعضائه.

وفي حالة عـدم اكتـمال الـنصابp يـعقـد اجتـماع آخر
في أجل ثـمانية ( 8) أيامp وتـصحّ مداوالت مجلس اإلدارة

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعضاء احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

12 :  : حتــرر اHــداوالت في مــحــاضــر وتــدون في اHـاداHـادّة ة 
سجل مرقم ومؤشر عليه.

تـــــرسل مـــــحـــــاضــــر االجـــــتــــمـــــاع إلـى وزيــــر األشـــــغــــال
العمومية خالل الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.

اHاداHادّة ة 13 :  : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي:
 pمشروع النظام الداخلي -

pدرسةHبرامج نشاط ا -
pحصائل وحسابات النتائج  -
pيزانية التقديريةHمشروع ا -

pدرسةHتنظيم ا -
pدرسةHمشاريع مخططات تطوير ا -

pدرسة أو حتويلها أو إلغائهاHإنشاء ملحقات ا -
- مـــشـــاريع حـــيـــازة اHـــمـــتـــلــكـــات والـــتـــصـــرف فـــيـــهــا

pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wوتبادلها في إطار القوان
- قــــبــــول الـــــهــــبــــات والـــوصـــايـــا طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

pعمول بهHا
pدرسةHالتقرير السنوي عن نشاط ا -

- كل الــتـــدابــيــر اHــوجـــهــة لــتــحــســـW ســيــر اHــدرســة
pوتيسير إجناز أهدافها

- كل مسـألة أخـرى �كن أن يـطرحـها أعـضاء مـجلس
اإلدارة.

القســم الثانيالقســم الثاني
اHديـر العـاماHديـر العـام

14 :  : يـــعـــW اHـــديـــر الـــعـــام لــــلـــمـــدرســـة �ـــوجب اHــاداHــادّة ة 
مــرسـوم بـنـاء عــلى اقـتـراح مـن الـوزيـر اHـكــلّف بـاألشـغـال

العموميةp وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــكــلّــف اHــديـــر الــعــام عـــلى الــخـصـوص
�ا يأتي : 

- تـــمـــثـــيل اHـــدرســـة أمـــام الــــعـــدالـــة وفي كل أعـــمـــال
pدنيةHاحلياة ا

p اقتراح التّنظيم الداخلي للمدرسة -
- اقـتــراح مــشـاريـع بـرامج الــتــكـويـن وعـرضــهــا عـلى

 pرأي اجمللس البيداغوجي
pحتضير أعمال مجلس اإلدارة -

pتطبيق قرارات مجلس اإلدارة -
pاقتراح مشاريع التعاون والتبادل -

- حتـضـيـر مـشـروع اHـيـزانـيـة الـتّـقـديـريـة لـلـمـدرسـة
pوإعداد احلسابات

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــيــات
pدرسةHواالتّفاقات في إطار مهام ا
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- االلـتـزام بـالـعـمـلــيـات اHـتـعـلـقـة بـنـفـقـات وإيـرادات
pدرسة واألمر بصرفها وتنفيذهاHا

- £ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلّــــمــــيّـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع
pدرسةHمستخدمي ا

pدرسةHإعداد  التقرير السنوي عن نشاط ا -
- الــقــيــام بـتــوظــيف اHــســتــخــدمــW وإنــهــاء مــهـامــهم

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : يـوافق عـلى الـتـنـظــيم الـداخـلي لـلـمـدرسـة
بقرار من الوزير اHكلّف باألشغال العمومية.

القســم الثالثالقســم الثالث
اجمللـس البيداغوجـياجمللـس البيداغوجـي

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـضم اجملــلس الــبــيـداغــوجيp الــذي يـرأسه
اHدير العام للمدرسة : 

pدرسةHكلف بالتكوين على مستوى اHسؤول اHا -
- اHــــســـؤول اHــــكــــلف بـــالــــتــــكـــويـن بـــوزارة األشــــغـــال

pالعمومية
pكلّف بالتعليم العاليHثّل الوزير ا£ -

pWهنيHكلّف بالتكوين والتعليم اHثّل الوزير ا£ -
- أستاذين (2)  باHدرسة ينتخبهما زمالؤهما.

اHاداHادّة ة 18 :  : يعد اجمللس البيداغوجي نظامه الداخلي.

يـجتـمع ثالث (3 ) مـرات في الـسـنـة في دورة عـادية
و�كـنه أن يـجـتمـع في دورة غيـر عـادية بـطـلب من اHـدير

العام أو أغلبية أعضائه.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : حتـدد عــهــدة أعـضــاء اجملــلس الـبــيــداغـوجي
للمدرسة بثالث (3 ) سنوات قابلة للتجديد.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يــكـلّـف اجملـلس الــبــيـداغــوجي بــإبـداء رأيه
فيما يأتي:

pمضمون برامج التكوين -
pمناهج التكوين وإجراءات تقييمه -

- تنظيم التكوين.

يـبـدي اجمللس الـبـيـداغوجي رأيه بـنـاء عـلى طلب من
مـجـلس اإلدارة أو اHــديـر الـعـام لــلـمـدرسـةp فـي كل مـسـألـة

تتعلّق باجملال البيداغوجي للمدرسة.

و�ـــكـن اجملــــلـس الــبـــيـــداغـــوجــي أن يــســـتـــعـــيـن بــأيّ
شـخصp نـظـرا لـكـفـاءاتهp من شـأنه مـسـاعـدته في اHـسـائل

اHسجلة في جدول األعمال.

الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث
أحكـام ماليـة وختاميةأحكـام ماليـة وختامية

pإلجنـــاز هـــدفـــهــا pـــدرســةHــادّة ة 21 :   :  تـــزود الـــدولـــة اHــاداHا
بــرصــيــد مـالـي أولي يــحــدد بـقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيـر

اHكلّف باHالية والوزير اHكلّف باألشغال العمومية.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـمـسك احملـاســبـة حـسب الـشـكل الـتـجـاري
وفقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHــاداHــادّة ة 23 :  : تـــخـــضع اHـــدرســـة Hـــراقـــبـــة الــدولـــة الـــتي
تـمـارسهـا الـهـيـئـات واألجـهـزة اخملتـصـة في اHـراقـبـة طـبـقا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

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

في بـاب اإليـرادات : في بـاب اإليـرادات : 

pالتخصيص األولي -

- اإلعانات احملتملـة للدولة اHتصلـة بتنفيذ اHدرسة
pلتبعات اخلدمة العمومية

pناجت تقد» اخلدمات  -

- هــبــات الــهــيـئــات الــوطــنــيـة وبــعــد أخــذ رأي وزيـر
pالشؤون اخلارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية

pبرمةHالقروض ا -

-  جميع اHواد األخرى اHتعلقة بنشاطها.

في بـاب النفقــات :في بـاب النفقــات :

pنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHاداHادّة ة 25 :  : يـتولى مراقـبة حسـابات اHدرسـة محافظ
حسـابات يعـW �وجب قـرار مشتـرك بW الوزيـر اHكلف

باHالية والوزير اHكلف باألشغال العمومية.

26 :  : يــرسل اHــديـر الــعــام لــلــمـدرســة الــتّــقــريـر اHـاداHـادّة ة 
الـــســنـــوي عن الـــنــشـــاطــات مـــصـــحــوبـــا بــتـــقــريـــر مـــحــافظ
احلـسـابـات بعـد مـوافـقـة مجـلس اإلدارة عـلـيهp إلى الـوزير

اHكلّف باHالية والوزير اHكلف باألشغال العمومية.

اHاداHادّة ة 27 :  : للمـدرسة ذمـة مالـية تـتكـون من £تـلكات
pمحـولة إلـيهـا أو مكـتسـبة أو مـنجـزة من أموالـها اخلـاصة
وكـذا اخملـصــصـات واإلعـانـات الـتـي تـمـنـحـهــا إيـاهـا الـدولـة

وتذكر قيمة هذه األصول في حصيلتها.
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تـــمــــسك مـــخـــصـــصـــات اHـــدرســــة بـــصـــفـــة مـــنـــفـــصـــلـــة
وتخضع لقواعد احملاسبة العمومية.

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــــــــقاHلحــــــــق
دفـتـــر شـروط يـحــددفـتـــر شـروط يـحــدّد أعبــاء وتـبعــات اخلـدمـة الـعـمومـيـةد أعبــاء وتـبعــات اخلـدمـة الـعـمومـيـة

للمدرسة العليا Hناجمنت األشغال العمومية للمدرسة العليا Hناجمنت األشغال العمومية 
الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامــــةأحكــام عامــــة

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـــحــدّد دفـــتــر الـــشــروط هـــذا احلــقــوق
والواجبات اخلاصة باHدرسة باعتبارها مؤسسة �كن أن
تــكــلّف بــتــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة في مــجــال األشــغــال

العمومية.

الفصــل الثـانيالفصــل الثـاني
مهام اخلدمــة العموميــةمهام اخلدمــة العموميــة

اHــاداHــادّة ة 2 :  : بــعــنــوان مـــهــام اخلــدمــة الــعـــمــومــيــةp تــقــوم
اHدرسة بطلب من السلطة الوصية �ا يأتي :

- ضـمـان كـل تـكـوين فـي مـجـال مــنـاجـمــنت األشـغـال
الــعــمـومــيـة الـالزم لـتــحـســW تـســيــيـر مــخـتــلف الــهـيــئـات

pصالح العمومية لألشغال العموميةHوا
- ضـمـان تـصور وإعـداد مـخـططـات الـتكـوين لـفـائدة

pقطاع األشغال العمومية
- ضمـان تصور وإعـداد وتوزيـع مخـتلف الـكتـيبات
والــدالئل الــعـلــمــيــة والــتـقــنــيــة اHـتــعــلــقــة بـقــطــاع األشــغـال

pالعمومية
- تنظيم احللـقات الدراسية الوطنية والدولية ذات
الـــطــــابع الـــتــــقـــني والـــعــــلـــمي والــــبـــيـــداغـــوجـي في مـــجـــال

مناجمنت األشغال العمومية.

الفصــل الثـالثالفصــل الثـالث
تنظيـم التكويـن تنظيـم التكويـن 

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تـــــســــاهم اHــــدرســـــة في تــــطـــــويــــر الــــقــــطــــاع
بـتـطـبـيق بـرنـامج تـكـوين نـوعي Hـدّة طـويـلـة أو مـتـوسـطة

أو قــــصــــيــــرة اHــــدى وتــــربــــصـــــات مــــوجــــهــــة إلى اإلطــــارات
الـعــامـلــة أو احلـديــثـة االلــتـحـــاقp الـتـي تـســتـجــيب لـتــنـوع

احتياجات الهيئات العمومية واHؤسسات.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــتــــخـــذ اHــــدرســـة اإلجــــراءات الـــضــــروريـــة
لالسـتـجـابـة في أحـسـن الـظـروف اHـمـكـنـة إلى احـتـيـاجـات
ومــتـــطـــلـــبـــات الـــشـــركــاء فـي مـــجــال احلـــلـــقـــات الـــدراســـيــة

واHلتقيات العلمية.

5 :  : �ـــكن اHـــدرســـة إبـــرام اتـــفـــاقـــيـــات تـــكـــوين اHــاداHــادّة ة 
وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : �ـكن أن تــضـمن اHــدرسـة خـدمــات اإلطـعـام
واإليـواء ذات صـلــة مـبـاشـرة بـرتـبـة ومـسـتــوى مـسـؤولـية
اHـشـاركـW في عـمـلـيـات التـكـوين والـتـربـصـات واحلـلـقات

الدراسية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تــعـــد اHــدرســة تــســعــيــرة تـسـمح بـضـمـان
ما يأتي:

 pترقية البحث والهندسة البيداغوجية -

Wتـوازن اسـتـغـاللـهـا مع أخـذ مـسـاهـمـة الـدولـة بـعـ -
االعتبار.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـتمّ التـفـاوض عـلى سـعر خـدمـات الـتـكوين
والدراسة واHساهمة بحريّة مع الشركاء.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـدّد اHـدرسـة أهداف نـشـاطـهـا انـطالقا من
مـــخـــطط مـــتـــوسط اHـــدى يــعـــدّ بـــالــتـــوافق مـع مــخـــطـــطــات

ومعطيات قطاع األشغال العمومية.

الفصــل الرابعالفصــل الرابع
أحكـــام ماليــــةأحكـــام ماليــــة

اHاداHادّة ة 10 :  : تـزود الدولة اHـدرسة بـرأسمال اجـتماعي
حـــسب الـــشّــروط والــكـــيــفـــيــات احملــددة �ـــوجب الــتـــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

pــدرســة عـنــد إعــدادهـا مــيــزانـيــتــهـاHـادّة ة 11 :  : تــعـدّ اHـاداHا
التقديرات التحليلية اآلتية :

pتوقعةHعدد دورات التكوين والتربصات ا -

.WتربصHعدد ا -

12 :  : تـدفع اHسـاهـمات الـتي تـخصـصـها الـدّولة اHاداHادّة ة 
في إطـــــار دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هـــــذا إلـى اHـــــدرســـــةp طـــــبـــــقــــا
لإلجـراءات اHـقـرّرة �ـوجب الـتّـشـريع والـتّـنـظـيم اHـعـمول

بهما.
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة خة في في 4  جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة p2012 تــتـضــمp تــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مديرين لإلدارة احمللية في الوالياتمديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 تنهـى مهام السّيدة
والــسّـــيــدين اآلتــيــة أســمـــاؤهم بــصــفــتـــهم مــديــرين لإلدارة

احمللية في الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية اجللفة pمحمد صالح بوضياف -

pديةHفي والية ا pجياللي براهيمي -
- كر�ة مصنوعةp في والية بومرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
كـمــــال الـديـن كـــربـوشp بــصـفــتـه مـديـــرا لإلدارة احملــلــيـة

في والية بجايةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عــلي بـوزيــديp بـصــفـتـه مــديــرا لـإلدارة احملـلــيــة في واليـة

مستغا°p لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عبد القادر بختيp بصفته مديرا لإلدارة احمللية في والية

عW الدفلىp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّـــان مـؤرـــان مـؤرّخـــان في خـــان في 4  جــمــادى الــثــانـــيـة جــمــادى الــثــانـــيـة
p2012 ـــــــــــوافـق 26   أبـــــــــــريـل ســـــــــــنـــــــــــة    أبـــــــــــريـل ســـــــــــنـــــــــــةHـــــــــــوافـق   اHعـــــــــــــام عـــــــــــــام 1433  ا
يتـضـميتـضـمّـنان إنـهـاء مـهام مـديـرين لألشـغـال العـمـومـيةـنان إنـهـاء مـهام مـديـرين لألشـغـال العـمـومـية

.Wفي واليت.Wفي واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
محمد زيديp بـصفته مديرا لألشغـال العمومية في والية

تلمسانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 تنهـى مهام السّيدة
جـميـلـــة بـلـمـقــدادp بـصـفـتـهـا مـديــرة لألشـغـــال الـعـمـومـية

في والية معسكرp لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مديرة اHركز الوطني للبحث في علم اآلثار.مديرة اHركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 تنهـى مهام السّيدة
كـلثوم قيطونيp بـصفتها مـديرة للمركـز الوطني للبحث

في علم اآلثارp لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير التمدير التّجارة في والية برج بوعريريج.جارة في والية برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
جـيـالني سـبــــوعيp بـصــفـتـه مــديـــرا لــلـتّـجـــارة في واليــة

برج بوعريريجp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
مدير التسيير العقاري بوزارة السمدير التسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
اعـمـر بـلـحـاج عــيـسىp بـصـفـته مـديـرا لــلـتـسـيـيـر الـعـقـاري

بوزارة السّكن والعمرانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ خ في في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير الصمدير الصّحة والسحة والسّـكان في والية بسكرة.ـكان في والية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عزوز عساسيp بصـفته مديرا للصّحة والسّكان في والية

بسكرةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير الشباب والرياضة في والية غرداية.مدير الشباب والرياضة في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
حلـسن دادهp بـصـفـته مـديـرا لـلـشـبـاب والريـاضـة فـي والية

غردايةp إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصّـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصوالصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافـق 26 أبــريـل ســنـــة 2012 تــنـــهىp ابــتـــداء
من 25 يــنـايــر ســنـة p2011 مـهــام الــسّـادة اآلتــيــة أســمـاؤهم
بـصــفــتــهم مــديــرين لــلــمـؤســســات الــصّــغـيــرة واHــتــوســطـة
والـــصّــنــاعـــة الــتـــقــلــيــديــــة في الـــواليــات اآلتـــــيــةp بــســبب

إلغــاء الهيكـل:
pفي والية األغواط pعمير Wحس -

pفي والية أم البواقي pيHكمال سا -
pفي والية تامنغست pعبد القادر بلخادم -

- محمد حسانيp في والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـــــام 1433 اHـــــوافق 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الـــسّـــيـــدات والـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم بـــوزارة الـــبـــريـــد
وتـــــكــــنــــولــــــوجـــــيـــــات اإلعــالم واالتــــصــــــالp لــــتـــــكــــلــــيـــــفــــــهم

بـوظـائف أخــرى :

pبصفته مديرا للماليّة والوسائل pالطيب قبال -

- عــبــد الـــنــاصــر ســايـحp بــصــفـــته مــديــرا لـــلــخــدمــات
pاليّة البريديةHا

- لــــويــــزة زهـــــوانيp بــــصــــفـــــتــــهــــا مــــديـــــرة لــــلــــمــــوارد
pالبشـريـة والتكوين

- زهيـة زكريp بـصفـتـها مـديرة لـلشـؤون القـانونـية
pوالعالقات الدولية واالتصـال

- رفيقـــة مخفـيp بـصفتهــا نائبـــة مديـــر لتطوير
pالبريد

- عـائــشـة بــوعـكـازp بــصـفــتـهـا نــائـبــة مـديـر لــلـشـؤون
pالقـانونـية

- بــايـــة الــعــــاجp بــصــفــتــهــا نــائــبـــة مــديــــر لــتــســيــيــر
pوارد البشريةHا

- فـتيـحة بـن بيـحيp بصـفـتهـا نـائبـة مديـر لـتطـوير
pاليّة البريديةHاخلدمات ا

pبصفتها نائبة مدير للتكوين pفريدة بن بيحي -

- أحــمــد بن �ـــيــنــةp بـــصــفــته نـــائب مــديــر لـــلــخــدمــة
pالعامّـة في مديرية البريد

- إســحـاق غــنيp بـصــفــته نـائب مــديــر لالسـتــشـراف
والتقييس في مديرية اخلدمات اHاليّة البريدية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

قضـاة �جلس احملاسبة.قضـاة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 تنهـى مهام السّيدة
واآلنسة  والسّيـد اآلتية أسماؤهم بصـفتهم قضاة �جلس

احملاسبةp إلحالتهم على التّقاعد :

pرئيس غرفة pمحمد عواد -

pرئيسة فرع pفريدة جمعة -

- لويزة قاللp زوجة سطنبولp محتسبة مساعدة.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

.Wرئيسي ديواني والي.Wرئيسي ديواني والي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبــريل ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
Wفي الــواليــتــ Wاآلتـي اســمــاهــمــا رئــيــسي ديــواني والــيــ

: Wاآلتيت

pفي والية وهران pمولود علي العرنان -

- التهامي قوقةp في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة خة في في 4  جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1433
Wن تـــعـــيــWتـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pتـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين لإلدارة احمللية في الوالياتمديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبـــريل ســـنـــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة
والــسّـيــدان اآلتـــيــة أســمـــاؤهم مــديـــريـن لإلدارة احملـلــــيـة

في الواليات اآلتـية :

pديةHفي والية ا pمحمد صالح بوضياف -

pفي والية برج بوعريريج pكر�ة مصنوعة -

- جياللي براهيميp في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبــريل ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
Wاآلتـي اســمــاهــمــا مــديــرين لإلدارة احملــلـــيــة في الــواليــتــ

: Wاآلتيتـ

pفي والية بجاية pأحمد بوأحمد -

- كمال الدين كربوشp في والية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة
اآلتــــــــيــــــة أســــــمـــــــاؤهـم مــــــديــــــــريـن لإلدارة احملــــــلــــــــيــــــة فـي

الـواليـات اآلتية :

pفي والية بشار pعلي بوزيدي -

p°في والية مستغا pعبد القادر بختي -

- إبراهيم قراشp في والية عW الدفلى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

التربية في والية معسكر.التربية في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

النوار بقليp مديرا للتربية في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
اHـديـر الـعـاماHـديـر الـعـامّ لـلـمـكـتب الـوطـني لـلـد لـلـمـكـتب الـوطـني لـلـدّراسـات اخلـاصراسـات اخلـاصّـةـة

بالتنمـية الـريفـية.بالتنمـية الـريفـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 يعيّـن السّيـد عبود
صـــالح بــايp مـــديــرا عــامـــا لــلــمـــكــتب الـــوطــني لـــلــدّراســات

اخلاصّـة بالتنمـية الـريفـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 4  جـمـادى الثـانـيـة عام جـمـادى الثـانـيـة عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 26  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت Wتعي.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت Wتعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
محمد زيديp مديرا لألشغال العمومية في والية وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبـــريل ســـنـــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة
جـمــيـلـــــة بــلـمــقـــــدادp مـديــــرة لألشــغـــال الــعـمــومــــيـة فـي

واليـة البيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــــديــــرة اHــــتـــــحف الـــــعــــمـــــومي الــــوطـــــني ســـــيــــرتــــامـــــديــــرة اHــــتـــــحف الـــــعــــمـــــومي الــــوطـــــني ســـــيــــرتــــا

بقسنطينة.بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبـــريل ســـنـــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة
كــلــثــوم قــيــطــونيp مــديـرة لــلــمــتــحف الــعــمـومـي الـوطــني

سيـرتـا بقسنطينة.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير اجلهوي للتاHدير اجلهوي للتّجارة ببشار.جارة ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

جيالني سبوعيp مديرا جهويا للتجارة ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 ــــوافق 26  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مفتش بوزارة السمفتش بوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 يعيّـن السّيـد اعمر

بلحاج عيسىp مفتشا بوزارة السّكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة أبريل سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

الصالصّحة والسحة والسّكان في والية قسنطينة.كان في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 يعـيّن السّيد عزوز

عساسيp مديرا للصّحة والسّكان في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
اإلدارة الــــعـــــاماإلدارة الــــعـــــامّـــــة والـــــوســــائـل بــــوزارة الـــــســــيـــــاحــــةـــــة والـــــوســــائـل بــــوزارة الـــــســــيـــــاحــــة

والصوالصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريـل ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
نــــور الــدين بــوزولــةp مــديــرا لإلدارة الــعــامّـــة والـوســائل

بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة p2012 يتضمp يتضمّن تعيW نائبةن تعيW نائبة

مدير بوزارة السياحة والصمدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبـــريل ســـنـــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة
جـمـيـلـة مـنـاسp نـائـبـة مــديـر ألقـطـاب االمـتـيـاز الـسـيـاحي

بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّن الــتن الــتّــعــيـ pيــتـضــم p2012 ــوافق 26  أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــةHــوافق اHا

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبــريل ســنــة 2012 تـــعــيّن اآلنــســتــان
والـــسّــيـــدات والــسّـــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــوزارة الــبـــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال :

pمكلّفة بالدّراسات والتّلخيص pعائشة بوعكاز -

pفتشية العامّـةHمفتشة با pلويزة زهواني -

- زهـــــيـــــة زكــــريp مـــــديـــــرة لـــــلـــــتـــــنـــــظــــيـم والـــــشــــؤون
pالقانونية

pمديرا لإلدارة العامّـة pالطيب قبال -

- عــبــد الــنـاصــر ســايحp مــديــرا لــلــتــطــويــر الــبــريـدي
pديرية العامّة للبريدHاليّة البريدية باHواخلدمات ا

- فتـيحـة بن بـيحيp نـائبـة مـدير لـتطـوير اخلـدمات
pديرية العامّـة للبريدHبا

- أحمد بن �ـينـةp نائب مـدير لـلدّراسـات البـريدية
pديرية العامّـة للبريدHبا

- إســحــاق غــنـيp نــائب مــديــر لــلــتــقــيــيس الــبــريــدي
pديرية العامّـة للبريدHبا

pنائبة مدير للشؤون القانونية pرفيقة مخفي -

- فــريــدة بن بــيــحيp نــائــبــة مــديــر لــتــثــمــW اHـوارد
pهنHالبشرية والتكوين وا

.Wنائبة مدير للموظف pباية العاج -
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
Wن تـعـيWيـتـضمّن تـعـي pيـتـضم p2012 ـوافق 26 مـارس سـنة  مـارس سـنةHـوافق  اH1433 ا

ذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدركذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدرك
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الدفاع الوطني
pحافظ األختام pووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةp اHــعــدّل واHــتــمّمp ال ســيّــمــا اHــادّة 15

p(الفقرة 5) منه
- وبـــــمــــقـــــتـــــضــى اHــــرســـوم رقم 66 - 167 اHــــــؤرّخ
فـــي 18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الــــــمــــوافــق 8 يـــــــونـــــــيـــــــو
ســنة 1966 الـذي يـحـدد �ـوجـبه تـألـيف وتـسـيـيـر الـلّـجـنـة
اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان اHـــتــرشـــحــH Wـــهــام ضـــبــاط الـــشــرطــة

pالقضائية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اHـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الّذي يـحدّد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

pالوطني وصالحياته
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 09 - 143
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل
ســــــــنـــــة 2009 والـــــــمـــــــتــــــضـــــمّـن مــــــهــــــام الـــــدرك الــــــوطـــــني

pوتنظيمه
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wسنة 2010 والـمتضمّن تعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
pحافظ األختام p2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقــــتــضى الــقــــرار الــوزاري اHــــشــتــرك اHـؤرّخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
pـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةHوا

pعدّلHا

- وبـــعــد االطالع عـــلى احملــضـــر اHــؤرّخ في 26 يــنــايــر
سنة 2012 للجنة اHـكلفة بامـتحان ذوي الرتب في الدرك
الـوطـني ورجـال الـدرك اHتـرشـحـH Wهـام ضـابط الـشـرطة

pالقضائية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك

وفق القائمة االسمية اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 26 مارس سنة 2012.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

pوزير العدلpوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 24  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 18  ينـاير سـنة   ينـاير سـنة p2012 يتـضـمـp يتـضـمـّن وضـع بعضن وضـع بعض
األسالك اخلـاصـة التابـعـة لإلدارة اHكــلاألسالك اخلـاصـة التابـعـة لإلدارة اHكــلّفـة بالـصناعةفـة بالـصناعة
وتـرقية االستـثمارات في حالـة القيام بـاخلدمة لدىوتـرقية االستـثمارات في حالـة القيام بـاخلدمة لدى
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية (إدارة مركزية).وزارة الداخلية واجلماعات احمللية (إدارة مركزية).

ـــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pووزير الداخلية واجلماعات احمللية
ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-308 اHؤرّخ
في 4 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اHــكـــلّــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

pاالستثمارات



عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-308 اHــــؤرّخ في 4 شــــوّال عــــام 1430
اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة 2009 واHــذكــور أعـالهp يـوضـع
فـي حـــــالـــــة الـــــقـــــيـــــام بـــــاخلـــــدمـــــة لـــــدى وزارة الـــــداخـــــلـــــــيــــة
واجلماعـات احملـلية (إدارة مركزيـة) وفي حدود التعدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارp اHـوظفون اHـنتمون

للسلك اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اHـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 09-308 اHـؤرّخ في 4 شـوّال عــام

1430 اHوافــق 23 سبتمبــر سنـة 2009 واHذكور أعاله.

4 :  : تـــــكــــون الـــــرتـــــبـــــة اHـــــشـــــغــــولـــــــة مـن طــــرف اHــــاداHــــادّة ة 
اHــوظــفـW الــذين اســتـفــادوا من الــتــرقـيـــة مــحــل حتـويــل

إلى الرتبة اجلـديـدة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

التعدادالتعدادالسلكالسلك الرتبةالرتبة

التقنيون في الصناعة
وترقية االستثمارات

10 تقني سام
عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير الصناعةعن وزير الصناعة
واHؤسسات الصغيرةواHؤسسات الصغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار
األمW العاماألمW العام

عبد الرزاق حنيعبد الرزاق حني

23اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

27 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

2 :  : تـــــــضـــــــمـن مـــــــصـــــــالـح وزارة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة اHــــــاداHــــــادّة ة 
Wـهــني لــلـمــوظــفـHــســــار اHواجلــمــاعـات احملــلــيــة تـســيــيـر ا
اHــنــتــمــW لــلــســلك اHــذكــور في اHــادّة األولى أعـالهp طــبــقـا
لألحـــكــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة احملــددة �ــوجب اHــرســوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 09-308 اHــؤرّخ في 4 شـــوّال عــــام 1430

اHوافــق 23 سبتمبــر سنـة 2009 واHذكور أعاله.
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