
العدد العدد 37
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 27  رجب  رجب عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 17  يونيو سنة   يونيو سنة 2012 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
اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12-258 مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1433  اHـوافق 13 يـونـيو سـنة p2012 يـتضـمّن الـتـصديق عـلى الـبـرنامج
التّـنفـيذيّ بـW حكومـة اجلمـهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الشّـعبـيّة وحـكومة اجلـمهـوريّة الـتونسـيّة لـلتـعاون في اجملال

السياحي لسنوات p2013 - 2012 - 2011  اHوقّع باجلزائر في 26 ديسمبر سنة 2010 .............................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 12-259 مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1433  اHـوافق 13 يـونــيـو ســنـة p2012 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلـى مـذكـرة
الـتفـاهم بـW حكـومة اجلـمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبـيّة وحـكومـة اجلمـهـوريّة الـتونـسـيّة في مـجال الـبحث
العلمي الزراعيp اHوقعة باجلزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010 .....................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12-260 مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1433  اHـوافق 13 يـونـيـو سـنة p2012  يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى اتـفـاقـية
الـتّعــاون بـW حكـومـة اجلمـهوريّـة اجلـزائريّـة الدّ{ـقـراطيّـة الشّـعـبيّـة وحكـومـة اجلمـهوريّـة الـتونـسيّـة في اجملـال الفالحي
والتنمـية الريفيةp  اHوقّعـة باجلـزائـر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010 ..................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم  12-252 مـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 7 يــونـــيـــو ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمن إحـــداث بــاب وحتـــويل
اعـتمـاد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم  12-253 مـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 7 يـــونــيـــو ســنــة p2012 يـــتــضـــمن إحــداث بـــاب وحتـــويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................

مرسوم رئاسي رقم  12-254 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 اHوافق 7 يونـيو سنة p2012 يتضمن حتـويل اعـتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم  12-255 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 اHوافق 7 يونـيو سنة p2012 يتضمن حتـويل اعـتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة الـعــدل...................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم  12-256 مـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 7 يـــونــيـــو ســنــة p2012 يــتـــضـــمـن حتــويــل اعـــتـــمـــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم  12-257 مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1433 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة p2012 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في  13 رجب عـام 1433 اHـوافق 3 يـونـيـو سـنة p2012 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام قـائـد األكـاد{ـيـة الـعـسـكـرية
خملتلف األسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية األولى........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في  13 رجب عام 1433 اHوافق 3 يونيو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهـام نائب قائد الناحية العسكرية
الرابعة......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في  13 رجب عـام 1433 اHـوافق 3 يــونــيــو ســنـة p2012 يــتـضــمّـن إنـهــاء مــهــام رئــيس أركــان الــنــاحــيـة
العسكرية الرابعة........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في  13 رجب عام 1433 اHوافق 3 يونيو سنة p2012 يتضمّن تعيW رئيس أركان قيادة القوات البرية..

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في  13 رجب عام 1433 اHوافق 3 يونـيو سنة p2012 يتضـمّن تعيW قـائد األكاد{يـة العسكـرية خملتلف
األسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية األولى...................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في  13 رجب عـام 1433 اHـوافق 3 يـونـيـو سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعيـW نـائب قـائـد الـنـاحيـة الـعـسـكـرية
الرابعة......................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في  13 رجب عام 1433 اHوافق 3 يونـيو سنة p2012 يـتضمّن تـعيـW رئيس أركان الـناحيـة العسـكرية
الرابعة......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤسـاء دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
اHاليّة........................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـرين لـلري في
......................................................................................................................................................Wواليت

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّـنان تـعـيW رؤسـاء دوائر
في الواليات...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّن تـعيـW نـوّاب مديـرين بوزارة
الشؤون اخلارجيّة........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يتـضمّن تـعـيW مـدير مـكلّف بـالتـكوين
وحتسW اHستوى باHعهد الدّبلوماسي والعالقات الدولية..................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمّن تـعـيــW نـائب مـديـر بـوزارة
اHاليّة........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايــو ســنـة p2012 يــتـضــمّن الــتّـعــيــW بـوزارة الــطــاقـة
واHناجم.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّن تـعـيـW مديـر الـطاقـة واHـناجم
في والية غرداية..........................................................................................................................................

مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 29  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمّـنــان تـعــيـW مــديـرين
للموارد اHائية في الواليات..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـهـد الوطـني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بغليـزان...................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يـتضمّن تـعيW رئـيس دراسات بوزارة
الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 27 ربيع األول عام 1433 اHوافق 20 فبـراير سنة p2012 يتضـمّن وضع بعض األسالك اخلاصة
التابعة لوزارة الثقافة في حالة اخلدمة لدى مركز األرشيف الوطني.................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 10 جمـادى األولى عام 1432 اHوافق 14  أبريـل سنة p2011  يـحدد تصـنيف اHركـز الوطني
للبحث في علم اآلثار وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 10 جـمـادى األولـى عام 1432 اHـوافق 14  أبـريـل سـنة p2011  يـحـدد تـصـنـيف اHـركـز الـوطـني
للمخطوطات وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له...............................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 جمـادى األولى عام 1432 اHوافق 14  أبريـل سنة p2011  يحـدد تصـنيف اHـتحف الـوطني
بتبسة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له........................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 جمـادى األولى عام 1432 اHوافق 14  أبريـل سنة p2011  يحـدد تصـنيف اHـتحف الـوطني
للزخرفة واHنمنمات وفن اخلط وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اHـوافق 29  مـايـو سـنة p2011  يـحـدد تصـنـيف اHتـحف اجلـهوي
بالشلف وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اHـوافق 29  مـايـو سـنة p2011  يـحـدد تصـنـيف اHتـحف اجلـهوي
بخنشلة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 اHوافق 20 يونـيو سنة p2011 يـتضمن إنـشاء اللّـجان اإلدارية اHـتساويـة األعضاء اخملـتصة
بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية........................................................................................

قـرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 اHوافق 20 يـونـيو سـنة p2011 يـحدد تـشكـيلة الـلّجـان اإلدارية اHـتسـاوية األعـضاء اخملـتصة
بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية........................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1432 اHـوافق 20 يـونــيـو ســنـة p2011 يـتــضـمن تــعـيــW أعـضـاء مــجـلس إدارة الــوكـالــة الـوطــنـيـة
للصناعة التقليدية......................................................................................................................................

وزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرة واOتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرة واOتوسطة وترقية االستثمار

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 7 ربـــيـع األول عــام 1433 اHـــوافق 31 يــنـــايـــر ســـنــة p2012 يـــحـــدد تـــعـــداد مــنـــاصـب الــشـــغل
وتصـنيفها ومدة العقد اخلاص باألعوان الـعاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانـة أو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية
لتطوير االستثمار......................................................................................................................................
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- حرصـا على تـدعيم الـعالقات األخـوية بـW البـلدين
Wالــشـــعــبــ Wــزيـــد من الــتـــرابط والــتـــكــامل بـــHوحتــقـــيق ا

pWالشقيق

Wـوقعـة بHوتنـفيـذا التفـاقـية الـتعـاون السـياحي ا -
p2002 البلدين بتاريخ 18 ديسمبر سنة

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
في مجال التكوين السياحيفي مجال التكوين السياحي

يــؤكـد الـطـرفـان أهـمـيـة تـدعــــيم وتـكـثـيف الـتـعـــاون
في مجال التكوين السياحي وذلك من خالل :

- تـــــبــــادل (10) مـــــنح دراســـــيـــــة ســـــنــــويـــــا مـع دراســــة
pإمكانية الزيادة في عددها

- تــبـــادل تــنـــظــيم دورات تـــكــويــنـــيــة قــصـــيــرة اHــدى
pتاحةHحسب الطلب واإلمكانات ا WكونHلفائدة ا

- استـقبال اHـهنيـW واHسيريـن العاملـW في مجال
الــسـيــاحــــــة والــفـنــدقــــــة لــتـمـكــــيـنــهم مــن االســتـفــــــادة
مــن تــربـصــات مــيـدانــيـة فـي اHـؤســســات اHـعــنــيـة في كال
الـبـلــدين من خالل إبـرام اتــفـاقــيـة شـراكــة بـW اHـنــظـمـات

pهنية بالبلـدينHا
- تـــقــد� الــدعـم الــتــقـــني لــلـــجــانب اجلـــزائــري إلعــداد

pمخطط التكوين السياحي باجلزائر
- تـقد� الـدعم الـتقـني لـلجـانب اجلـزائري في مـجال
مالءمـــة الــبـــرامج الـتـكـويــنـيـة مـع اHـواصــفـــات الـعـاHــيـة

pفي هذا اجملـال
- تــــبــــادل تـــــنــــظــــيـم دورات تــــكــــويــــنـــــيــــة ألربــــعــــة (4)
مـوظــفـW في مــجـال اجلـودة لالطالع عــلى أسـالــيب الـعـمـل

pفي هذا اجملـال
- تـبــادل تـنــظـيـم تـربـصــات وزيـارات عــلى مــسـتـوى

pشرفة على الترقية والترويج باخلارجHالهيئات ا
Wتـبـادل تـنـظــــيم دورات تـكـويــنـيـة لـفـائــدة تـقـنـيـ -

pفي مجال اجلـودة
- تـنظـيم تـربـصات عـلى مـسـتوى الـهـيـئات اHـشـرفة

pعلى الترقية والترويج
WــــــكـــــــــونــــــــHتــــــبــــــــــادل زيــــــــــارات اخلــــــبـــــــــراء وا -
إللـــــقــــــــاء مـــــحـــــاضــــــرات ودروس في مـــــراكـــــــز ومـــــعـــــاهــــد

pالتكـوين بالبلـديـن

مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 12-258 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـــــوافق   اHـــــوافق 13 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة p2012 يـــــتـــــضـــــم يـــــتـــــضـــــمّن

الــتــصــديق عــلى الــبـرنــامج الــتالــتــصــديق عــلى الــبـرنــامج الــتّــنــفــيـذيــنــفــيـذيّ بــW حــكــومـة بــW حــكــومـة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ{ـــقـــراطـــي{ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحـكـومـة اجلـمـهـوريوحـكـومـة اجلـمـهـوريّة الـتـونـسـية الـتـونـسـيّـة لـلـتـعـاون في اجملالـة لـلـتـعـاون في اجملال
باجلزائر في باجلزائر في 26 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.الــــســــيـــاحـي لـــســــنـــوات الــــســــيـــاحـي لـــســــنـــوات p2013 -  - 2012 -  - 2011 اHــــوقp اHــــوقّع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -
Wوبــــعـــد االطّـالع عـــلـى الـــبــــرنـــامج الــــتّـــنــــفـــيــــذيّ بـــ -
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريّـــة الــتـــونـــســـيّــة لـــلـــتـــعــاون فـي اجملــال
السـياحي لـسنوات p2013 - 2012 - 2011 اHوقع بـاجلزائر

p2010 في 26 ديسمبر سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Wـادّة األولى : ة األولى : يـصـدّق على الـبـرنامج الـتّـنفـيـذيّ بHـاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــد{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريّـــة الــتـــونـــســـيّــة لـــلـــتـــعــاون فـي اجملــال
السـياحي لسنوات p2013 - 2012 - 2011 اHوقّـع بـاجلزائر
في 26 ديسـمبر سنة p2010 وينشـر في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 13
يونيو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج تنفيذي برنامج تنفيذي بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية

للتعـاون في اجملـال السياحيللتعـاون في اجملـال السياحي
لسنوات لسنوات 2011 -  - 2012 -  - 2013

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة اجلـمهـوريّـة الـتـونـسـيّة اHـشـار إلـيـهـما

p"Wفيما بعد بـ "الطرف

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  رقم رقم 12-259 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـــــوافق   اHـــــوافق 13 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة p2012 يـــــتـــــضـــــم يـــــتـــــضـــــمّن

الـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــW حـــكــــومـــةالـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــW حـــكــــومـــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــد{ــقــراطـــيـــة الــد{ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحـكـومة اجلـمـهوريوحـكـومة اجلـمـهوريّـة الـتـونسـيـة الـتـونسـيّـة في مجـال الـبحثـة في مجـال الـبحث
الــعــلــمـي الــزراعيp اHــوقـــعــة بــاجلــزائـــر بــتــاريخ الــعــلــمـي الــزراعيp اHــوقـــعــة بــاجلــزائـــر بــتــاريخ 26

ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- تـــــقـــــد� الـــــدعـم الــــتـــــقـــــنـي في مـــــجـــــال الـــــتـــــنـــــظـــــيم
الــــبـــيــــداغــــــــوجي لــــلـــمــــعــــــاهـــــد واHـــــدارس وخـــصــــــوصـــــا

pحديثـــة اإلجنــاز
- تــوأمــــة مـــراكــــز الــتـــكـــوين فــيـــمــا بــيـــنــهــا إلعـــداد

برامج تعـاون مشتركـة.

اHاداHادّة ة 2
في مجال التنشيط والترويجفي مجال التنشيط والترويج

- يـعمل الـطـرفـان على تـصـمـيم منـتـوجـات سيـاحـية
مـشتـركة والتـرويج لهـا وتسـويقـها عـلى مسـتوى األسواق
الـــعــاHــيــة. تـــنــشــأ لــهـــذا الــغــرض جلـــنــة يــتــرأســـهــا مــســؤوال
الـهـيـئـتـW اHـكـلـفـتـW بـالتـرويـج بالـبـلـدين عـلى أن جتـتـمع
pسـنـويـا بـصـفـة دوريـة بـالـبـلـدين بـإشـراك الـقـطـاع اخلاص
لــوضـع وتــنــفــيـذ بــرنــامج عــمــلي فـي هــذا اجملــالp وعــرضـه

pعلى أنظار اللجنة القطاعية
- يـسـعى الـطـرفـان إلى تـنظـيم لـقـاءات بـW األجـهزة
الــرســمـيــة والــقـطــاعــات اHـهــنــيـة اHــعــنـيــة من أجل الــقــيـام

pبعمل مشترك لتنمية السياحة الدولية بالبلدين
- يـــــــعــــــــمل الــــــــطـــــــرفـــــــان عــــــــلـى تـــــــنـــــــظــــــــيم الــــــــرحالت
االسـتــكـشـافـيـة إلى كال الـبـلـديـن لـصـالح مـنـظـمي األسـفـار

pشتركةHنتوجات اHووسائل اإلعالم للتعريف با
- يــــســـعـى الـــطــــرفـــان إلـى تـــبــــادل اخلـــبــــرات والـــدعم
الـــــتـــــقــــنـي في مـــــجــــال احلـــــمالت والـــــبـــــرامج االتـــــصــــالـــــيــــة

pوالترويجية
- يــســعى الــطــرفـان إلـى اHـشــاركــة في الــتــظــاهـرات

السياحية اHقامة بالبلدين.

اHاداHادّة ة 3
في مجال االستثمار السياحيفي مجال االستثمار السياحي

- يــعــمـــــل الــطــرفـــــان عـــلى تـــنــظـــــــيم الــلــقــــــاءات
بـW اHستثمـرين وأصحاب اHشاريع السيـاحية بالبلدين

pبهدف حتفيز عمليات الشراكة بينهم
- يـــــســـــعـى الـــــطـــــــرفـــــان إلى تــــــبـــــــادل اHـــــعــــــلـــــومــــــات
واألنـــظـــمــــة والـــتـــشــــريـــعــــــات اHـــتـــعـــلـــقـــــة بـــاالســـتـــثـــمــــار

pالسيـاحي بالبلدين
- يــــعـــمـل الـــطــــرفـــان عــــلى تـــبــــادل اخلـــبــــرات والـــدعم
الـــتـــقــنـي في مــجـــال تـــســيـــيـــر الــعـــقـــار الــســـيـــاحي وإعــداد
مـــخـــطـــطـــات تـــهـــيـــئـــة اHـــنـــاطـــق الـــســـيـــاحـــــيـــة وتـــســـيــــيــر

اHشــاريع السياحـية.

اHاداHادّة ة 4
في مجال االحصاء السياحيفي مجال االحصاء السياحي

يـعـمـل الـطـرفـان عـلى تـبـادل الـتـجـــارب واخلـبـــرات
في مجال اإلحصاء السياحي من خالل :

Wـدى لـفـائـدة الـقـائـمHتـنـظـيم تـربـصـات قـصيـرة ا -
pعلى اإلحصاء السياحي بالبلدين

- تــبــادل اHــعــلـومــات والــتــجـارب فـي مـجــال اقــتــنـاء
اHعلومات واHعطيات وكيفية استغاللها.

اHاداHادّة ة 5
في مجال التنظيم والتشريعفي مجال التنظيم والتشريع

يــعـمل الــطــرفـان عــلى تــشـجــيع تــبـادل الــتــشـريــعـات
واألنـظــمـة الـتي حتـكم الـنــشـاطـات الـسـيـاحــيـة والـفـنـدقـيـة

بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 6
أحكام عامةأحكام عامة

اتفق الطرفان عـلى أن يتكفل البلد اHوفد بتكاليف
الــــنّـــقــل اجلـــــوي والــــبـــلــــد اHـــضــــيف ¢ــــصــــاريف اإلقــــامــــة

والنّقـل الداخـلي.
يـدخل هــذا الـبـرنـامـج حـيّـز الـتّــنـفـيــذ بـعـد اســتـكـمـال

اإلجراءات القانونية اHعمول بها بالبلدين.
حـــرّر هــذا الــبـــرنــامج الــتّـــنــفــيــذيّ بـــاجلــزائــر يــوم 26
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2010 في نـــســخـــتــW أصـــلــيـــتــW بـــالــلـــغــة

العربيةp ولكـل منهما نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اHنتدب لدى وزيرالوزير اHنتدب لدى وزير
pالشؤون اخلارجيةpالشؤون اخلارجية
اHكلف بالشؤوناHكلف بالشؤون

اHغاربية واإلفريقيةاHغاربية واإلفريقية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
رضا بن مصباحرضا بن مصباح
وزير التجارةوزير التجارة

والصناعات التقليديةوالصناعات التقليدية
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- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــW حــكــومــة
اجلـــمـــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريّــــة الـــدّ{ـــقــــراطــــيّـــة الـــشّـــعـــبــــيّـــة
وحـــكــومــــة اجلـــمـــهــوريّـــة الـــتـــونــســـيّـــة في مــــجـــال الــبـــحث
الــــعــــلــــمي الــــــزراعيp اHــــوقــــعــــــة بــــاجلــــــزائــــر بــــتــــاريخ 26

p2010 ديسمبـر سنـة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Wــــادّة األولى : ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بـــHــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحكـومة اجلمهـوريّة التـونسيّة في مـجال البـحث العلمي
الــزراعـيp اHــوقـعــة بــاجلــزائــر بــتــاريخ 26 ديــســمــبــر ســنــة
p2010 وتــــنـــشــــر في اجلــــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 13

يونيو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية
في مجال البحث العلمي الزراعيفي مجال البحث العلمي الزراعي

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعــبـيّــة وتــمـثــلــهـا وزارة الــفالحــة والـتــنــمـيــة الــريـفــيـة
(اHــعــهـد الــوطــنـي اجلــزائـري لــلــبــحـث الـزراعـي) وحــكــومـة
اجلـمـهـوريّـة الــتـونـسـيّــة وتـمـثـلـهــا وزارة الـفالحـة واHـوارد
اHــائــيــة والــصــيــد الــبــحــري (مــؤســســة الــبــحث والــتــعــلــيم
."Wشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفHالعالي الفالحي) وا

- اعتبـارا لألهمـية االستـراتيـجية الـتي يحـظى بها
pقطاعا الزراعة والتغذية بالبلدين

- وحــــرصـــا عــــلى إرســــاء تـــعــــاون مـــثــــمـــر فـي مـــجـــال
الـــبــحث الــزراعي واإلبــداعــات الــتـــكــنــولــوجــيــة الــفالحــيــة
واالســــتـــفـــادة اHـــتـــبـــادلــــة من جتـــارب الـــبـــلـــديـن في هـــذين

pWاجملال
- ورغــبـــة مــنـــهــمـــا في تــوجـــيه األبـــحــاث بـــالــنـــســبــة
لـــــلـــــطـــــرفـــــW وذلك بـــــهــــــدف حتـــــســـــW اإلنـــــتـــــاج الـــــنـــــبـــــاتي

pواحليواني
اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
موضوع اHذكرةموضوع اHذكرة

تـهـدف هـذه اHـذكـرة إلى إقـامـة تـعـاون عـلـمي وتـقـني
مـــثــــمــــر بـــW الــــطــــرفــــW في مــــجــــاالت الـــبــــحث الــــزراعي

والتنمية الفالحية والريفية.

اHاداHادّة ة 2
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

يتم جتسيد هذا التعاون من خالل :
pWالطرف Wتبادل اخلبراء ب -

pتبادل التجارب العلمية والتقنية -
- تبـادل اHنـشورات واHـعلـومات الـعلـميـة والتـقنـية
pاخلاصة بالبحث الزراعي والتنمية الفالحية والريفية

- تــنــفـيــذ مــشــاريـع بـحــثــــيــة تـنــمــويــة في اجملـــاالت
ذات االهــتــمـــام اHــشــتــــرك لــتــفــعــــيل الـــتــعــــاون الــعـــلــمي

pوالتقني في مجال البحث الزراعي
- تـــــنـــــظــــيـم مـــــؤتــــمـــــرات ونـــــدوات وورشــــات جتـــــمع
الـــبــاحــثــW اجلـــزائــريــW والــتـــونــســيــW لـــدراســة اHــســائل

pشتركHالزراعية ذات االهتمام ا
- إعــــداد بــــرامج قــصــــيــرة وطـــويــلــــة اHـــدى بــكـــل
من اجلــزائــر وتـونس فـي مـجــاالت الــتـكــوين والــتــخـصص

pستوىHا Wوحتس
Wوارد النبـاتية واحليوانية طـبقا للقوانHتبادل ا -

pعمول بها بكل بلدHا
- بـــاإلضــافــة إلـى احملــاور اHــتـــفق عــلـــيــهــا فـي اHــلــحق
لــهــذه اHــذكــرةp الــذي يــعــد جــزءا مـــكــمال لــهــاp يــتم تــطــبــيق
مـــجــاالت الـــتــعـــاون اHـــذكــورة أعاله ¢ـــقــتـــضى اتـــفــاقـــيــات
خــاصــة أو عــقــود - بــرامج تــبــرم مع اHــؤســســات الــراجــعــة
بــالـنـظـر إلى اHـعــهـد الـوطـني اجلـزائــري لـلـبـحث الـزراعي
بـالـنـسـبـة لـلـطـرف اجلـزائـري ومـؤسـسـة الـبـحث والـتـعلـيم

العالي الفالحي بالنسبة للطرف التونسي.

اHاداHادّة ة 3
كيفية التطبيقكيفية التطبيق

يـعـمل الـطـرفـان عـلى إنـشاء جلـنـة مـشـتـركـة تـضـطلع
بدور جلنة علمـيةp تكون مسؤولة على تطبيق أحكام هذه

اHذكرة وعلى تقييم تطور أنشطة التعاون.
جتــتـــمع هـــذه الــلـــجــنــة مـــرة كل ســـنــتـــW بــالـــتــنــاوب

باجلزائر وتونس للقيام ¢ا يأتي :
- حتـديــد اHـقـايــيس اHـنــاسـبـة والــضـروريــة لـتـنــفـيـذ

pبرمجةHأنشطة التعاون ا
- الـعمل على حسن تـنفيـذ البرامج اخملتـارة والقيام

pبصفة متواصلة بتقييم نتائج التعاون
- عـــرض مــقـــايــيـس تــصـــحــيـــحــيـــة في حـــالــة تـــعــديـل

البـرامج اخملتـارة.
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اHاداHادّة ة 4
االلتـزاماتااللتـزامات

- يـتم تنفيـذ هذه اHذكرة بـعد وضع برنامج تـنفيذي
Wمـــشــتـــرك يـــشـــمل بـــصـــفـــة خـــاصـــة نــشـــاطـــات تـــأخـــذ بـــعــ
االعـتـبـار شروط واقـتـراحـات الطـرفـW و{كـن ألي منـهـما
اHشاركة في إثراء هـذا البرنامج وتطبيقه وتنشر نتائج

pالبحث بعد اتفاق مشترك
- تـغطي نـفـقـات زيـارات اخلبـراء واHـسـؤولـW وHدة
قصيـرة على الـنحـو اآلتي : يتحـمل اجلانب اHـوفد نـفقات
الـسـفـر فيـمـا يـتـحمل اجلـانب اHـسـتـضيـف نفـقـات اإلقـامة

والتنقالت الداخلية.

اHاداHادّة ة 5
أحكام ختاميةأحكام ختامية

تــدخل هــذه اHــذكــرة حــيّــز الــتّــنــفــيــذ بــعــد اســتــكــمــال
اإلجــراءات الــقــانـــونــيــة اHــعــمـــول بــهــا بــالــبـــلــدينp وتــبــقى
ســاريــة اHــفـعـــول Hـدة خـمس (5) سـنـــوات جتــدد ضـمــنــيـا

Hدة ¤اثلـة.

{كن لكل طـرف وفي أي وقتp إشعـار الطرف اآلخر
عــبــر الــطــرق الــدبــلــومــاســيــة بــقــراره إنــهــاء الــعــمل بــهــذه
اHذكـرة. وفي هذه احلالـةp ينتـهي العمل بـهذه اHذكـرة عند
انـقـضـاء سـتة (6) أشـهـر من تاريخ إبالغ هـذا اإلشـعار إلى
الطرف اآلخر. وتبـقى جميع االلتزامات اHنبثقة عن هذه

اHذكرة سارية اHفعول إلى تاريخ استكمالها.

حـــررّت هــذه اHــذكــــرة بــاجلـــزائــر يـوم 26 ديــســمــبـــر
pبــالـلـغـة الــعـربـيـة W(2) أصـلــيـتـ Wسـنــة 2010 في نـسـخـتـ

ولكـل منهما نفس احلجية القانونية.

2 - ال - الــــــــبــــــــيــــــــوتوتــــــــكــــــــنــــــــــولولــــــــوجوجــــــــيــــــــا وما ومــــــــحــــــــاصاصــــــــيـل في بل في بــــــــيــــــــئــــــــة
اصطناعية :اصطناعية :

pوارد الوراثيةH1.2 - بنك ا
p2.2 - أمراض النباتات

p3.2 - مراقبة وقاية النباتات
p4.2 - مكافحة اجلراد

p5.2 - مكافحة األمراض
p6.2 - مكافحة بيولوجية

7.2 - تطوير زراعة النخيل.
3 - - اHوارد الوراثية احليوانية :اHوارد الوراثية احليوانية :

p1.3 - إنتاج حيواني
p2.3 - تطوير وراثي

pوارد الغذائية للمواشيH3.3 - تقييم وتطوير ا
p4.3 - تقييم األجهزة الوراثية احليوانية

5.3 - بـيوتكنولـوجيا اHطبقـة على التغـذيةp التكاثر
 الوراثية والصحة احليوانية.
4 - - البحث - التطوير :البحث - التطوير :

p1.4 - حتليل هدف البحث
p2.4 - البحث في طريق اإلنتاج

3.4 - تنظيم وتمويل البحث الزراعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  رقم رقم 12-260 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـــــوافق   اHـــــوافق 13 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة p2012   يــــتـــــضــــم يــــتـــــضــــمّن

الـــتـــصـــديق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة الـــتالـــتـــصـــديق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة الـــتّـــعــــاون بـــW حـــكـــومــةـــعــــاون بـــW حـــكـــومــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ{ـــقـــراطـــي{ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحـكـومـة اجلـمــهـوريوحـكـومـة اجلـمــهـوريّـة الـتـونـسـيـة الـتـونـسـيّـة في اجملـال الـفالحيـة في اجملـال الـفالحي
ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010.والـتـنمــيـة الريـفـيةp  اHـوقوالـتـنمــيـة الريـفـيةp  اHـوقّـعـة بـاجلـزائــر بـتاريخ ـعـة بـاجلـزائــر بـتاريخ 26

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -
- وبــعـد االطّالع عـلى اتــفـاقـيــة الـتـعـاون بــW حـكـومـة
اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــــة الـــد{ـــقــــراطــــيّــــة الـــشّـــعـــبــــيّـــة
وحـــكــــومـــة اجلـــمـــهـــوريّـــة الـــتـــونـــســـيّـــة في اجملـــال الـــفالحي
والتـنميـة الريفـيةp اHوقـعة باجلزائـر بتاريخ 26 ديسـمبر

p2010 سنة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية

الريفيةالريفية
الدكتور رشيد بن عيسىالدكتور رشيد بن عيسى

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
وزير الفالحة واHواردوزير الفالحة واHوارد

اHائيةاHائية
والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم منصورعبد السالم منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

1 - اHوارد الوراثية النباتية : - اHوارد الوراثية النباتية :

p1.1 - احلبوب / العلف / البقوليات
2.1 - مــــســـاهــــمــــة اخلـــبــــراء اخملــــتـــصــــW في احلــــبـــوب

pوتبادلهم بقوليات غذائية وتكنولوجيات احلبوب
3.1  - تـــبـــادل أنـــواع وأصــنـــاف الـــنـــبــاتـــات مع وضع

جتارب.
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يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Wــادّة األولى : ة األولى : يــصــدّق عــلى اتـــفــاقــيــة الــتــعــاون بــHــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكــــومـــة اجلـــمــــهـــوريّـــة الــــتـــونـــســــيّـــة في اجملــــال الـــفالحي
والــتـنــمـيــة الـريــفـيـةp اHــوقّــعــة بـاجلــزائـر في 26 ديـســمـبـر
سـنـة p2010 وتــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 13
يونيو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تعاون اتفاقية تعاون بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية

في اجملـال الفالحي والتنمية الريفيةفي اجملـال الفالحي والتنمية الريفية

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـةp من جـهـة وحـكــومـة اجلـمـهـوريّـة الـتـونـسـيّـةp من

p"Wشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفHجهة أخرى ا

- انطالقا من العالقـات األخوية واHصلحة اHشتركة
pWاحلكومت Wب

- وتــعـزيــزا ألواصـر األخــوة والـتــعـاون بــW الـبــلـدين
pWالشقيق

- ودعما وتوسيـعا آلفاق التعاون الـثنائي ¢ا يخدم
pشتركةHصالح واألهداف اHا

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

- تــهـدف هــذه االتـفـاقــيـة إلى رفع مــسـتـوى الــتـعـاون
بـــW الـــبـــلــديـن في اجملـــال الـــفالحي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيــة

وتطويره ¢ا يخدم مصلحة البلدين.

اHاداHادّة ة 2

يـــــشـــــمـــل الـــــتـــــعـــــــاون بــــــW الـــــبـــــلــــــدين األنـــــشـــــطـــــــة
الـزراعــية اآلتـية :

pالبحوث العلمية الفالحية والغابية -
pاإلنتاج النباتي ووقاية النباتات -

pاإلنتاج احليواني والصحة احليوانية -

pنتوجات الفالحيةHعالمة تصنيف ا -

pالتنمية الريفية -

pالغابات ومكافحة التصحر -

pياهHمقاومة ملوحة التربة وا -

pمياه السقي Wتسيير وتقن -

- اإلرشـاد الفالحي.

اHاداHادّة ة 3

يتم جتسيد هذا التعاون من خالل :

- تــــبــــادل الـــــزيــــارات االســــتــــطالعـــــيــــة والــــبــــحــــثــــيــــة
pوالتدريبية

- تــــبـــــادل اHــــعــــلــــومـــــات  والــــبــــيـــــانــــات والــــدراســــات
Wــــــطــــــبــــــوعــــــات والـــــنــــــشــــــرات والــــــقــــــوانـــــHواألبــــــحـــــاث وا
والـــتـــشـــريـــعـــات واالســـتـــشـــارات والـــتـــجـــارب الـــبـــحـــثـــيــة

pالناجحــة

- تـــــــبــــــادل اخلــــــبــــــرات فـي اجملــــــاالت ذات االهــــــتــــــمــــــام
pشتــركHا

- تــــبـــادل األصــــنــــاف احملـــســــنــــة واألصـــول الــــوراثــــيـــة
والــــلــــقــــاحــــات واألمـــصــــال واحلــــشــــرات الــــنــــافــــعــــةp طــــبــــقـــا

pعمول بها بكال البلدينHللتشريعات ا

- اHـشاركة واالسـتفادة من الـندوات وحلـقات العمل
pالتي تعقد بكال البلدين

- اHــشــاركــــة في اHــعــــارض الــفالحــــيــة الــتـي تــقـــام
بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 4

تغطى نفقات تنفيذ هذه األنشطة كما يأتي :

- بالـنـسـبـة لـزيـارات اخلـبـراء واHـسـؤولـpW يـتحـمل
اجلـــانب اHـــوفـــد نـــفـــقـــات الـــســـفـــر فـــيـــمـــا يـــتـــحـــمل اجلـــانب

pستضيف نفقات اإلقامة والتنقالت الداخليةHا

- بـــالـــنـــســبـــة لـــطـــلب اخلـــبــرة والـــتـــدريب : يـــتــحـــمل
الــطـــرف اHـــســـتــفـــيـــد كـــافــة اHـــصـــاريف اHـــنـــجــرة عـن هــذه

اخلدمـات.

اHاداHادّة ة 5

تدخل هـذه االتـفاقـية حـيّـز التّـنفـيـذ بدايـة من تاريخ
Wتــلـقي اإلشــعـار الــثـاني الــذي يـعــلم ¢ـوجــبه أحـد الــطـرفـ

الطرف اآلخر بإتمام اإلجراءات الداخلية.
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تــعــد هـذه االتــفــاقــيـة صــاحلــة Hــدة خـمس (5) ســنــوات
قابلة للتجديد ضمنيا.

{ـــــكن لـــــكـل طـــــرف وفي أي وقتp إشـــــعــــار الـــــطــــرف
اآلخـر عــبــر الـطــرق الـدبــلــومـاســيــةp بـقـــرار إنـهــاء الــعـمـل
بــهـذه االتــفــاقـــيــة. وفي هـذه احلــالـــةp يــنـتــهي الــعـمــل بــهـا
عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبالغ هذا اإلشعــار

إلى الطـرف اآلخـر.

تبقى جـميع االلـتزامات اHـنبـثقة عن هـذه االتفـاقية
سارية اHفعول إلى تاريخ استكمالها.

{ـكــن مـراجـعـــة هــذه االتــفــاقــيــة بــالــتــراضــي
بـــــــW الــــــطــــــرفــــــW عـــــــنــــــد طــــــلـب أحــــــدهــــــمــــــا ذلـك. وتــــــدخل

الـــتــنــقــيـحــات اHـــتـــوصــل إلــــيـــهــــا حــــيــّــز الـــتّــــنــــفــــيـذ
طـــبــقـــا لـإلجـــــراءات الــــواردة بـــــالـــفـــقــرة األولـى من هــذه

اHادة.

حــرّرت هــذه االتــفــاقـيــة بــاجلــزائــر يـوم 26 ديـســمــبـر
سـنة 2010 في نـسخـتW أصـليـتW بـاللـغة الـعربيـةp ولكـل

منهما نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية

الريفيةالريفية
الدكتور رشيد بن عيسىالدكتور رشيد بن عيسى

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
وزير الفالحة واHواردوزير الفالحة واHوارد

اHائيةاHائية
والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم منصورعبد السالم منصور

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  12-252 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـوافق اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012 يـتــضـمن إحـداثp يـتــضـمن إحـداث

بـاب وحتـويل اعــتمــاد إلى مـيـزانيـة تـسـييـر رئـاسةبـاب وحتـويل اعــتمــاد إلى مـيـزانيـة تـسـييـر رئـاسة
اجلمهورية.اجلمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

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¢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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و¢قتـضى اHرسوم الرئاسي رقــم 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

p2012 لسنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
رئــاسـة اجلـمـهــوريـة لـسـنـة 2012 ( الـفـرع الـثـاني- األمـانـة
الـعامـة للحـكومـة)p باب رقمه 44-01 وعنـوانه " اHسـاهمة

في اHطبعة الرسمية".
اHــاداHــادّة ة 2 : : يـلـــغـى من مــيـزانــيــة ســـنــة 2012 اعــتـمـاد
قـدره أربــعــة وعــشـرون مــلــيـونــا وخــمــسـمــائــة ألف ديــنـار
(24.500.000 دج) مقيّــد في ميـزانية التكـاليف اHشتركـة
وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع".
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 3 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره أربـعـة وعــشـرون مـلــيـونـا وخــمـسـمـائــة ألف ديـنـار
(24.500.000 دج)   يـــقـــيّــــد فـي مـيـزانــيـة تــسـيـيــر رئـاسـة
اجلــمـــهــوريــة وفـي الــبــابـــW اHــبــيـــنــW في اجلـــدول اHــلــحق

بأصل هذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 4 : : ينشر هـذا اHرسـوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7

يونيو سنة 2012. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  12-253 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـوافق اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012  يـتــضـمن إحـداثيـتــضـمن إحـداث

باب وحتـويل اعــتمـاد إلى ميـزانيـة تسـييـر مصالحباب وحتـويل اعــتمـاد إلى ميـزانيـة تسـييـر مصالح
الوزير األول.الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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¢ـقتـضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-35  اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـمن تــوزيع االعــتــمـادات اخملــصــصـة لــلــوزيـر

األول من ميـزانية التـسييـر ¢وجب قانـون اHاليـة  لسنة
p2012

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
مـصالـح الوزيـر األول لـسـنة p2012  الفـرع األول : الـوزير
األول - الــــــفـــــــرع اجلــــــزئي األول : اHــــــصـــــــالح اHــــــركــــــزيــــــة -
الـعـنـوان الرابـع : التـدخالت الـعـمـومـيـة - الـقسـم الرابع :
الــنــشــاط االقــتــصــادي - الــتــشــجــيــعـات والــتــدخـالتp بـاب
رقمه 44-03 وعنوانه "مساهـمة لتسوية الديون السابقة
Hــؤســســات الــتــســـيــيــر الــســيــاحي لــســيــدي فــرج وزرالــدة

واHتعلقة باإليواء األمني".

2 : : يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012  اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـــــــدره مــــــــلـــــــيــــــــار وثـالثـــــــة وثـالثــــــــون مـــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنــــــــار
(1.033.000.000 دج) مــــقـــــيّـــــد في مــــيـــــزانــــيــــة الــــتـــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Hـيزانيـــة ســنة 2012  اعـتـمـاد
قـــــــــدره مـــــــلـــــــيـــــــار وثـالثـــــــة وثـالثـــــــون مـــــــلـــــــيــــــــون ديـــــــنــــــــار
(1.033.000.000 دج) يــقــيّــد فـي مـيزانـيـة تسـيـير مـصالح
الــوزيـر األول وفي الــبـابــW اHـبــيـنــW في اجلـدول اHــلـحق

بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 4 : : ينـشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7
يونيو سنة 2012. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

92 - 34108. 000.000

108. 000.000

108. 000.000

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - اإليجار..................................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

03 - 44

925. 000.000

925. 000.000

925. 000.000

1.033. 000.000

1.033. 000.000

1.033. 000.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

مساهمة لتسويـة الديون السابقة Hؤسسات التـسيير السياحي لسيدي
فرج وزرالدة واHتعلقة باإليواء األمني ........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األولمجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول.......................................

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  12-254 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـوافق اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012  يـتــضـمن حتـويليـتــضـمن حتـويل

اعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــةاعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

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¢ـقتـضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-36  اHؤرخ
فــي 13 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق 6  فــــــــبــــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

p2012 الية  لسنةHوجب قانون ا¢

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانية سنـة 2012 اعتماد
قــدره تــســعــمــائـة وثـالثــة ماليــW ديــنـار (903.000.000 دج)
مـقيـّــد فــي ميـزانيــة التـكاليـف اHشـتركــة وفــي الباب

رقم 37-03 "نفقات تنظيم االنتخابات".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــدره  تسـعمائة وثالثة ماليW دينار (903.000.000 دج)
 يــــقــــيـّـــــــد فـــي مــــيــــزانــــيــــة تــــســـــيــــيــــر  وزارة الــــداخــــلــــيــــة
واجلــــمـــاعـــات احملـــلـــيــــة وفي األبـــواب اHـــبــــيـــنـــة في اجلـــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلف  وزيــر اHــالـيــــة ووزيــــر الـداخــلـيـة
واجلــمــاعــات احملــلــيــةp كل فــيــمـــا يــخــصّـه p بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7

يونيو سنة 2012. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

05 - 37

15 - 37

05 - 37

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

899.000.000

899.000.000

899.000.000

899.000.000

902.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

903.000.000

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - االنتخابات ........................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات...............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للمواصالت الوطنيةاHديرية العامة للمواصالت الوطنية

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية..........
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مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  12-255 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433  اHـوافق اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012 يـتــضـمن حتـويلp يـتــضـمن حتـويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الـعــدل.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الـعــدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

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¢قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 12 -37  اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــعــدلp حــافـظ األخــتــام مـن مــيــزانــيـــة الــتــســيـــيــر ¢ــوجب
p2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمــاد قــدره ســتــمــائــة وســتــة وعــشــرون مــلــيــون ديــنــار
(626.000.000 دج) مـــقــــيـّـــــد فــي مــــيـــزانـــيــــــة الـــتـــكــــالـــيـف
اHـشــتـركــــة وفــي الــبـاب رقم 37-91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــــدره ســـــتــــمـــــائــــة وســـــتــــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(626.000.000 دج) يـقــيـّــــد فــي مــيـزانــيـة تــسـيــيـر  وزارة
الـعــدل وفي الــبـاب رقم 36-01 "إعـانــة لـتــسـيــيـر اHــدرسـة

العليا للقضاء".

pــالـــيـــــة ووزيـــــرالـــعــدلHـــادّة ة 3 : : يــكـــلــف  وزيــــر اHـــاداHا
حافظ األختامp كل فيـمـا يخصّـه p بتنـفيـذ هــذا اHرســوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7

يونيو سنة 2012. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  12-256 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 7 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2012 يتـضـمـن حتويـلp يتـضـمـن حتويـل

اعــــتـــمــــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشــؤوناعــــتـــمــــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشــؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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¢قتـضى اHرسوم التنفيذي رقــم 12 -42 اHؤرخ
فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافـق  6 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
2012 واHــتــضــمـن تــوزيع االعـــتــمــادات اخملــصـــصـــة لــوزيــر

الـــشــؤون الـــديــنـــيــة واألوقـــاف من مــيـــزانــيـــــة الــتـــســيـــيــر
p2012 الية  لسنةHوجـب قانون ا¢

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـــتـــمـــاد قــــدره ســتـــة وأربــــعــــون مــلــيــونــا وأربــعــمــائـة
ألــف ديـــــنــــــار (46.400.000 دج) مــــــقـــــيّــــــــد فـي مـــــيــــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــدره ســتــة وأربــعــون مــلــيــونــا وأربــعــمــائــة ألـف ديــنـــار



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 27 رجب عام  رجب عام 1433 هـ هـ
17 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

(46.400.000 دج)  يــقــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيـر وزارة
الـــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة واألوقــــاف وفـي الـــبــــاب رقــم 90-34

"اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات".
اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـكــلف  وزيــر اHــالـيـــة ووزيـــــر الـشـؤون
الــديــنــيــة واألوقــافp كـل فــيــمـــا يــخــصّــه p بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7

يونيو سنة 2012. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقممـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم  12-257 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 9 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012 يــعــــدل تـوزيـــعp يــعــــدل تـوزيـــع

p2012 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
-  و¢ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل 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¢ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعــــتـــمــــاد دفع قــــدره واحـــد وثـالثـــون مــــلــــيـــارا وســــتـــمــــائـــة
وثـــمـــانـــيــــة وثالثـــون مـــلــــيـــونـــا وخـــمـــســـمــــائـــة ألف ديـــنـــار
(31.638.500.000 دج)  ورخــــصــــة بــــرنـــامـــج قــــدرهــــا ثالثـــة
وأربعـون مـليـارا وثـما¨ـائـة وثـمانـيـة وخمـسـون ملـيـونــا
وخـمـســمـائــة ألــف ديـنـــار (43.858.500.000 دج) مــقـيــدان
فــي النفـــقات ذات الـطابـع الـنهـائـــي (اHنصـــوص علـيها
فـــي األمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع األول عـــــــام
1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة p(2012 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اHـلحق
بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخـصـص Hيزانية سنة 2012 اعتمـاد دفـع
قـدره  واحد وثالثـون ملـيارا وسـتـمائـة وثمـانيـة وثالثون
مـــلـــيـــونـــا وخـــمـــســـمـــائـــة ألف ديـــنـــار (31.638.500.000 دج)
ورخــــصـــــة بـــــرنــــامــج قــــــدرهــــا ثالثــــة وأربـــــعــــون مــــلــــيــــارا
وثـما¨ائة وثمـانية وخمسـون مليونــا وخـمسمائـة ألـــف
ديـنــار (43.858.500.000 دج)  يقيـدان فــي النفــقات ذات
الطابع النـهـائي (اHنصــوص عليها فــي األمر رقم 03-12
اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر
ســنــة 2012 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

p(2012 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 19 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 9
يونيو سنة 2012. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

احـــتـــيــــاطي لـــنــــفـــقـــات
غير متوقعة

الـبــرنــامج الـتــكـمــيـلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع

19.638.500

12.000.000

31.638.500

3.858.500

40.000.000

43.858.500

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

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

الفالحة والري
اHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة
االقتصادية واإلدارية
دعـم احلــــــــصــــــــول عــــــــلى

سكن
دعم النـشاط االقتصادي
(تـخــصـيـصـات حلـسـاب
الــــتــــخـــصــــيـص اخلـــاص
وخفض نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

950.000

27.350.000

3.058.500

280.000

31.638.500

2.600.000

31.200.000

10.058.500

-
43.858.500
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام قـــائـــدن إنـــهـــاء مـــهـــام قـــائـــد
األكـاد{ـيـة الـعـسـكـريـة خملـتـلف األسـلـحـة بـشـرشال/األكـاد{ـيـة الـعـسـكـريـة خملـتـلف األسـلـحـة بـشـرشال/

الناحية العسكرية األولى.الناحية العسكرية األولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 3 يـــونــيـــو ســنـة 2012 تــنــهى مــهـــام الــلــــواء

عـبـد الـغـني مـالـطيp بـصـفـته قـائـدا لألكـاد{ـيـة الـعـسـكـرية
pخملـتـلف األســلـحـة بـشـرشـال/ الـنـاحــيـة الـعـسـكـريـة األولى

ابتداء من 31 مايو سنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يونـيو سـنة يونـيو سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب قـائدن إنهـاء مـهام نـائب قـائد

الناحية الناحية العسكرية العسكرية الرابعة.الرابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 3 يـــونــيــو ســنــة 2012 تـــنــهى مــهـــام الــعــمــيــد

رشـيـد قـطــافp بـصـفـتـه نـائـبـا لــقـائـد الـنــاحـيـة الـعــسـكـريـة
الرابعةp ابتداء من 30 يونيو سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

أركان الناحية أركان الناحية العسكرية العسكرية الرابعة.الرابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 3 يـــونــيــو ســنــة 2012 تـــنــهى مــهـــام الــعــمــيــد

حسان عال{يةp بصـفته رئيسا ألركان النـاحية العسكرية
الرابعةp ابتداء من 30 يونيو سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW رئـيس أركـانن تــعـيـW رئـيس أركـان

قيادة القوات البرية.قيادة القوات البرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHوافق 3 يونـيو سنة 2012 يعيّن الـلواء عبـد الغني

مالـطيp رئـيسـا ألركـان قيـادة الـقوات الـبـريةp ابـتداء من
أوّل يونيو سنة 2012.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يونـيو سـنة يونـيو سـنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعـيW قـائـد األكاد{ـيةن تـعـيW قـائـد األكاد{ـية
الــعـســكـريــة خملـتــلف األسـلــحـة بــشـرشــال/ الـنــاحـيـةالــعـســكـريــة خملـتــلف األسـلــحـة بــشـرشــال/ الـنــاحـيـة

العسكرية األولى.العسكرية األولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــعـــمـــيـــد عــلي

ســيــدانp قــائــدا لألكــاد{ــيــة الــعــســكــريــة خملــتـلـف األســلــحـة
بــشــرشــال/ الـنــاحــيــة الــعــســكــريـة األولـىp ابـتــداء من أوّل

يونيو سنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نـــائب قــائــدـن تــعــيــW نـــائب قــائــد

الناحية العسكرية الرابعة.الناحية العسكرية الرابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 3 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــعــمـيــد حــسـان

عال{يـةp نـائبـا لقـائـد النـاحـية الـعسـكـرية الـرابـعةp ابـتداء
من أوّل يوليو سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في  خ في  13 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW رئـيس أركـانن تــعـيـW رئـيس أركـان

الناحية العسكرية الرابعة.الناحية العسكرية الرابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام
1433 اHـــوافـق 3 يـــونـــيـــو ســـنــة 2012 يـــعـــيـّن الـــعـــقـــيـــد

عبد الوهاب شرايـريةp رئيسا ألركان النـاحية العسكرية
الرابعةp ابتداء من أوّل يوليو سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
اآلنـســة والـسّـيــدين اآلتـــــيـة أسـمــــاؤهم بــصـفـتــهـم رؤسـاء

دوائر في الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :

pدائرة بوزقن  : عبد الله مقراني -

- والية وهران :- والية وهران :

pدائرة أرزيو : فتيحة زيبوش -

دائرة عW الترك : فريد محمدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة اHالينائب مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـيـد لـونــاس مـاتـصـاp بــصـفـته نـائـب مـديـر لـلــمـيـزانـيـة
بــاHـديــريــة الـعــامــة لــلــضـرائـب بــوزارة اHــالــيّــةp إلحــالـتـه

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

.Wمديرين للري في واليت.Wمديرين للري في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـدين اآلتـي اسـمـاهـمـــا بـصـفـتــهـمـــا مـديـــريـن لـلـــري
في الـواليــتـW اآلتــيـتــpW لـتــكـلــيف كـل مــنـهــمــا بــوظـيــفــة

أخـرى :

pفي والية سطيف pعلي حمام -

- مالك كعوشp في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 29  جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 21 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّــــنـــانــــنـــان

تعيW رؤساء دوائر في الواليات.تعيW رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
اآلنــســــة والـسّــــيــدان اآلتــــيـة أســمــــاؤهم رؤســــاء دوائـــر

في الـواليات اآلتـية :

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
pدائرة تكسانة  : عبد الله مقراني -

- والية عنابة :- والية عنابة :

p دائرة برحال : فتيحة زيبوش -

- والية وهران :- والية وهران :

- دائرة بطيوة : فريد محمدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــــسّـــيـــد أبـــوبــــكـــــر بـــوريـشp رئـــيـــســــــا لــــدائـــــرة أرزيـــــو

بـواليـة وهــران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW نون تـعيـW نوّاباب اHوافق اHوافق 

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيمديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
الـــسّــــيـــدة واآلنــــســـة والـــسّــــيـــدان اآلتــــيـــة أســـمــــاؤهم نـــوّاب

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- حدة فويعلp نائـبة مدير لبلـدان أوروبا الشمالية
pديرية العامة ألوروباHبا

- سـعيـد خـلـيـفيp نـائب مـدير لـلـتـنـمـية االجـتـمـاعـية
pWديرية العامة للشؤون السياسية واألمن الدوليHبا

- عــيـــسى عــمي ســـعــيـــدp نــائب مـــديــر لـــلــمـــؤســســات
الـقـضـائـيـة الـدولـيـة واHـنـازعـات الـدّبـلـومـاسـيـة بـاHـديـرية

pالعامة للشؤون القانونية والقنصلية

- أمـيـنـة نويـصـرp نـائـبة مـديـر لـلـتوظـيف ومـتـابـعة
التكوين باHديرية العامة للموارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
مـــكـــلمـــكـــلّـف بـــالـــتـــكـــوين وحتــــســـW اHـــســـتـــوى بـــاHـــعـــهـــدـف بـــالـــتـــكـــوين وحتــــســـW اHـــســـتـــوى بـــاHـــعـــهـــد

الدالدّبلوماسي والعالقات الدولية.بلوماسي والعالقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــوجــب مـــــــرســـــــوم رئـــــــاســـيّ مـــــــؤرّخ فــي 29
جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــام 1433 اHــوافق 21 مــايـــو ســنــة



27 رجب عام  رجب عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1837
17 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

2012 يـــــعـــــيّن الـــــســّــيـــــد مـــــحــــمـــــد ســـــعــــوديp مـــــديــرا

مـكـلّفـا بـالـتكـوين وحتـسW اHـسـتـوى باHـعـهـد الدّبـلـوماسي
والعالقات الدولية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW نائبن تـعيـW نائب

مدير بوزارة اHاليمدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــــسّــــيـــــد عــــبــــد الــــرزاق صــــاريp نــــائب مــــديــــر لــــلــــضــــمــــان
االجـتـماعي ومـعـاشـات الـتّـقـاعـد ومنـح البـطـالـة بـاHـديـرية

العامة للميزانية بوزارة اHاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
WــعـــيــWيـــتــضـــمّن الـــتن الـــتّــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 21 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة الطاقة واHناجم.بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
السّيدة والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة الطاقة واHناجم :

pمفتشا pمحمد شعالل -
- عــقـيــلـــة عـمــيــراشp مـديـــرة الــتـطـــويــر واحملـافــظــة

على اHوارد باHديرية العامة للمحروقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

الطاقة واHناجم في والية غرداية.الطاقة واHناجم في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّـيـد عز الـدين نـزارp مـديرا لـلـطاقـة واHـنـاجم في والية

غـردايــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 29  جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 21 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّــــنـــانــــنـــان

تعيW مديرين للموارد اHائية في الواليات.تعيW مديرين للموارد اHائية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــــوجـــب مــــــرســــــوم رئـــــــاســـيّ مــــــؤرّخ فـــي
29 جـــــمــــــادى الـــــثــــــانـــــيــــــة عــــــام 1433 اHــــــوافــــق 21

مــــــايـــــــو ســــــنـــــة 2012 يــــــعـــــيّــــن الــــسّــــــادة اآلتــــــيـــــة
أســـــــمـــــــاؤهـــم مــــــــديــــــــريــــن لــــــــلـــــــمـــــوارد اHـــــائـــــيـــــة في

الواليات اآلتـية :

pفي والية اجللفة pبوعالم حجيج -

pفي والية سكيكدة pمالك كعوش -

- علي حمامp في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّــيــد رشــيــد حــامقp مــديــرا لــلــمــوارد اHــائـيــة فـي واليـة

تيـزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
اHـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص لألسالكاHـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص لألسالك
اخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الــــــشـــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة واألوقـــــافاخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الــــــشـــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة واألوقـــــاف

بغليـزان.بغليـزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّيـد رشـيـد مـحـرابp مديـرا لـلـمـعـهد الـوطـني لـلـتـكوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة

واألوقـاف بغليـزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHوافق اHوافق 21 مايو سنة  مايو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تعيW رئيسن تعيW رئيس
دراسـات بـوزارة الـصـنـاعة واHـؤسـسـات الـصـغـيرةدراسـات بـوزارة الـصـنـاعة واHـؤسـسـات الـصـغـيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّيد محمـد علوانp رئيسـا للدّراسات بقـسم الصناعات
الـــثـــقــــيـــلـــة بـــوزارة الــــصـــنـــاعــــة واHـــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.
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رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 27 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1433
اHـوافق اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلـاصـة الــتـابـعــة لـوزارة الـثـقــافـة في حـالـةاألسالك اخلـاصـة الــتـابـعــة لـوزارة الـثـقــافـة في حـالـة

اخلدمة لدى مركز األرشيف الوطني.اخلدمة لدى مركز األرشيف الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ لرئاسة اجلمهوريّة Wإن األم

pالعامّ للحكومة Wواألم

pووزيرة الثقافة

- ¢ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 87 - 11 اHــــــؤرّخ في 6
جــــمــــادى األولى عــــام 1407 اHــــوافق 6 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1987

pعدّلHا pتضمّن إنشاء مركز احملفوظات الوطنيةHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

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

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و¢ـقتـضى اHرسـوم الرّئـاسيّ اHؤرّخ في  23 صـفر
Wتضمّن تعيHوافق أوّل مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

pالعامّ لرئاسة اجلمهوريّة Wاألم

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

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

pيـوضــع فـي حـالــة اخلـدمة لـدى مركز األرشـيف الوطني
pـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـرارHوفي حـدود الـتــعـدادات ا
اHـوظفون اHنـتمون ألحـد األسالك اخلاصة التـابعة لوزارة

الثقافة اآلتية :

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

التعدادالتعدادالسلكالسلك

مر¤و التراث الثقافي

تقنيو الترميم

مفتشو اHكتبات والوثائق واحملفوظات

محافظو اHكتبات والوثائق واحملفوظات

اHكتبيون والوثائقيون وأمناء احملفوظات

تقنيو اHكتبات والوثائق واحملفوظات

محافظو ومر¤و األفالم

4

2

2

7

25

5

2

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــضـمن مـركــز األرشـيف الــوطـني تـســيـيـر
اHـسـار اHـهني لـلـموظـفـW اHـنتـمـW لألسالك اHـذكورة في
اHــادة األولى أعـالهp طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملـدّدة في اHــرســوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 08 - 383 اHـؤرّخ في
28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر ســنــة 2008

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
اخلدمة من حق الـترقـيةp طبـقا ألحكـام اHرسـوم التّنـفيذيّ
رقم 08 - 383 اHـؤرّخ في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1429 اHـوافق

26 نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

4 :  : تـــكــــون رتـــبـــة اHــــوظف الـــذي اســــتـــفـــاد من اHــاداHــادّة ة 
الترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلـديـدة.

اHاداHادّة ة 5 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.
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اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 491
اHـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 22 ديـســمــبـر
سنة 2005 واHتضمن إنـشاء مركز وطـني للبحث في علم

pاآلثار

- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
سـنة 2008 واHتـضمن الـقانـون األساسي اخلـاص بالـباحث

pالدائم

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
12 رمـضان عام 1430 اHوافق 2 سـبـتمـبر سـنة 2009 الذي

يـحــدد الـتـنــظــيم الـداخـلي لـلـمـركــز الـوطـنـي لـلـبــحث في
pعلم اآلثار

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 أعالهp يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديــد تـصـنـيف اHـركـز الــوطـني لـلـبـحث في
عـــلم اآلثـــار وكـــذا شــــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

2 :  : يــصــنف اHــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم اHـاداHـادّة ة 
اآلثار في الصنف أp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتــابــعــة لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلـم اآلثــار وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

األمW العاماألمW العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبالعقبي حبّة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432 اHوافق  اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHــــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبـــحـث في عـــلم اآلثـــار وشـــروطاHــــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبـــحـث في عـــلم اآلثـــار وشـــروط
االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزيرة الثقافة

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999  الذي يحدد كيـفيات إنشاء اHؤسـسة العمومية ذات

pالطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مرسوم

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

-

- مــــــــوظف يــــــــنـــــــتــــــــمـي إلى ســــــــلك
أســـــــاتـــــــذة الـــــــبـــــــحث عـــــــلـى األقل
مــــــــــــــرســم ويــــــــــــــثـــــــــــــــبـت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.
pعــلى األقل pمــتــصــرف رئــيـــسي -
ويــثـبت خـمس (5)  سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــتــــصـــــرفp يــــثــــبت عــــشــــر (10)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
pعــلى األقل pمــتــصــرف رئــيـــسي -
(2) Wمــــــرسـم ويــــــثـــــبـت ســــــنــــــتـــــ

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــــــتــــــصــــــرفp يــــــثــــــبـت ســــــبع (7)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

- مـــلـــحـق بـــالـــبـــحثp مـــرسّمp عـــلى
األقـلp يـــثــــبـت ســــنـــتــــW (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصـــرف رئـــيـــسيp عـــلى األقل
مــــــــــــــــرسـمp يــــــــــــــــثـــــــــــــــبــت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــــــــتــــــــصـــــــرف يــــــــثــــــــبـت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

pعـــــلى األقل pمــــلــــحـق بــــالــــبـــــحث -
مــــــــــــــرســم ويــــــــــــــثـــــــــــــــبـت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــــهـــــنـــــدس رئــــيـــــسـي في اإلعالم
اآللـيp عــــــــــــــــــــلــى األقـلp مــــــــــــــــــــرسـم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
pمـهــنـدس دولــة في اإلعالم اآللي -
يـــــثـــــبـت أربع (4)  ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

1

1

1

1

1

1

م

pم

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

1200

720

432

432

259

259

مدير

مدير مساعد

رئيس قسم
إداري

رئيس قسم
تقني

رئيس مصلحة
إدارية

رئيس مصلحة
تسيير ومعاجلة

اHعطيات
والصور
والشبكات
اHعلوماتية

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
للبحثللبحث
في علمفي علم
اآلثاراآلثار
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

- مــــحـــافـظ اHـــكــــتـــبــــات والــــوثـــائق
واحملــفـــوظــات عــلى األقلp مــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- وثــــــائــــــقـي أمــــــW مــــــحــــــفــــــوظــــــات
رئـــــــيـــــــسيp عـــــــلـى األقـلp مـــــــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
Wمــــــــكـــــــتــــــــبـي ووثــــــــائــــــــقـي وأمـــــــ -
مــــحـــــفــــوظــــاتp يــــثـــــبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- وثائقي أمـW محفوظاتp يثبت
أربع (4)  ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــــهــــنـــــدس رئــــيــــسـي في اخملــــبــــر
والـــصـــيـــانـــةp عـــلى األقلp مـــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مــــــــهــــــــنــــــــدس دولــــــــة فـي اخملــــــــبـــــــر
والـــــصـــــيـــــانـــــةp يـــــثـــــبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
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أ

1

1

م - 2

م - 2

رئيس مصلحة
التوثيق
السمعي
البصري
واألرشيف
واHكتبة

رئيس مصلحة
التجهيزات
العلمية

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHركزHركز
الوطنيالوطني
للبحثللبحث
في علمفي علم
اآلثاراآلثار
(تابع)(تابع)

259

259

اHاداHادّة ة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432

اHوافق 14  أبريل سنة 2011.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432  اHوافق اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHـركــز الــوطــني لـلــمــخـطــوطــات وشـروط االلــتــحـاقاHـركــز الــوطــني لـلــمــخـطــوطــات وشـروط االلــتــحـاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزيرة الثقافة

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و¢ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 06 - 10 اHؤرخ
في 15 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006

pركز الوطني للمخطوطاتHتضمن إنشاء اHوا
- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و¢ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 5
رجب عــام 1429 اHــوافق 8 يــولــيــو ســنـة 2008 واHــتــضــمن

pالتنظـيم الداخلي للمركز الوطنـي للمخطوطات

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
pالــــمــوافـق 29 ســــبـــتـــمـــبــر ســــنــة 2007 والــــمـــذكــور أعاله
يــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد تــصـنــيف اHــركـز الــوطـني
لـلــمـخـطـوطــات وكـذا شــروط االلـتــحـاق بـاHـنـاصـب الـعـلـيـا

التابعة له.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـصنف اHـركـز الـوطـني للـمـخـطـوطات في
الصنف بp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتــابـعــة لــلــمــركــز الــوطــني لــلــمــخــطــوطــات وكــذا شـروط

االلتحاق بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصباHناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مرسوم
قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

-
pمـــتـــصــــرف رئـــيـــسـي عـــلى األقل -
مــــــــــــــــرسـم ويـــــــــــــــثـــــــــــــــبــت ثـالث (3)
سنوات أقدمـية بصـفة موظف.
- مــــــــتـــــــصــــــــرفp يـــــــثــــــــبـت أربع (4)
ســـنــــوات من اخلـــدمــــة الـــفـــعــــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- مــــــحــــــافـظ الــــــتـــــــراث الــــــثــــــقـــــــافي
أومـــحــافظ اHــكــتـــبــات والــوثــائق
pواحملـــــــــــفــــــــــــوظــــــــــــات  عـــــــــــلـى األقـل
مـرسمp أو رتـبـة مـعـادلـة ويـثـبت
ثالث (3)  ســـــــنــــــوات أقـــــــدمــــــــيــــــة

بصـفة موظف.
- مــــــلــــــحـق بــــــاحلــــــفـظ أو مــــــكـــــــتــــــبي
ووثـــائــقي وأمـــW احملــفـــوظــات أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةp يــثـــبت أربع (4)
ســـنــــوات من اخلـــدمــــة الـــفـــعــــلـــيـــة

بهذه الصفة.
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اHدير

رئيس قسم
إداري

رئيس قسم
تقني

اHركز الوطنياHركز الوطني
للمخطوطاتللمخطوطات

597

215

215
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

pمـــتـــصـــرف رئـــيـــسي عـــلى األقل -
 pمرسم

- مـــــــتـــــــصـــــــرفp يـــــــثـــــــبـت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- مــــحـــافـظ الـــتــــراث الــــثـــقــــافي أو
مـــحـــافـظ اHـــكــــتـــبـــات والــــوثـــائق
واحملفـوظات على األقلp أو رتبة

معادلةp مرّسم.
- مــــــلــــــحـق بــــــاحلــــــفظ أو مــــــكــــــتــــــبي
ووثــائــقي وأمــW احملــفــوظــات أو
رتــبــة مـــعــادلــةp يــثــبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

ب

ب

1

1

م - 2

م - 2
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اHاداHادّة ة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432

اHوافق 14  أبريل سنة 2011.

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

رئيس
مصلحة
إدارية

رئيس
مصلحة
تقنية

اHركزHركز
الوطنيالوطني

للمخطوطاتللمخطوطات
(تابع)(تابع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432 اHوافق  اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHــــتــــحـف الــــوطــــنـي بــــتــــبــــســـــة وشــــروط االلــــتــــحــــاقاHــــتــــحـف الــــوطــــنـي بــــتــــبــــســـــة وشــــروط االلــــتــــحــــاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا
pووزيرة الثقافة
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- و¢ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
23 شــــــوّال عــــــام 1430 اHــــــوافق 12 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2009

pتضمن التنظـيم الداخلي للمتحف الوطنـي بتبسةHوا

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

pالــــمــوافـق 29 ســــبـــتـــمـــبــر ســــنــة 2007 والــــمـــذكــور أعاله
يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تـصـنـيف اHـتـحف الـوطني
بـــتــــبـــســــة وكــــذا شـــــروط االلـــتـــحــــاق بـــاHــــنـــاصـب الـــعــــلـــيـــا

التـابـعة له.

2 :  : يـــصـــنـف اHـــتـــحـف الـــوطـــنـي بـــتـــبــــســـة في اHــاداHــادّة ة 
الصنف بp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
التابـعة للـمتحف الـوطني بـتبسـة وكذا شروط االلـتحاق

بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مرسوم

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
مدير

اHتحف

مقرر من
مدير

اHتحف

-
- مـــحــافـظ الــتـــراث الــثـــقــافي أو
مـــر الــتـــراث الــثـــقــافـيp عــلى
األقلp مـرسـم أو رتـبــة مـعــادلـة
ويــــــثــــــبـت ثالث (3)  ســــــنــــــوات

أقدمـية بصـفة موظف.
- مـــــــلــــــحـق بــــــاحلــــــفـظ أو مــــــلـــــــحق
بـــالـــتـــرمـــيم أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
ويـثـبت أربع (4)  سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

pمـتــصـرف رئــيـسـي عـلى األقل -
مرسم.

- مـــــتـــــصــــــرفp يـــــثـــــبـت ثالث (3)
ســنــوات من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.

- مـــحــافـظ الــتـــراث الــثـــقــافي أو
مـــر الــتـــراث الــثـــقــافـيp عــلى
األقلp أو رتبة معادلةp مرسم.
- مـــــــلــــــحـق بــــــاحلــــــفـظ أو مــــــلـــــــحق
pبــالـــتـــرمــيم أو رتـــبـــة مــعـــادلــة
يــثـــبت ثالث (3)  ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اHدير

رئيس قسم

رئيس مصلحة
إدارية

رئيس مصلحة
تقنية

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
بتبسةبتبسة

597

215

129

129
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اHاداHادّة ة 4 :  : تطبـيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الـموافـق 29
ســـبــتــمــبــر ســـنـة 2007 والـــمـذكــور أعالهp حتــدد الــزيـــادة االسـتـــداللــيـــة لـلـــمـــنــصـب الــعـالـي لـرئــيس فـــرع وكـــذا شـــروط

االلتحاق بهذا اHنصـبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHستوىاHستوىاHناصب العليااHناصب العليا

السلميالسلمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصب شروط االلتحاق باHناصب 
شروط التعيW في اHناصب شروط التعيW في اHناصب 

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مقرر من
مدير

اHتحف

- مــلــحق رئــيــسـي لإلدارةp يــثــبت
ثالث (3)  ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــلـحق بــاإلدارةp يــثـبت ست (6)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

455 رئيس فرع إداري
اHتحفاHتحف
الوطنيالوطني
بتبسةبتبسة

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432

اHوافق 14  أبريل سنة 2011.

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
15 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 12 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2009

واHتضمن التنظـيم الداخلي للمتحف الوطنـي للزخرفة
pنمنمات وفن اخلطHوا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432 اHوافق  اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHـتـحـف الـوطـني لـلـزخـرفــة واHـنـمـنـمـات وفن اخلطاHـتـحـف الـوطـني لـلـزخـرفــة واHـنـمـنـمـات وفن اخلط
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا
pووزيرة الثقافة

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
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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
pالــــمــوافـق 29 ســــبـــتـــمـــبــر ســــنــة 2007 والــــمـــذكــور أعاله
يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تـصـنـيف اHـتـحف الـوطني
لـلـزخـرفـة واHــنـمـنـمـات وفن اخلط وكـذا شـروط االلـتـحـاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــصـــــنف اHــــتـــــحف الــــوطـــــني لـــــلــــزخــــرفــــة
واHنمنمات وفن اخلط في الصنف بp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتـابـعــة لـلـمــتـحف الـوطــني لـلـزخــرفـة واHـنـمــنـمـات وفن
اخلط وكذا شروط االلتحـاق بهذه اHناصبp طبقا للجدول

اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مرسوم

قرار من

الوزير

اHكلف

بالثقافة

مقرر من

مدير

اHتحف

مقرر من

مدير

اHتحف

-

- مــحــافـظ الــتــراث الـــثــقــافي أو

مــر الــتـــراث الــثــقـــافيp عــلى

األقلp مــرسم أو رتـبـة مــعـادلـة

ويــــــثـــــبـت ثالث (3)  ســــــنـــــوات

أقدمـية بصـفة موظف.

- مـــــــلــــــحق بـــــــاحلــــــفظ أو مـــــــلــــــحق

pبـــالــتـــرمــيم أو رتـــبــة مـــعــادلــة

يــثـــبت أربع (4)  ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

pمـتــصـرف رئـيــسي عـلى األقل -

مرسم.

- مـــــتـــــصـــــرفp يـــــثـــــبـت ثالث (3)

ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

- مــحــافـظ الــتــراث الـــثــقــافي أو

مــر الــتـــراث الــثــقـــافيp عــلى

األقلp أو رتبة معادلةp مرسم.

- مـــــــلــــــحق بـــــــاحلــــــفظ أو مـــــــلــــــحق

pبـــالــتـــرمــيم أو رتـــبــة مـــعــادلــة

يــثـــبت ثالث (3)  ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

ب

ب

ب

ب

1

1

1

1

م

م - 1

م - 2

م - 2

اHدير

رئيس قسم

رئيس مصلحة

إدارية

رئيس مصلحة

تقنية

اHتحفاHتحف
الوطنيالوطني
للزخرفةللزخرفة

واHنمنماتواHنمنمات
وفن اخلطوفن اخلط

597

215

129

129
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اHـاداHـادّة ة 4 :  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 الــموافـق
29 ســبـتــمـبـر ســنة 2007 والــمـذكـور أعالهp حتـدد الـزيــادة االسـتــدالليــة لـلــمــنـصـب الـعـالـي لرئـيـس فــرع وكــذا شــروط

االلتحاق بهذا اHنصـبp طبقا للجدول اآلتي :

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432

اHوافق 14  أبريل سنة 2011.

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
23 شــــــوّال عــــــام 1430 اHــــــوافق 12 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2009

pتضمن التنظـيم الداخلي للمتحف اجلهوي بالشلفHوا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1432 اHـوافق  اHـوافق 29  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة p2011  يـحـدد تـصـنـيفp  يـحـدد تـصـنـيف

اHــــتـــــحف اجلــــهــــوي بـــــالــــشــــلـف وشــــروط االلــــتــــحــــاقاHــــتـــــحف اجلــــهــــوي بـــــالــــشــــلـف وشــــروط االلــــتــــحــــاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا
pووزيرة الثقافة

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHستوىاHستوىاHناصب العليااHناصب العليا

السلميالسلمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
شروط التعيW في شروط التعيW في اHناصباHناصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مقرر من
مدير

اHتحف

- مــلــحق رئــيــسـي لإلدارةp يــثــبت
ثالث (3)  ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــلـحق بــاإلدارةp يــثـبت ست (6)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

455 رئيس فرع إداري

اHتحفاHتحف
الوطنيالوطني
للزخرفةللزخرفة

واHنمنماتواHنمنمات
وفن اخلطوفن اخلط
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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
pالــــمــوافـق 29 ســــبـــتـــمـــبــر ســــنــة 2007 والــــمـــذكــور أعاله
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد تـصـنــيف اHـتـحف اجلـهـوي
بالشلف وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

2 :  : يـــصـــنـف اHـــتـــحـف اجلـــهـــوي بـــالــــشـــلف في اHــاداHــادّة ة 
الصنف جp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
التابعة للـمتحف اجلهوي بالـشلف وكذا شروط االلتحاق

بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مرسوم

قرار من
الوزير اHكلف

بالثقافة

قرار من
الوزير اHكلف

بالثقافة

مقرر من مدير
اHتحف

مقرر من مدير
اHتحف

-
- مــحــافظ الــتــراث الــثــقــافي عــلى
Wمـــرسـم ويـــثـــبـت ســـنـــتـــ pاألقل

(2)  أقدمـية بصـفة موظف.
- مــــر الـــتــــراث الــــثـــقــــافيp عــــلى
Wمـــرسـم ويـــثـــبـت ســـنـــتـــ pاألقل

(2)  أقدمـية بصـفة موظف.
- ملحق باحلفظp يثبت ثالث ( 3 )
 ســنـــوات من اخلـــدمــة الـــفـــعــلـــيــة

بهذه الصفة.
- مــلــحق بــالــتـرمــيمp يــثــبت ثالث
(3)  سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.
- مــحـافظ الــتـراث الـثــقـافيp عـلى
(2) Wيـثبت سـنت pمرسم pاألقل

 أقدمـية بصـفة موظف.
- مـــحــــافظ اHـــكـــتـــبـــاتp والـــوثـــائق
واحملــفـــوظــات عــلى األقلp مــرسم
ويــثـــبت ســـنـــتــW (2)  أقـــدمــــيـــة

بصـفة موظف.
- مـلــحق بـاحلـفـظp يـثـبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
Wمــــــــكـــــــتــــــــبـي ووثــــــــائــــــــقـي وأمـــــــ -
pاحملـــفــــوظـــات أو رتـــبــــة مـــعـــادلـــة
يــــثـــــبت ثالث (3)  ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
pمـلـحق بـاحلـفظ أو رتـبـة مـعـادلة -
يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مـــــــتـــــــصـــــــرفp يـــــــثـــــــبـت ثالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.

ج

ج

ج

ج

ج
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والوثائق

رئيس مصلحة
تقنية

رئيس مصلحة
إدارية

اHتحفاHتحف
اجلهوياجلهوي
بالشلفبالشلف
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اHاداHادّة ة 4 :  : تطبـيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الـموافـق 29
سـبـتـمبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهp حتدد الزيـادة االستــدالليـة للـمـنـصـب العالي لرئيس فــرع وكـذا شــروط االلتحاق

بهذا اHنصـبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHستوىاHستوىاHناصب العليااHناصب العليا

السلميالسلمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
شروط التعيW في اHناصبشروط التعيW في اHناصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مقرر من
مدير

اHتحف

- مـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبة
مـعــادلــةp يـثــبت ســنــتـW (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـلـحق بـاإلدارةp يـثـبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

345 رئيس فرع إداري
اHتحفاHتحف
اجلهوياجلهوي
بالشلفبالشلف

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432

اHوافق 29  مايو سنة 2011.

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- 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
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
23 شــــــوّال عــــــام 1430 اHــــــوافق 12 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2009

pتضمن التنظـيم الداخلي للمتحف اجلهوي بخنشلةHوا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1432 اHـوافق  اHـوافق 29  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة p2011  يـحـدد تـصـنـيفp  يـحـدد تـصـنـيف

اHــــتـــحـف اجلـــهــــوي بــــخـــنــــشـــلــــة وشــــروط االلـــتــــحـــاقاHــــتـــحـف اجلـــهــــوي بــــخـــنــــشـــلــــة وشــــروط االلـــتــــحـــاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا
pووزيرة الثقافة

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

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
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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
pالــــمــوافـق 29 ســــبـــتـــمـــبــر ســــنــة 2007 والــــمـــذكــور أعاله
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد تـصـنــيف اHـتـحف اجلـهـوي
بخنشلة وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــصـــنف اHـــتـــحف اجلـــهـــوي بـــخـــنـــشــلـــة في
الصنف جp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابعة للـمتحف اجلهوي بـخنشلة وكـذا شروط االلتحاق

بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مرسوم

قرار من
الوزير اHكلف

بالثقافة

قرار من
الوزير اHكلف

بالثقافة

مقرر من مدير
اHتحف

مقرر من مدير
اHتحف

-
- مـحـافظ الـتــراث الـثـقـافيp عـلى
Wمـــرسـم ويـــثـــبت ســـنـــتـــ pاألقل

(2)  أقدمـية بصـفة موظف.
- مــــر الـــتــــراث الـــثــــقـــافـيp عـــلى
Wمـــرسـم ويـــثـــبت ســـنـــتـــ pاألقل

(2)  أقدمـية بصـفة موظف.
- مـلـحق بـاحلـفظp يـثـبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيــة

بهذه الصفة.
- مـلــحق بــالـتــرمــيمp يــثـبت ثالث
(3)  سنوات من اخلـدمة الفعلية

بهذه الصفة.
- مـحـافظ الـتــراث الـثـقـافيp عـلى
Wمـــرسـم ويـــثـــبت ســـنـــتـــ pاألقل

(2)  أقدمـية بصـفة موظف.
- مـــحـــافظ اHـــكـــتـــبــاتp والـــوثـــائق
واحملــفـوظــات عــلى األقلp مــرسم
ويــثـــبت ســـنــتــW (2)  أقـــدمــــيـــة

بصـفة موظف.
- مـلـحق بـاحلـفظp يـثـبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيــة

بهذه الصفة.
Wمــــــــكـــــــتــــــــبـي ووثـــــــائــــــــقـي وأمـــــــ -
pمــحـــفـــوظــات أو رتـــبـــة مــعـــادلــة
يــــثـــــبت ثالث (3)  ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
pملـحق بـاحلـفظ أو رتبـة مـعـادلة -
يـــــــــثــــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مــــــتـــــــصـــــــرفp يــــــثـــــــبـت ثالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.

ج

ج

ج

ج

ج

1

1

1

1

1

م

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

مدير

رئيس قسم
حفظ وترميم
اجملموعات
اHتحفية
والبحث

رئيس قسم
النشاط
والوثائق

رئيس مصلحة
تقنية

رئيس مصلحة
إدارية

اHتحفاHتحف
اجلهوياجلهوي
بخنشلةبخنشلة

354

127

127

76

76
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اHاداHادّة ة 4 :  : تطبـيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الـموافـق 29
سـبـتـمبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهp حتدد الزيـادة االستــدالليـة للـمـنـصـب العالي لرئيس فــرع وكـذا شــروط االلتحاق

بهذا اHنصـبp طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHستوىاHستوىاHناصب العليااHناصب العليا

السلميالسلمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

مقرر من
مدير

اHتحف

- مـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبة
مـعــادلــةp يـثــبت ســنــتـW (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـلـحق بـاإلدارةp يـثـبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

345 رئيس فرع إداري
اHتحفاHتحف
اجلهوياجلهوي
بخنشلةبخنشلة

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432

اHوافق 29  مايو سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

- و¢ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخــتـصـاص الـلـجـان اHـتـسـاويــة األعـضـاء وتـشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و¢ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW ¤ـثـلـW عـن اHـوظـفـW فـي الـلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانية عام 1431 اHوافق 28 مايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و¢قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WوظـفHـتضـمن القـانون األسـاسي اخلاص بـاHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و¢قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WــهـنـيـHـتـضـمـن الـقـانـون األســاسي اخلـاص بـالــعـمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 199
اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
WـنتـمHا WوظـفHـتضـمن القـانون األسـاسي اخلاص بـاHوا
pكلفة بالصناعة التقليديةHإلى السلك اخلاص باإلدارة ا

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 232
اHــؤرّخ في 19 رجب عــام 1429 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
WـــوظــفــHـــتــضــمـن الــقــانـــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008 وا

اHـــنــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHــكـــلـــفـــة بــالـــبـــيـــئــة
pوتهيئة اإلقليم

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 18 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 20 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـــنــــة ســـــنــــة p2011 يـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــلp يـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــلّـــــجـــــان اإلداريــــةـــــجـــــان اإلداريــــة
اHتـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارةاHتـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارة

السياحة والصناعة التقليدية.السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير السياحة والصناعة التقليدية
- ¢قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 302
اHــؤرّخ في 24 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 24 ســبـــتـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلسلك مفتشي السياحة WنتمHا
- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHــنـــتـــمـــW لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
pبالسكن والعمران

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

pوالصناعة التقليدية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 255
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســنــة 2010 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

pالسياحة والصناعة التقليدية
- و¢ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

pتساوية األعضاءHاللجان ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــنــشــأ جلــنــتــان مـــتــســاويــتــا األعــضــاء
مـخـتـصـتـان بـأسالك مـوظـفي وزارة الـسـيـاحـة والـصـنـاعة

التقليديةp وفقا للجدول اآلتي :

اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو ¤ثلو ا¤

pهندسون في تهيئة اإلقليمHا -
pعماريونHهندسون اHا -

pفتشون في الصناعة التقليديةHا -
- اHفتشون في السياحة.

pتصرفونHا -
pهندسون في اإلعالم اآلليHا -

pهندسون في اإلحصاءHا -
pالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

pترجمون - التراجمةHا -
pلحقون اإلداريونHا -
pاحملاسبون اإلداريون -

pأعوان اإلدارة -
pديرية والكتابHكتاب ا -

pهنيونHالعمال ا -
- سائقو السيارات واحلجاب.

¤ثلو ¤ثلو اإلدارةاإلدارة

الدائمونالدائمون

3

4

3

4

3

4

3

4

اإلضافيوناإلضافيوناإلضافيوناإلضافيون الدائمونالدائمون
األسالكاألسالك

اللجنة اللجنة 1

اللجنة اللجنة 2

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حرر باجلزائر في 18 رجب عام 1432 اHوافق 20 يونيو سنة 2011.

اسماعيل ميموناسماعيل ميمون
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قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 18 رجب عـام  رجب عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 20 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2011 يــحــدد تـشــكــيــلـة الــلp يــحــدد تـشــكــيــلـة الــلّــجـان اإلداريــة اHــتــسـاويــة األعــضـاءــجـان اإلداريــة اHــتــسـاويــة األعــضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.اخملتصة بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wاإلداريــتــ Wحتــدد تــشــكــيــلــة الــلّــجــنــتــ p2011 ــوافق 20 يــونـــيــو ســـنــةHـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 18 رجب عــام 1432 ا¢
اHتساويتي األعضاء اخملتصتW بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليديةp وفقا للجدول اآلتي :

اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو ¤ثلو ا¤

pهندسون في تهيئة اإلقليمHا -

pعماريونHهندسون اHا -

- اHـــــــفـــــــتــــــــشـــــــون في الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة

pالتقليدية

- اHفتشون في السياحة.

pتصرفونHا -

pهندسون في اإلعالم اآلليHا -

pهندسون في اإلحصاءHا -

pالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

pترجمون - التراجمةHا -

pلحقون اإلداريونHا -

pاحملاسبون اإلداريون -

pأعوان اإلدارة -

pديرية والكتابHكتاب ا -

pهنيونHالعمال ا -

- سائقو السيارات واحلجاب.

¤ثلو ¤ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

بــــوشـــــوشــــة ( م )

كروش نبيلة

شـــيـــخـي مـــحـــمـــد

كر�

سكات بوجمعة

خالفي بالل 

بـن بـــــــــلـــــــــيـــــــــديـــــــــة

نزيهة

جبار سامية

ســـــــــــعـــــــــــد الــــــــــديـن

مصطفى

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

اللجنةاللجنة
1

اللجنةاللجنة
2

خـــــــــــــــــمـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوم

مصطفى

مباركة مليكة

بادر أحمد

شلخي خوجة 

بشير نعيمة

حسني أمحمد

روابح حسيبة

خلوط عائشة

قصباجي زكية

شــــريــــفــــة قــــويـــدر

عرايبي

مصباحي  نوري

مقدور ابراهيم

الزين أحمد

فنينيش خضراء

نادري عائشة

ملوك نبيل

باي حـمـيدة ( م )

الزلي

لـــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــيــش

مصطفى 

بن شاوي لطيفة

بــــــلـــــحـــــمــــــر عـــــبـــــد

الكر�

الباي محمد
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قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 18 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 20 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســنــة ســنــة p2011 يــتــضــمن تــعــيــW أعــضــاء مــجــلس إدارةp يــتــضــمن تــعــيــW أعــضــاء مــجــلس إدارة

الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــوجب قــرار مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1432 اHـوافق
20 يــونـيــو ســنـة 2011 يـعـpW تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 9 من

اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 92 - 12 اHـؤرّخ في 4 رجب عـام
 1412 اHــــوافق 9 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1992 واHـــتـــضــــمن إحـــداث

الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــةp أعــضــاء في
pمــجــلس إدارة الــوكــالـة الــوطــنــيــة لـلــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديـة

السيدتان والسادة اآلتية أسماؤهم :
- إبراهيم مقـدورp ¤ثـل الـوزيـر اHكـلّف بالصناعة

pرئيسـا pالتقليدية
pاليةHكلّف باHثل الـوزيـر ا¤ pدراجي العلمي -
pكلّف بالتجارةHثل الـوزيـر ا¤ pعلي برجوان -

- ســـــيــــــد عـــــلـي كـــــايـــــوشp ¤ــــــثل الـــــــوزيــــــر اHــــــكـــــلّف
pWهنيHبالتكوين والتعليم ا

pكلّفة بالثّقافةHثلة الوزيرة ا¤ pسليمة لرقم -
- عـــــبـــــد احلـق نـــــعــــــمـــــانـيp ¤ـــــثـل الــــــوزيــــــر اHــــــكـــــلّف

pبالسياحة
- هـــجــيـــرة آيت مـــهــديp ¤ـــثـــلــة الـــوزيـــرة اHــنـــتـــدبــة

pرأةHكلّفة باألسرة وقضايا اHا
- خـــالـــد بن حــــاج الـــطـــاهـــرp اHــــديـــر الـــعـــام لــــلـــغـــرفـــة

pالوطنية للصناعة التقليدية واحلرف
- عـبـاس عـقـونp رئـيس الـغـرفة الـوطـنـيـة لـلـصـنـاعة

pالتقليدية واحلرف
- عـبـد احلكـيم كـشـرودp اHـمـثل اHنـتـخب Hـسـتـخدمي

pالوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
- يــــــوسف ســــــاHي وشــــــكـــــري بن زعــــــرورp عـــــضـــــوان
pكـلّف بالـصنـاعة التـقلـيديةHمـعينـان من طرف الــوزيـر ا

لكفاءاتهما في اجملال.

وزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرة
واOتوسطة وترقية االستثمارواOتوسطة وترقية االستثمار

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 7 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1433
اHاHـوافق وافق 31 ي يـنـايايـر سر سـنـة ة p2012 يـحـدد تـعـداد مـنـاصبp يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلـــدمـــات بــــعـــنـــوان الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــراخلـــدمـــات بــــعـــنـــوان الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
pوترقية االستثمار

- ¢قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pاليةH1995  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

pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 356
اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006  واHـتــضـمّن صالحــيـات الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـر

pاالستثمار وتنظيمها وسيرها

- و¢ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهp يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لـنشاطات احلفظ أوالـصيانة أو اخلـدمات وتصنـيفها وكذا
مــدة الـعــقــد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلــW بـعــنــوان الــوكــالـة

الوطنية لتطوير االستثمارp طبقا للجدول اآلتي :



التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

6

76

5

45

96

151

379

348

288

240

219

200

7

5

3

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

6

76

5

45

96

151

379

عون الوقاية من اHستوى الثاني
عون الوقاية من اHستوى األول

سائق السيارة من اHستوى الثاني
سائق السيارة من اHستوى األول

عون اخلدمة من اHستوى األول
حارس

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 7 ربيع األول عام 1433 اHوافق 31 يناير سنة 2012.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير الصناعة واHؤسسات الصغيرة وزير الصناعة واHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

اOطبعة الرسمياOطبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتX= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتX= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

27 رجب عام  رجب عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3637
17 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م


