
العدد العدد 38
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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 4  شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـ
اIوافـق اIوافـق 24 يونيو يونيو  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 12 - 261 مــــؤرّخ في 23 رجـب عــام 1433 اIـــوافق 13 يــونـــيـــو ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمــن الـــتــصـــديـق عـــلــى
بروتـوكــول الـتعـاون في مـجـال األرشيف بـX حـكـومة اجلـمـهوريـة اجلـزائــرية الـد|ــقـراطيـة الـشعـبــيــة وحكــومــة دولة
قطـرq اIوقع باجلزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010............................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 12 - 263 مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1433 اIـوافق 13 يــونـيـو سـنـة q2012 يـعـدّل ويــتـمّم اIـرســوم الـرئـاسي
رقم 09 - 337 اIؤرّخ في 2 ذي القـعدة عام 1430 اIوافق 21 أكتـوبر سنة 2009 واIـتضمن إحـداث مؤسسة إجنـاز أنظمة
اIراقبة بواسطة الفيديو..............................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 12 - 264 مـــؤرّخ في 28 رجـب عــام 1433 اIـــوافق 18 يـــونــيـــو ســنــة q2012 يــتـــضـــمن حتــويـل اعــتـــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12 - 265 مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1433 اIـوافق 19 يـونــيـو ســنـة q2012 يـعـدل تــوزيع نـفــقـات مـيــزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2012 حسب كل قطاع....................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لوالية بسكرة.....

Xيـتـضــمّـنـان إنـهـاء مـهــام رئـيـسي دائـرتـ q2012 ـوافق 31 مـايـو سـنـةIمـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 10 رجب عـام 1433 ا
....................................................................................................................................................Xبواليت

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنة q2012 يـتضـمّـنان إنـهـاء مهـام كاتـبـX عامـX لدى
.............................................................................................................................Xبواليت Xرئيسي دائرت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام قـاض..................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مـهام مدير التخطيط واإلحصائيات
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في والية اجللفة...

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مـهام مديرين للمصالح الفالحية في
......................................................................................................................................................Xواليت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سنة q2012 يتضمّن إنهـاء مهام عميد كـلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة األغـواط..........................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة مستغـا�.

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة q2012 يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـوزارة
الصّيد البحري واIوارد الصيدية.............................................................................................................

5

6

7

8

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجب عــام 1433 اIــوافق 31 مـايــو ســنـة q2012 يـتــضــمّن إنــهــاء مــهــام اIــديــر الــعـامّ
للتنافسية بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا......................................................................

مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سـنة q2012 يتـضمّن إنـهاء مـهـام مديـر اIؤسـسات
الصغيرة واIتوسطة والصّناعة التقليدية في والية وهران.....................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سنة q2012 يتضمّن إنهـاء مهام محتـسبة مساعدة
في مجلس احملاسبة.................................................................................................................................

Xعــامــ Xكــاتــبــ Xيــتــضــمّن تــعــيــ q2012 ــوافق 31 مـــايـــو ســـنــةIمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 10 رجب عــام 1433 ا
.................................................................................................................................................Xبواليت

مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مايـو سـنة q2012 يـتضـمّن تعـيـX رئيس ديـوان الوالي
اIنتدب للدائرة اإلدارية للرويبة بوالية اجلـزائـر....................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة q2012 يـتـضمّن تـعـيـX مـديـر اإلدارة احملـلـية
في والية ميلة.........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سنة q2012 يتضمّن تـعيX رئيـس دائرة الرقاصة
بوالية البيض.........................................................................................................................................

مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سـنة q2012 يتـضمّن تـعيـX الكـاتب العـامّ لبـلديـة
اIسيلـة...................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايــو سـنـة q2012 يـتـضـمّن تــعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة االستشراف واإلحصائيات........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة q2012 يـتضـمّن تـعـيـX نائـبـة مـديـر بوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة.....................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايــو سـنـة q2012 يــتـضـمّن تــعـيـX مـفــتش بـاIـفــتـشـيـة
العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـر بوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.......................................................................................................................

مــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرّخـان في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مـايــو سـنـة q2012 يـتـضــمّـنـان تـعــيـX مـديـرين
للمصالح الفالحية في الواليات...............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن التعيX بجامعة مستغا�.....

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سنة q2012 يـتضمّن تعـيX اIديـر العامّ للـتنافـسية الصّـناعية
بوزارة الصّناعة واIؤسسات الصّغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار...............................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اIـوافق 31 مــايــو ســنـة q2012 يــتــضـمّـن تـعــيــX مــديـر الــصّــنــاعـة واIــؤســسـات
الصّغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار في والية اجلـزائر...............................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اIوافق 31 مايـو سنة q2012 يتضـمّن التعـيX بوزارة الـصّيد الـبحري واIوارد
الصّيدية..................................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

اجملمع اجلزائري للغة العربيةاجملمع اجلزائري للغة العربية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اIـوافق 3 مـايـو سـنـة q2012 يـتـمم الــقـرار الـوزاري اIــشـتـرك
اIؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اIوافق 3 ينـاير سنة 2009 الذي يـحدد عدد اIـناصب العـليـا اIنصـوص علـيها في الـقانون
األسـاسي اخلـاص باIـوظـفX اIـنتـمـX لألسالك اIشـتركـة في اIـؤسسـات واإلدارات العـمـوميـة بعـنـوان اجملمع اجلـزائري
للغة العربية...............................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 26 ربــيـع الــثــاني عــــام 1433 اIـوافــق 20 مــارس ســنــة q2012 يـــحــدّد الــتــنــظـــيم الــداخــلـي
للمدرسـة الوطنـية Iوظفي إدارة السجـون.....................................................................................................

وزارة اKاليةوزارة اKالية

مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 اIوافق 24 يناير سنـة q2012 يتضمّـن إلغاء مكتب للجمارك.......................................

...........Xزوات Xيتضمّـن إحداث مكتب جمارك بت q2012 وافق 8 فبراير سنـةIمقرّر مؤرّخ في 15 ربيع األول عام 1433 ا

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 4  ذي احلـجّــة عـام 1433 اIـوافق 31  أكــتـوبـر سـنـة q2011 يـحــدّد مـدونــة اإليـرادات والـنــفـقـات
حلساب التخصيص اخلاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص لتطوير النّقـل العمومي"........................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 4  ذي احلجّة عام 1433 اIوافق 31  أكتـوبر سنة q2011 يحدّد كـيفيـات متابـعة وتقـييم حساب
التخصيص اخلاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص لتطوير النّقـل العمومي"...................................

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 18 رمضـان عام 1432 اIوافق 18 غشـت سنة q2011 يحـدد تعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفها
ومـدة الـعـقـد اخلاص بـاألعـوان الـعـامـلX فـي نشـاطـات احلـفظ أو الـصـيانـة أو اخلـدمـات عـلى مـسـتوى اIـديـريـات الـوالئـية
للنشاط االجتماعي والتضامن.......................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 28  شـوّال عام 1432 اIوافق 26  سـبتـمـبر سـنة q2011 يـتـضمّن الـتـنظـيم الـداخـلي للـمـدرسة
الوطنية حلفظ اIمتلكات الثقافية وترميمها...................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 29  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اIـوافق 27 أكــتـوبـر سـنـة q2011 يـتـضــمّن تـعـيـX أعــضـاء اجملـلس الــتــوجـيـهي Iـركـــز
الفنـون والثقافـة في قصــر رؤسـاء البحـر...................................................................................................
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وحــرصـا مـنــهـمـا عــلى اIـسـاهــمـة الـفــعـالـة في تــنـمـيـة
وتــــعـــزيــــز الـــتــــعـــاون الــــثـــقــــافي والــــعـــلــــمي بــــX الـــبــــلـــدين

qXالشقيق
وجتـسـيدا لـلـرغـبة اIـشـتـركة فـي التـعـاون في مـجال

qاألرشيف

قد اتفقتا على اآلتي :قد اتفقتا على اآلتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

يـشجـع الطـرفـان تبـادل اخلـبـرات والتـعـاون بـينـهـما
في مــــجــــال الـــــتــــدريب فـي حــــفظ الـــــوثــــائق وتـــــرمــــيــــمــــهــــا

وتصويرها وتصنيفها وفهرستها ونشرها.

كــمــا يــتــبــادل الــطــرفـــان اخلــبــرة في قــراءة الــوثــائق
وترجمتها إلى اللغة العربية.

اIاداIادّة ة 2

يــــتــــعــــاون الــــطـــرفــــان عــــلـى إقـــامــــة نــــدوات عــــلــــمــــيـــة
ومــعــارض ثــقــافــيــةq وعــلى الــقــيــام بــدراسـات فـي اجملـاالت

.Xصلحة الطرفI شترك خدمةIذات االهتمام العلمي ا

اIاداIادّة ة 3

يتـبادل الطـرفان اIعـلومات حـول ما يتـوفر لدى كل
طـــــرف من الـــــوثـــــائقq مـــــهــــمـــــا كـــــان وعــــاؤهـــــا (اIـــــكــــتـــــوبــــة
واIــســمــوعــة واIــرئــيـة واإللــكــتــرونــيــة) والــتي تــهم الــبــلـد
اآلخــر أو تــتــعــلق بــتـــاريــخهq ويــتم الــتــفــاهم حــول كــيــفــيــة
تـبـادل صـور مـنـهـا طـبـقـا لـلـتـشـريـعـات واألنـظـمـة اIـعـمول

بها في كال البلدين.

اIاداIادّة ة 4

يـقـوم الـطـرفـان بــالـعـمل عـلى ضـبط بـرامج الـتـعـاون
XــســؤولــIا Xــشـــتــرك بــيــنــهــمــا ولــتـــبــادل الــزيــارات بــIا

.XتخصصIوا

اIاداIادّة ة 5
يـــــتـــــبــــــادل الـــــطــــــرفـــــان اإلصــــــدارات واIـــــطــــــبـــــوعـــــات
والـبــحـوث والـدراسـات الــعـلـمــيـة ذات الـصـلــة بـاألرشـيف

واحملفوظات.

اIاداIادّة ة 6
يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كـل
ما يـتعـلق بـنشـاطاتـهـما مع الـهيـئـات اإلقلـيمـيـة والدولـية

ذات العالقة باألرشيف.

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 12 -  - 261 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
يــــتـــــضــــمــن  qيــــتـــــضــــمــن q2012 ـــــوافق 13 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــةIـــــوافق  اI1433 ا

الــتــصــديــق عــلــى بــروتـــوكـــول الــتــعـــاون في مــجــالالــتــصــديــق عــلــى بــروتـــوكـــول الــتــعـــاون في مــجــال
األرشــــيف بــــX حـــكــــومــــة اجلـــمــــهــــوريـــة اجلــــزائـــــريـــةاألرشــــيف بــــX حـــكــــومــــة اجلـــمــــهــــوريـــة اجلــــزائـــــريـــة
qالــد|ــــقــراطــيـــة الــشــعـــبـــيـــة وحـــكـــومـــة دولـــة قــطـــرqالــد|ــــقــراطــيـــة الــشــعـــبـــيـــة وحـــكـــومـــة دولـــة قــطـــر

اIوقع باجلزائر بتاريخ اIوقع باجلزائر بتاريخ 24 يناير سنة  يناير سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

qادّة 77 - 11 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبــــعــــد االطالع عــــلــى  بــــروتــــوكــــول الــــتــــعــــاون في
مـــجـــال األرشـــيف بـــX حـــكــومـــة اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائــــريــة
الــد|ــقــراطــيــة الــشـعــبـــيـــة وحــكــومـــة دولــة قــطـــرq اIـوقع

q2010 باجلزائر بتاريخ 24 يناير سنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى  :ة األولى  :  يــصـدّق عــلى  بــروتــوكـــول الــتــعـاون
في مـجـال األرشـيـف بـX حـكـومـة اجلـمــهـوريـة اجلـزائــريـة
الــد|ــقــراطــيــة الــشـعــبـــيـــة وحــكــومـــة دولــة قــطـــرq اIـوقع
بـــاجلـــزائــــر بـــتـــاريخ 24 يـــنـــايــــر ســـنـــة q2010 ويــــنــــشـــر في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد|ـقـراطـيـة

الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اIــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اIــــاداIــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 23 رجب عــام 1433 اIــوافق 13

يونيو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بروتوكول تعاون في مجال األرشيف بروتوكول تعاون في مجال األرشيف بX حكومةبX حكومة
اجلمهورياجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة قطروحكومة دولة قطر
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
qالشّعبيّـة وتمثلها مؤسسة األرشيف الوطني اجلزائري
وحــــكــــومــــــة دولـــــة قــــطــــرq و|ــــثــــلــــهــــا قــــسـم الــــوثــــائق
واألبـحـاث بالـديوان األمـيـريq واIشـــار إلـيهـما فـيـما بـعد

q(الطرفـان) بـ
إدراكـا مـنهـمـا لروابط األخـوة والـتعـاون الـتي جتمع

qXالشقيق Xالشعب Xب

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
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اIاداIادّة ة 7
يـتكـفل الطـرف اIوفـد بنـفقـات سفـر وفده إلى الـبلد
اIـضـيف ذهابـا وإيـابـاq ويتـحـمل الطـرف اIـضيف نـفـقات
اإلقــــامـــة واIــــواصالت الــــداخــــلـــيــــة لــــوفـــود الــــطــــرف اآلخـــر
والـعالج في احلـاالت الطـارئـةq وفـقـا للـقـواعـد اIعـمـول بـها

.Xلدى كل من الطرف
اIاداIادّة ة 8

يــجــوز تــعــديل أحــكــام هــذا الــبــروتــوكــول أو أي نص
من نــصـوصه بــاتـفــاق الـطــرفــX كـتــابـةq وذلك بــعـد اتــخـاذ

.Xعمول بها لدى الطرفIاإلجراءات القانونية ا
اIاداIادّة ة 9

يـــدخـل هــذا الـــبـــروتـــوكـــول حـــيّـــز الـــنّـــفـــاذ من تـــاريخ
تـبـادل وثائق الـتـصـديق علـيه وفـقا لإلجـراءات الـقانـونـية
اIـعــمـول بـهــا في كال الـبــلـدين. ويــظل سـاري اIـفــعـول Iـدة
ثالث (3) ســـنـــواتq ويـــجـــدد تــــلـــقـــائـــيـــا Iـــدة أو Iـــدد أخـــرى

£ـــاثـــلــــةq مـــا لم يــــرغب أحـــد الـــطــــرفـــX في إنــــهـــائهq وذلك
بــإخـطــار الـطــرف اآلخــر كـتــابــة قـبل ســتـة (6) أشــهـــر عـلى
األقــل من تــاريخ إنــهــائه أو انــتــهــاء مــدته عــبــر الــقــنـوات

الدبلوماسية.

وإشـــــهـــــادا عـــــلى مـــــا تـــــقـــــدم قـــــــام اIـــــفـــــوضــــــان أدنــــاه
واخملـــوالن مـن قـــبل حـــكـــومـــتـــيـــهـــمـــا بــــالـــتـــوقـــيع عـــلى هـــذا

البروتوكول.

حـرّر هــذا الـبـروتـوكـول ووقـع في اجلـــزائـر بـتـاريخ
8 صــــفـــــر عــــــام 1431 اIـــــوافق 24 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010 من
نسختـX أصليـتX بالـلغــة الـعــربيـةq ولكــل منـهما نفس

احلجيّة القانونية.

عن حكومة دولة قطرعن حكومة دولة قطر
سيف مقدمسيف مقدم
XالبوعينXالبوعين

مساعد وزير اخلارجيةمساعد وزير اخلارجية

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية
عبد اجمليد شيخيعبد اجمليد شيخي

اIدير العام لألرشيف الوطنياIدير العام لألرشيف الوطني

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 12 -  - 263 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
1433 اIــوافق  اIــوافق 13 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2012 يــعـــدq يــعـــدّل ويــتــمل ويــتــمّم

اIــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم اIــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 09 -  - 337 اIــــؤر اIــــؤرّخ في خ في 2 ذي ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1430 اIــــوافق  اIــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2009
واIــتـضـمن إحــداث مـؤسـســة إجنـاز أنـظـمــة اIـراقـبـةواIــتـضـمن إحــداث مـؤسـســة إجنـاز أنـظـمــة اIـراقـبـة

بواسطة الفيديو.بواسطة الفيديو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبنــاء عـلــى الـدسـتـــورq ال سـيــمـا الــمـادتـان 77
qو125 (الفقرة األولى) منه (8 q2 q1)

- و¦ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اIــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتضمّن قانون األمالك الوطنيةIوا

- و¦قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اIـؤرّخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اIوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واIتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و¦ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اIــــؤرّخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اIــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

- و¦ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 337
اIؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 اIوافق 21 أكتـوبر سنة
2009 واIــتـضـمن إحــداث مـؤسـســة إجنـاز أنـظـمــة اIـراقـبـة

qبواسطة الفيديو

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : تـــــعـــــدّل وتــــــتـــــمّم أحـــــكـــــام اIـــــادة 4 من
اIرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 337  اIؤرّخ في 2 ذي الـقعدة
عام 1430 اIوافق 21 أكتوبر سنة 2009 واIتضمن إحداث
مـؤسـسة إجنـاز أنظـمـة اIراقـبـة بواسـطة الـفـيديـو وحترّر

كما يأتي :

" اIـادّة 4 : تـكــلف اIـؤسـسـة بـإجنـاز أنــظـمـة اIـراقـبـة
بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.

وبهذه الصفةq تتولى اIؤسسة ما يأتي :
- تـــصــــمـــيم أنـــظـــمـــة اIـــراقــــبـــة بـــواســـطـــة الـــفـــيـــديـــو

qوتطويرها وتنصيبها وتسويقها
qرتبطة بهذه األنظمةIخدمة ما بعد البيع ا -

- الـــتــكـــوين اIـــؤهل والــتـــأهـــيل لــفـــائــدة الـــقــطـــاعــات
qستعملةIا

qلـســبب أمن مـبـرر qـؤســسـة زيـادة عــلى ذلكIـكن ا|
أن تقـوم بـأي عـمـليـة اسـتـيـراد وتـسويق جتـهـيـزات خـاصة
مـن شــأن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا أن يـــســـاهم في احلـــفـــاظ عـــلى أمن
اIـــمــــتـــلـــكــــات واألشـــخـــاصq مــــا لم تـــلــــحق ضـــررا بــــبـــرامج

النشاط اIوكلة إليها".
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اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اIــــوافق 13
يونيو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 12 -  - 264 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28 رجـب عـــام رجـب عـــام
1433 اIـوافق  اIـوافق 18 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2012 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و¦ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و¦ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اIــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اIوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واIـتضمن

q2012 الية لسنةIقانون ا
- و¦قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اIـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واIـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةIقانون ا
- و¦قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اIـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير ¦وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةIا

- و¦ــــقــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 12 - 37
اIـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اIـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنــــة 2012 واIــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــر الـــعــدلq حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيــر

q2012 الية  لسنةIوجب قانون ا¦

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعتـمـاد قـدره ملـيـار وأربـعمـائـة وثالثـة وأربـعون مـلـيـونا
وســــــــتــــــــمـــــــائـــــــــة وخــــــــمــــــــــســـــــــة وأربــــــــعـــــــــون ألـف ديــــــــنـــــــار
( 1.443.645.000 دج) مــقــيـّــــد فــي مــيــزانــيــــة الــتــكــالــيـف
اIــشــتــركــــة وفــي الــبـاب رقم 37-93 "احــتـيــاطي لــلــتــكـفل
Xبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـخـصـص Iـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره مـــلـــيـــار وأربـــعــمـــائـــة وثالثـــة وأربـــعــون مـــلـــيـــونــا
وسـتـمـائـة وخـمـسـة وأربـعـون ألف ديـنـار ( 1.443.645.000 دج)
يـقـيـّــد فــي مـيزانـيـة تـسيـيـر  وزارة الـعـدل وفي األبواب

اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

qــالــيــــة ووزيـــــر الــعــدلIـــادّة ة 3 : : يــكــلــف  وزيــــر اIـــاداIا
حافظ األختامq كل فيـمـا يخصّـه q بتنـفيـذ هــذا اIرســوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1433 اIــــوافق 18
يونيو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

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

03 - 36 3. 960.000

3. 960.000

3. 960.000

3. 960.000

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اIدرسة الوطنية Iوظفي إدارة السجون .....................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق (تابع)(تابع)

32 - 31

33 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
مؤسسات السجون - التعويضات واIنح اخملتلفة ..........................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون - الضمان االجتماعي .....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختام................

1. 151.748.000

1. 151.748.000

287.937.000

287.937.000

1. 439.685.000

1. 439.685.000

1. 443.645.000

1. 443.645.000

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

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 265 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 رجب عــام رجب عــام
1433 اIــوافق  اIــوافق 19 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2012 يـــعـــدq يـــعـــدّل تــوزيعل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2012 حسبq حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و¦ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و¦ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اIــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واIـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةIقانون ا
- و¦ـــقـــتـــضـى اIـــرســــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقــم 98 -227
اIـؤرخ فـي 19 ربـيـع األول عـام 1419 اIـوافـق 13   يـولـيو
سـنـة  1998واIــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزq اIــعـدّل

qتمّمIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـــتـــمــاد دفـع قــدره ســـتـــة وخــمـــســـون مــلـــيـــارا وســتـــمـــائــة
وتـسعون مـليونـا وستمـائة ألف دينار ( 56.690.600.000 دج)
ورخـصــة بـرنــامج قـدرهــا مــائـة وســبـعــة ماليـيــر وتـســعـمــائـة
وسـتـة وستـون مـلـيونـا ومـائـتـان وواحد وسـتـون ألف ديـنار
(107.966.261.000 دج) مــقـــيـــدان في الــنـــفـــقــات ذات الـــطــابع
الـنهائي (اIـنصـوص عليـها في األمر رقم 12-03 اIؤرخ في
20 ربـــيع األول عــام 1433 اIــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012

واIـتـضـمن قـانـون اIـالـيـة  الـتـكـمـيـلي لـسـنة q(2012 طـبـقا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اعـتـماد اIــاداIــادّة ة 2 : : يــخــصـص Iـيــزانــيــة ســنــة 2012  
دفع قــدره ســتـــة وخــمــســون مــلــيــارا وســتــمــائــة وتــســعــون
ملـيـونا وسـتمـائة ألف ديـنار ( 56.690.600.000 دج) ورخـصة
بــرنــامـج قــدرهــا مــائـــة وســبــعـــة ماليــيــر وتـــســعــمـــائــة وســتــة
وســـتــــون مـــلــــيـــونـــا ومــــائـــتـــان وواحــــد وســـتـــون ألـف ديـــنـــار
(107.966.261.000 دج) مــقـــيـــدان في الــنـــفـــقــات ذات الـــطــابع
الــنـهــائي (اIـــنــصـــوص عـلــيــهـا فـي األمـر رقم 12-03 اIـؤرخ
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في 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
q(2012 ـالـيـة  الــتـكـمـيـلي لـسـنـةIــتـضـمن قـانـون اI2012 وا

طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 : : يـــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1433 اIــــوافق 19

يونيو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحقاIلحق

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

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احــتـيــاطي لــنـفــقـات
غير متوقعة

- اIــنــشـآت الــقــاعــديـة
االقتصادية واإلدارية
اجملموعاجملموع

4.635.000

52.055.600

56.690.600

11.354.000

96.612.261

107.966.261

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

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- الفالحة والري
- اIــنــشـآت الــقــاعــديـة
االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديــــــــــــة

واإلدارية
- التربية والتكوين

- اIــنــشـآت الــقــاعــديـة
االجــــــــــتـــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة

والثقافية
- دعم احلــــصـــــول عــــلى

سكن
- اخملــطــطـات الــبـلــديـة

للتنمية
- دعـم الــــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادي
(تــــــــخــــــــصــــــــيــــــــصــــــــات
حلـسـاب الـتـخصـيص
اخلــــــــــــــــاص وخــــــــــــــــفـض

نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

4.850.000

29.675.000

1.300.000

7.191.000

4.525.000

8.838.000

311.600

56.690.600

10.714.000

60.138.134

2.618.127

16.480.000

9.178.000

8.838.000

-
107.966.261

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة q2012 يـتـضمq يـتـضمّن إنـهـاء مـهام الـكـاتب الـعامن إنـهـاء مـهام الـكـاتب الـعامّ

لوالية بسكرة.لوالية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

qبـصـفـته كـاتـبــا عـامـا لـواليـة بـسـكـرة qمـحـمـد صــالح دوادي
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اIـوافق اIـوافق 31 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـامـنـان إنـهـاء مـهـام

.Xبواليت Xرئيسي دائرت.Xبواليت Xرئيسي دائرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

qبـصفته رئيسا لدائرة مسعد بوالية اجللفة qمحمد بوعام
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــــام الـــسّـــيــد

زيــن الـــديـــن بـــومــــــرزوقq بـــصـــفــــتــه رئــــيـــســــــا لـــدائـــــرة
العــX الباردة بوالية عنابةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اIـوافق اIـوافق 31 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـامـنـان إنـهـاء مـهـام

.Xبواليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب.Xبواليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIوافق 31 مايـو سنة 2012 تنهى مـهام السّـيد أحمد

كـاديq بــصــفــته كـاتــبــا عــامـا لــدى رئــيس دائــرة الـطــيــبـات
بوالية ورقلةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

فــاروق بـوهــرومq بـصــفــته كـاتــبـا عــامــا لـدى رئــيس دائـرة
فرجيوة بوالية ميلةq إلحالته على التّقـاعد.

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايو سنة مايو سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام ن إنهاء مهام قـاض.قـاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

qبــصــفــتــه قــاضـــيــا فـي مـحــكــمـــة جــيـجــل qاحـســن يـحــيى
بنـاء على طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2012 يـــــتــــضــــمq يـــــتــــضــــمّـن إنــــهــــاء مـــــهــــام مــــديــــرـن إنــــهــــاء مـــــهــــام مــــديــــر
الــــتــــخــــطـــــيط واإلحــــصـــــائــــيــــات بــــوزارة الـــــتــــهــــيــــئــــةالــــتــــخــــطـــــيط واإلحــــصـــــائــــيــــات بــــوزارة الـــــتــــهــــيــــئــــة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIوافق 31 مايـو سنة 2012 تنهى مـهـام السّـيد أكلي

قلـماويq بصفـته مديرا لـلتخـطيط واإلحصـائيات بوزارة
التهيئة العمرانية والبيئةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـبـيـئةن إنـهـاء مـهام مـديـر الـبـيـئة

في والية اجللفة.في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIوافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مـهـام السّيد سليم

أونــارq بــصــفـتـه مـديــرا لــلــبــيــئــة في واليــة اجلــلــفــةq إلعـادة
إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرينن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرين

.Xللمصالح الفالحية في واليت.Xللمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIـوافق 31 مـايــو سـنـة 2012 تــنـهـى مـهـــام الـسّــيـدين

اآلتي اسمـاهـمـا بصـفـتهـمـا مـديرين لـلـمصـــالح الـفالحـــية
فــي الـــــواليــــتـــX اآلتــــيـــتــــــqX لـــتــــكـــلــــــيف كـــل مــــنـــهــــمـــــا

بوظيفــة أخــرى :

qفي والية برج بوعريريج qكمال العتروس -
- محمد فتوحيq في والية غليزان.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام عـمــيـد كــلـيـةـن إنـهــاء مـهــام عـمــيـد كــلـيـة
الــعـلــوم االقــتـصــاديــة والـتــجـاريــة وعــلـوم الــتــسـيــيـرالــعـلــوم االقــتـصــاديــة والـتــجـاريــة وعــلـوم الــتــسـيــيـر

بجامعة األغـواط.بجامعة األغـواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

إبراهيم بورنانq بصفته عميدا لكلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة األغواط.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2012 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام بـــجـــامـــعــةن إنـــهـــاء مـــهــام بـــجـــامـــعــة

مستغـا�.مستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIـوافق 31 مـايــو سـنـة 2012 تــنـهـى مـهـــام الـسّــيـدين

اآلتي اسـمـاهـمــا بـجـامـعـة مـســتـغـا�q لـتـكـلــيف كـل مـنـهـمـا
بوظيفة أخـرى :

- عــبـد الــله بـركـانـيq بـصـفــته عـمــيـدا لـكــلـيـة الــعـلـوم
qالدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة

- بــــرابح بن دوخــــةq بـــصــــفـــتـه نـــائـب مـــديــــر مـــكــــلـــفـــا
بـــالـــتــــكـــوين الــــعـــالـي في الـــتــــدرج والـــتــــكـــوين اIــــتـــواصل

والشهادات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايو سنة مايو سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام مفتش بوزارةن إنهاء مهام مفتش بوزارة

الصالصّيد البحري واIوارد الصيدية.يد البحري واIوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

رشـيــد سـلــيجq بـصــفـتـه مـفـتــشـا بــوزارة الـصّــيـد الــبـحـري
واIوارد الصيديةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 10 رجب عام  رجب عام 1433 اIوافق  اIوافق 31 م مـايوايو
سـنة نة q2012 يتq يتـضمضمّن إنن إنـهاء مهاء مـهـام اIديام اIديـر العر العـامامّ لل للـتنتنـافسافسـيةية

بوزارة الصبوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا.ناعة وترقية االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

رشـيـد مــكـسنq بـصـفــته مـديـرا عـامــا لـلـتـنــافـسـيـة بـوزارة
الـــصّــنــاعــة وتـــرقــيــة االســتـــثــمــارات - ســابـــقــاq لــتــكـــلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2012 يـــــتــــضــــمq يـــــتــــضــــمّـن إنــــهــــاء مـــــهــــام مــــديــــرـن إنــــهــــاء مـــــهــــام مــــديــــر
اIـــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة واIــــتـــوســـطـــة والــــصاIـــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة واIــــتـــوســـطـــة والــــصّـــنـــاعـــةـــنـــاعـــة

التقليدية في والية وهران.التقليدية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافـق 31 مــايـــو ســنـــة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّـــيـد

بــن عبد الـله حموq بـصفتـه مديرا لـلمؤسـسات الصـغيرة
qـــتــوســـطــة والـــصّــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة في واليـــة وهــرانIوا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــحــتــســبــةن إنــهــاء مــهــام مــحــتــســبــة

مساعدة في مجلس احملاسبة.مساعدة في مجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــدة

فـتــيـحـة شالليq بـصـفـتــهـا مـحـتـسـبــة مـسـاعـدة في مـجـلس
احملاسبةq إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
Xعــامـ Xكــاتــبــ Xن تــعــيــXعــامـ Xكــاتــبــ Xيـتــضــمّن تــعــيــ qيـتــضــم q2012 مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة

.Xبواليت.Xبواليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

: Xاآلتيت Xفي الواليت Xعام Xاسماهما كاتب

qفي والية بسكرة qمحمد بوعام -
- محمد صالح دواديq في والية قاIة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX رئـــيس ديــوانـن تــعـــيـــX رئـــيس ديــوان
الــوالي اIــنـتــدب لـلــدائـرة اإلداريــة لــلـرويــبـة بــواليـةالــوالي اIــنـتــدب لـلــدائـرة اإلداريــة لــلـرويــبـة بــواليـة

اجلـزائـر.اجلـزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الـــسّـــيــد نـــبـــيل

كـمــارq رئـيـسـا لــديـوان الـوالي اIــنـتـدب لــلـدائـرة اإلداريـة
للرويبة بوالية اجلـزائر.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديــر اإلدارةن تـــعـــيـــX مـــديــر اإلدارة

احمللية في والية ميلة.احمللية في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يــعـيّـن الــسّــيــد جــمـــال

بــن شنوفq مديرا لإلدارة احمللية في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــX رئـــيـس دائــرةـن تـــعـــيــX رئـــيـس دائــرة

الرقاصة بوالية البيض.الرقاصة بوالية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIوافق 31 مايـو سنة 2012 يعـيّن السّيد زين الدين

بومرزوقq رئيسا لدائرة الرقاصة بوالية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2012 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن تـــعــيــX الـــكــاتـب الــعــامن تـــعــيــX الـــكــاتـب الــعــامّ

لبلديـة اIسيلـة.لبلديـة اIسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّـــيــد بـــشــيــر

بنيةq كاتبا عاما لبلدية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة q2012 يـتضمq يـتضمّن تـعيـX مكلن تـعيـX مكلّف بـالدف بـالدّراساتراسات

والتلخيص بوزارة االستشراف واإلحصائيات.والتلخيص بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّـن السّيـد نور الدين

مـــشــــراويq مــــكــــلّـــفــــا بــــالــــدّراســـات والــــتــــلــــخـــيـص بـــوزارة
االستشراف واإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX نـــائـــبـــة مـــديــرن تـــعـــيـــX نـــائـــبـــة مـــديــر

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 تــعــيّـن اآلنــســة رتــيــبــة

فـــــاطــــمــــة الـــــزهــــراء عــــبــــوبq نـــــائــــبــــة مــــديـــــر لــــلــــدّراســــات
واخملــطـطـات االســتـشـرافــيـة بـوزارة الــتـهـيــئـة الـعــمـرانـيـة

والبيئـة.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـX مفـتش بـاIفـتشـيةن تـعيـX مفـتش بـاIفـتشـية

العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــيــد رشـــيــد

بوسعـادةq مفتشـا باIفتشـية العامـة للبيـداغوجيا بوزارة
التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة q2012 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــX نــــائب مـــديـــرن تــــعـــيـــX نــــائب مـــديـــر

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIـوافق 31 مـايـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـد الـعـيـاشي

بـن أقـمــومq نــائب مــديــر لــلــتــشــريع الــفالحي واIــنــازعـات
بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
Xــنـــان تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّــنـــان تـــعـــيــ qيـــتـــضـــم q2012 ــــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــةIــــوافق اIا

مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــادة اآلتـــيــة

أســـمــاؤهـم مـــديــريـن لــلـــمـــصــــالح الـــفالحـــيـــة في الـــواليــات
اآلتـية :

qفي والية أم البواقي qبراهيم قريدي -
qفي والية بسكرة qكمال العتروس -

- محمد فتوحيq في والية برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

خروبيq مديرا للمصالح الفالحية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة q2012 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّن الــــتـــعــــيـــX بــــجـــامــــعـــةن الــــتـــعــــيـــX بــــجـــامــــعـــة

مستغا�.مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

اسماهما بجامعة مستغا� :

- عــــبــــد الــــلـــه بــــــركــــــانيq عـــــمــــيــــدا لــــكــــلـــــيــــة عــــلــــوم
qالطبيعــة واحليـاة

- بــــــــرابح بــن دوخـــــــــةq نـــــــائـب مـــــــديـــــــــر مــــــكــــــــلّـــــــفـــــــا
بــــــالـــــتــــــكـــــــويـن الـــــعــــــالـي في الــــــطـــــوريـن األول والـــــثـــــــاني
والـتـكويـن اIـتـواصــل والـشـهـادات وكذا الـتـكـوين الـعــالي

فـي التـدرج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX اIـــديـــر الـــعـــامن تـــعـــيـــX اIـــديـــر الـــعـــامّ
لــــلـــــتــــنــــافــــســـــيــــة الــــصلــــلـــــتــــنــــافــــســـــيــــة الــــصّــــنـــــاعــــيــــة بــــوزارة الـــــصــــنـــــاعــــيــــة بــــوزارة الـــــصّــــنــــاعــــةــــنــــاعــــة
واIــــؤســــســــات الــــصواIــــؤســــســــات الــــصّــــغــــيــــرة واIــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةــــغــــيــــرة واIــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــيــد رشـــيــد

مــكــسـنq مــديــرا عـــامــا لـــلــتــنـــافــســـيــة الــصّـــنــاعـــيــة بــوزارة
الــصّــنــاعـة واIــؤســســات الــصــغــيـرة واIــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــعـيــX مـديــر الـصن تــعـيــX مـديــر الـصّــنـاعـةــنـاعـة
واIــــؤســــســــات الــــصواIــــؤســــســــات الــــصّــــغــــيــــرة واIــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةــــغــــيــــرة واIــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار في والية اجلـزائر.االستثمار في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــــوافــق 31 مــــايـــــــو ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّـــن الـــسّـــــيـــد

بـــــن عـــبـــد الـــله حـــمـــوq مـــديـــرا لـــلـــصّـــنـــاعـــة واIـــؤســـســـات
الـــصّــغـــيــرة واIـــتــوســـطــة وتـــرقــيـــة االســتـــثــمـــار في واليــة

اجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 31
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن الـتـعـيـX بـوزارة الـصن الـتـعـيـX بـوزارة الـصّـيـدـيـد

البحري واIوارد الصالبحري واIوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اIــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

اسماهما بوزارة الصّيد البحري واIوارد الصيدية :
qمفتشا qناصر احلرفيف -

- رشيد سليجq مكلّفا بالدّراسات والتلخيص.
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اجملمع اجلزائري للغة العربيةاجملمع اجلزائري للغة العربية

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اIــــوافق  اIــــوافق 3 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة q2012 يـــــتــــمـم الــــقــــرارq يـــــتــــمـم الــــقــــرار

الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرالـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرّخ في خ في 6 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1430
اIوافق اIوافق 3 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2009 الذي يـحدد عدد اIناصب الذي يـحدد عدد اIناصب
الـــعـــلــيـــا اIــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في الـــقــانـــون األســاسيالـــعـــلــيـــا اIــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في الـــقــانـــون األســاسي
اخلـاص بـاIــوظـفـX اIـنـتـمــX لألسالك اIـشـتـركـة فياخلـاص بـاIــوظـفـX اIـنـتـمــX لألسالك اIـشـتـركـة في
اIــؤســـســات واإلدارات الـــعـــمــومـــيــة بـــعــنـــوان اجملــمعاIــؤســـســات واإلدارات الـــعـــمــومـــيــة بـــعــنـــوان اجملــمع

اجلزائري للغة العربية.اجلزائري للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qورئيس اجملمع اجلزائري للغة العربية

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
- ¦ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذيّ رقم 08 - 04 اIـؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
XــــوظــــفـــIــــتــــضــــمن الــــقــــــانــــون األســــاسي اخلـــــــاص بــــاIوا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

qادة 76 منهIال سيما ا qالعمومية
- و¦ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 6
مــحـرّم عـام 1430 اIـوافق 3 يـنـايــر سـنـة 2009 الــذي يـحـدد
عـــدد اIــنـــاصـب الــعـــلـــيـــا اIـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون
األسـاسي اخلـاص بـاIـوظـفـX اIنـتـمـX لـألسالك اIـشـتـركة
في اIــــؤســـســـات واإلدارات الــــعـــمـــومــــيـــة بـــعــــنـــوان اجملـــمع

qاجلزائري للغة العربية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يـــتــــمـم عـــدد اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيـــا ذات
الـطابع الـوظيفـيq بعنـوان اجملمع اجلـزائري لـلغـة العـربية
واحملــدد ¦ــوجب الـــقــرار الــوزاري اIــشـــتــرك اIــؤرّخ في 3

يناير سنة 2009 واIذكور أعالهq كما يأتي :

رئيس اجملمع اجلزائريرئيس اجملمع اجلزائري
للغة العربيةللغة العربية

عبد الرحمن احلاج صالحعبد الرحمن احلاج صالح

الشعبالشعب

اIاداIادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 اIوافق 3 مايو سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

بدون تغيير

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

الوثائق واحملفوظات

بدون تغيير

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

مسؤول الشبكة
مسؤول اIنظومات اIعلوماتية

مكلف بالبرامج الوثائقية

بدون تغيير

1

1

1

1



4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1438
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار وزاري مـشـتـــرك مؤرقـــرار وزاري مـشـتـــرك مؤرّخ في خ في 26 ربـيع الـثـانـي عــام ربـيع الـثـانـي عــام
1433 اIوافــق  اIوافــق 20 مارس سنة  مارس سنة q2012 يحـدq يحـدّد التنظـيمد التنظـيم

الــــداخـــــلـي لــــلــــمــــدرســـــة الـــــوطــــنـــــيــــة Iــــوظــــفي إدارةالــــداخـــــلـي لــــلــــمــــدرســـــة الـــــوطــــنـــــيــــة Iــــوظــــفي إدارة
السجـون.السجـون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ األم

qاليّةIووزير ا

qحافظ األختام qووزير العدل

- ¦قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10 - 149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2010 وا

- و¦ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اIــؤرّخ في 26 صـــفـــــر عـــام 1424 اIــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
q2003 الـــذي يــــحـــدّد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اIـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اIـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و¦ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 10 -312
اIـؤرّخ في 7 مــحــرّم عـام 1432 اIـوافق 13 ديـســمــبـر ســنـة
2010 واIـتـضــمّن إنـشـاء اIــدرسـة الـوطـنــيـة Iـوظـفي إدارة

qادّة 26 منـهIال سيّما ا qالسجون وتنظيها وسيرها

- و¦ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 26 من اIـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 10 - 312 اIــؤرّخ في 7 مــحــرّم عــام 1432
اIوافق 13 ديسـمبر سنة 2010 واIذكـور أعالهq يهدف هذا
الـــقـــــرار إلى حتــــديــــد الــتـــنـــظــــيم الـــداخــــلي لـــلــمـــدرســــة

الوطنية Iوظفي إدارة السجـون.

2 :  : تـــضـم اIـــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة Iـــوظـــفي إدارة اIــاداIــادّة ة 
السجون حتت سلطة اIديرq الهياكل اآلتية :

qاألمانة العامة -

qديرية الفرعية للتكوينIا -

qديرية الفرعية للتربصاتIا -

qديرية الفرعية للتدريباتIا -

qديرية الفرعية للبحث والتوثيقIا -

- ملحقــات.

اIاداIادّة ة 3 :  : تضم األمانة العامة أربع (4) مصالح :

- مــصــلــحـة تــســيــيــر اIــوظــفــX والــتـكــويـنq وتـكــلّف
بتسيير اIوظفX وتكوينهم.

: (2) Xوتضم فرع

qXوظفIفرع تسيير ا *

* فرع التكوين.

- مــــصـــلــــحــــة اIـــالــــيّــــة واحملـــاســــبــــةq وتـــكــــلّف بــــإعـــداد
ميزانـية اIدرسة ومـلحقاتـهاq وحتضيـر ملفات الـصفقات

العمومية واالستشارات وضمان تنفيذها.

: (2) Xوتضم فرع

qيزانية واحملاسبةIفرع ا *

* فرع الصفقات العمومية.

- مــصــلــحـــة اIــقــتــصــدةq وتــكـــلّف بــاإليــواء واإلطــعــام
والتكفل بالتغطية الصحية.

وتضم ثالثة (3) فـروع :

qفرع اإليواء *

qفرع اإلطعـام *

qفرع الصحة *

- مـــصــلــحـــة الــوســائـل الــعــامـــةq وتــكـــلّف بــالـــتــمــوين
واقتـناء التجـهيزات وصـيانة األمالك العـقارية واIـنقولة

وتسيير حظيرة السيارات.

: (2) Xوتضم فرع

qمتلكاتIفرع التموين وا *

* فرع الصيانة والنسخ.
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اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : تــــضـم اIــــديـــــريـــــة الـــــفــــرعـــــيــــة لــــلـــــتــــكــــوين
: (2) Xمصلحتـ

- مـصــلـحـــة الـتــكـوين اIــتـخـصـصq وتـكــلّف ¦ـتــابـعـة
بـــرنـــامج الـــتـــكـــوين اIـــتـــخـــصص وبـــرمـــجـــة االمـــتـــحـــانــات

qXكونIوتقييم ا
: (2) Xوتضم فرع

qفرع البرمجة ومتابعة الدراسات *
* فرع االمتحانات والتقييمات.

- مــصــلـحـــة الــتــكــوين مــا قــبل الــتــرقــيــة والــتـكــوين
اIـستـمرq وتـكلّـف بتـنفـيذ ومـتابـعة سـير بـرامج التـكوين

وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها.
: (2) Xوتضم فرع

qعلوماتIستمر وجتديد اIفرع التكوين ا *
* فرع التكوين ما قبل الترقية.

5 :  : تــــضم اIـــديــــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلــــتـــربـــصــــات اIــاداIــادّة ة 
: (2) Xمصلحتـ

- مــصــلـحــة حتـضــيـر وتــنـظــيم الــتـربــصـاتq وتــكـلّف
بـــتـــنــظـــيم الـــتــربـــصــات الـــتــطـــبـــيــقـــيــة لـــكل من الـــتـــكــوين

اIتخصص والتكوين ما قبل الترقية.
: (2) Xوتضم فرع

qتخصصIفرع التربص التطبيقي للتكوين ا *
* فـــرع الــــتـــربص الــــتـــطـــبــــيـــقـي لـــلـــتــــكـــوين مــــا قـــبل

الـترقـية.
- مـصـلـحـة مـتـابـعـة الـتـربـصـات وتـقـيـيـمهـاq وتـكـلّف
بــــضـــمــــان الــــســـيــــر احلـــسـن لـــلــــتـــربــــصـــات الــــتــــطـــبــــيـــقــــيـــة

باIؤسسات العقابية وتقييمها.
: (2) Xوتضم فرع

qفرع متابعة التربصات *
* فرع تقييم التربصات.

6 :  : تــــضم اIـــديــــريـــة الـــفـــرعـــــيـــة لـــلــــتـــدريـــبـــات اIــاداIــادّة ة 
: (2) Xمصلحتـ

- مــصــلــحــة الــتــدريـبq وتــكــلّف بــتــنــظــيم ومــتــابــعــة
خـــطط الــتــدريـب لــلــطــلـــبــة اIــتــربـــصــX مــيـــدانــيــاq وحــفظ

النظام واالنضباط داخل اIدرسة.
: (2) Xوتضم فرع

qفرع تنظـيم التدريب شبه العسكري *
* فرع اIتابعة اليومية للطلبة.

- مـصـلـحـة الـتـنـشـيط والـتـمـدرسq وتـكـلّف ¦ـراقـبة
تمدرس الطلبة والتنشيط.

: (2) Xوتضم فرع
qفرع النشاطات الرياضية والثقافية *

* فرع التمدرس وتسيير ملفات الطلبة.

اIاداIادّة ة 7 :  : تـضم اIديـريـة الفـرعـيـة للـبـحث والتـوثيق
: (2) Xمصلحتـ

- مـــصــــلـــحـــة الــــبـــحثq وتــــكـــلّف بــــاســـتـــغـالل مـــنـــاهج
وتــقـــنــيـــات الــبـــحث في اجملـــال الــعـــقــابـي وإعــداد دراســات

حول الوسط العقابي.
: (2) Xوتضم فرع

qفرع استغالل مناهج وتقنيات البحث *
* فرع الدراسات العلمية.

- مــصــلــحـــة الــوثــائق واألرشــيفq وتــكــلّف بــتــكــوين
رصيد وثائقي وتسيير األرشيف.

: (2) Xوتضم فرع
qكتبةIفرع تسيير ا *
* فرع حفظ األرشيف.

اIــاداIــادّة ة 8 :  : يــديــر اIـــلــحــقــة اIــنـــشــأة في إطـــار أحــكــــام
اIـادّة 3 من اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-312 اIـؤرّخ في 7
مـحرّم عام 1432 اIوافق 13 ديسـمبـر سنة 2010 واIـذكور

أعالهq رئيس ملحقة.
: (2) Xوتضم ملصحتـ

qصلحة التقنيةIا -
- مصلحة الوسائل العامة.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اIوافق 20 مارس سنة 2012.

وزير العدلq حافظوزير العدلq حافظ
األختاماألختام

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة اKاليةوزارة اKالية
يـــنـــايــر مـــقـــرمـــقـــرّر مـــؤرر مـــؤرّخ في خ في 30 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اIــوافق  اIــوافق 24 يـــنـــايــر 

سنـة سنـة q2012 يتضمq يتضمّـن إلغاء مكتب للجمارك.ـن إلغاء مكتب للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qدير العامّ للجماركIإنّ ا
- ¦ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اIــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIتضمّـن
qادة 32 منهIال سيما ا qتمّمIعدّل واIا qقـانـون اجلمارك

- و¦ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقــم 11 - 421
اIـؤرّخ في 13 مــحـرم عــام 1433 اIـوافق 8 ديــسـمـبــر سـنـة
2011 الــذي يــحــدد تـنــظــيم اIــصــالح اخلــارجــيــة لــلــمــديــريـة

qالعامة للجمارك وسيرها
- و¦ــقــتــضى الــقــرار اIــؤرّخ في 26 ذي الــقــعــدة عــام
1431 اIــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحـــدّد مــوقع

اIديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك
qواختصاصها اإلقليمي

- و¦ـقــتـضى اIــقـرر اIـؤرّخ في 26 مــحـرّم عـام 1411
اIوافق 7 غـشت سنة 1991 واIـتضـمّن تصـنـيف قبـاضات

qتمّمIعدّل واIا qاجلمارك
- و¦ــقــتــضى اIــقــرّر اIـؤرّخ في 13 شــوّال عــام 1420
qـتـعــلّق ¦ـكـاتب اجلـمـاركIـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واIا

qتمّمIعدّل واIا
- و¦قـتضى اIقرّر اIؤرّخ في 19 رمـضان عام 1426
اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2005 واIـتعـلّـق ¦ـراكـز اجلـمارك

qاحلدودية البرية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يــلـغى مــكـتب اجلـمــارك احملـدث بـرأس
الـعـيــون (الـرمــز احملـاسـبي 12.206) ¦ـوجب اIــقـرّر اIـؤرّخ
q2000 ــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــةIفي 13 شــــوّال عــــام 1420 ا

اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــرتـــبط مـــركــز اجلـــمـــارك احلــدودي الـــبــري
بـرأس الـعيـونq اIـنصـوص عـليه في اIـقـرّر اIؤرّخ في 19
رمــضـان عـام 1426 اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة q2005 اIـعـدّل

واIتمّم واIذكور أعالهq ¦كتب اجلمارك باIريج.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يعـدّل نـتيـجـة لـذلك اIلـحق الـثاني بـاIـقرّر
اIــؤرّخ في 13 شـــوّال عــام 1420 اIــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة

q2000 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

يعـدل بالتـالي اجلدوالن اIـلحقـان باIـقرر اIؤرّخ في
26 مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 7 غــشت ســنــة q1991 اIــعــدّل

واIـــــتـــــمّمq وبـــــاIـــــقــــرّر اIـــــؤرّخ في 19 رمــــضـــــان عــــام 1426
اIوافق 22 أكتوبر سنة 2005 واIذكور أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يـــــكــــلّـف كل من اIـــــديــــر اجلـــــهـــــوي ورئــــيس
qكـلّ فيـمــا يخصــه qمفتـشيـة األقـســام للجـمارك بتـبسة
بتطـبيق هــــذا اIقـرّر الّـذي ينـشر فـي اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 24

يناير سنة 2012.
محممحمّد عبدو بودربالةد عبدو بودربالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــقــــــرمــــــقــــــرّر مــــــؤرر مــــــؤرّخ في خ في 15 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433 اIــــــوافق  اIــــــوافق 8
فبـراير سنـة فبـراير سنـة q2012 يتضـمq يتضـمّـن إحداث مكـتب جماركـن إحداث مكـتب جمارك

.Xزوات Xبت.Xزوات Xبت
ـــــــــــــــــــــــــــ

qدير العامّ للجماركIإنّ ا
- ¦ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اIــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIتضمّـن
qادة 32 منهIال سيما ا qتمّمIعدّل واIا qقـانـون اجلمارك

- و¦ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقــم 11 - 421
اIـؤرّخ في 13 مــحـرم عــام 1433 اIـوافق 8 ديــسـمـبــر سـنـة
2011 الــذي يــحــدد تـنــظــيم اIــصــالح اخلــارجــيــة لــلــمــديــريـة

qالعامة للجمارك وسيرها
- و¦ــقــتــضى الــقــرار اIــؤرّخ في 26 ذي الــقــعــدة عــام
1431 اIــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحـــدّد مــوقع

اIديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك
qواختصاصها اإلقليمي

- و¦ـقــتـضى اIــقـرر اIـؤرّخ في 26 مــحـرّم عـام 1411
اIوافق 7 غـشت سنة 1991 واIـتضـمّن تصـنـيف قبـاضات

qتمّمIعدّل واIا qاجلمارك
- و¦ــقــتــضى اIــقــرّر اIـؤرّخ في 13 شــوّال عــام 1420
qـتـعــلّق ¦ـكـاتب اجلـمـاركIـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واIا

qتمّمIعدّل واIا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يــــحـــدث بــــتــــX زواتــــX (مـــفــــتــــشــــيـــة
األقـــســام لـــلـــجــمـــارك بــإن قـــزام) مــكـــتب جـــمــاركq الـــرمــز

احملاسبي 11.204.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـصـنـف اIـكـتب اIـنـصـوص عـلـيه في اIـادة
األولى أعاله ضـمـن فـئـة اIـكـاتب ذات االخــتـصـاص الـكـامل
الـتي |ـكن أن يـجـري فيـهـا الـتصـريح بـكل الـبـضائع حتت
كل األنـظـمـة اجلـمـركـيـةq مـا عـدا في حـالـة تـطـبـيق األحـكـام
اIقيـدة لالختصـاص الوارد في اIادة 11 من اIـقرّر اIؤرّخ
q2000 ــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــةIفي 13 شــــوّال عــــام 1420 ا

اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.
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اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـصــنف قــبـاضــة اجلـمــارك اIــرتـبــطـة بــهـذا
اIكتب في الفئة الثالثة.

4 :  : تــتــمم بــالــتـالـي الـقــائــمــة اIــلـحــقــة بــاIــقـرّر اIـاداIـادّة ة 
اIــؤرّخ في 13 شـــوّال عــام 1420 اIــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة
2000 واجلــدول اIـلــحق بــاIــقــرر اIـؤرّخ في 26 مــحــرّم عـام

XــتـــمــمــIوا XــعـــدّلــIا q1991 ــــوافق 7 غـــشت ســـنـــةI1411 ا

واIذكورين أعاله.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـحــدد تـاريخ فــتح مـكــتب اجلــمـارك احملـدث
أعاله ¦وجب مقرر صادر عن اIدير العام للجمارك.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : يـــكــلّف كـل من اIـــديــر اجلـــهــوي لـــلــجـــمــارك
بــتـامــنـغــسـتq ورئــيـس مـــفــتــشـيـــة األقـســام لــلـجــمـارك
بإن قزامq كـلّ فيمـــا يخصــهq بتطبيق هـــذا اIقـرّر الّذي
يــنــشـر فــي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1433 اIـوافق
8 فبراير سنة 2012.

محممحمّد عبدو بودربالةد عبدو بودربالة

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 4  ذي احلــج  ذي احلــجّــة عـام ــة عـام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 31  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة   أكــــتــــوبــــر ســــنـــة q2011 يــــحــــدq يــــحــــدّد مــــدونـــةد مــــدونـــة
اإليـرادات والــنـفـقــات حلـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاصاإليـرادات والــنـفـقــات حلـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص
رقم رقم 125 - 302 الـــذي عــنـــوانـه "الـــصـــنـــدوق اخلــاص الـــذي عــنـــوانـه "الـــصـــنـــدوق اخلــاص

لتطوير النلتطوير النّقـل العمومي".قـل العمومي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإنّ وزير ا

qووزير النّقـل

- ¦ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 348 اIــؤرّخ في أوّل
ربــــيـع األوّل عـــام 1405 اIــــوافق 24 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1984
واIـــتـــضــــمّن إنـــشـــاء مـــؤســـســــة إلجنـــاز الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة
احلضرية واستغاللها في منطقة اجلزائر العاصمة تسمى

q"متـرو اجلـزائر"

- و¦ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اIؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عـام 1431 اIوافـق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2010 وا

- و¦ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 90 -391
اIــــــــؤرّخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1411 اIــــــــوافـق أوّل
ديسمبر سنـة 1990 واIتضمّن تغيير الطبيعة القانونية
لـلــشــركـة الــوطــنـيــة لـلــنّــقل بــالـســكك احلــديـديــة وقــانـونــهـا

qاألساسي
- و¦قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 85 اIؤرّخ
في 21 صـــفـــر عـــام 1430 اIــوافـق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009
الـذي يـحـدد كـيفـيـات تـسـيـير حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 125 - 302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص لـتـطـويـر

qادّة 3 منهIال سيّما ا q"النّقـل العمومي
- و¦قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 10 - 92 اIؤرّخ
في 28 ربــــــيع األوّل عـــــام 1431 اIـــــوافـق 14 مـــــارس ســـــنـــــة
2010 واIـــتــضــمّن إنــشـــاء اIــؤســســات الـــعــمــومــيـــة لــلــنّــقـل

qاحلضري وشبه احلضري

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 3 من اIـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 09 - 85 اIــــؤرّخ في 21 صـــفـــر عـــام 1430
اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2009 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد مــــدونـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 125 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

"الصندوق اخلاص لتطوير النّقـل العمومي".

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــقـــيــد حــســـاب الــتـــخــصـــيص اخلــــاص رقم
125 - 302 الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنــــدوق اخلـــاص لـــتــــطـــويـــر

النّقـل العمومي" مـا يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- حــــصــــة نــــاجت الــــرسم عــــلى مــــعــــامـالت الــــســــيـــارات

qاجلـديـدة
qمساهمة وكالء السيارات -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

نفقات دعم تعريفات :

- الــنــقل الــعــمــومي الــذي تــقــوم به مــؤســســة الـنّــقـل
qاحلضري وشبه احلضري لوالية اجلزائر

- الـنـقل الـعـمـومي الـذي تـقـوم به مـؤسـسـات الـنـقـل
qاحلضري وشبه احلضري

- النقل العـمومي بواسطة اIترو والترامواي الذي
qتقوم به مؤسسة مترو اجلزائر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 4  ذي احلــج  ذي احلــجّــة عـام ــة عـام 1433
اIــوافق اIــوافق 31  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــة q2011 يـــحــدq يـــحــدّد كـــيــفـــيــاتد كـــيــفـــيــات
مـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقممـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
125 - - 302 الـــــــذي عــــــنـــــــوانـه "الــــــصـــــــنـــــــدوق اخلــــــاص الـــــــذي عــــــنـــــــوانـه "الــــــصـــــــنـــــــدوق اخلــــــاص

لتطوير النلتطوير النّقـل العمومي".قـل العمومي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإنّ وزير ا

qووزير النّقـل

- ¦ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 348 اIــؤرّخ في أوّل
ربــــيـع األوّل عـــام 1405 اIــــوافق 24 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1984
واIـــتـــضــــمّن إنـــشـــاء مـــؤســـســــة إلجنـــاز الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة
احلضرية واستغاللها في منطقة اجلزائر العاصمة تسمى

q"متـرو اجلـزائر"

- و¦قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عــام 1431 اIـوافـق 28 مـايــو سـنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2010 وا

- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 391
اIــــــــؤرّخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اIــــــــوافق أوّل
ديسـمبر سنة 1990 واIتضمّن تغـيير الطبيـعة القانونية
لـلــشــركـة الــوطــنـيــة لـلــنّــقل بــالـســكك احلــديـديــة وقــانـونــهـا

qاألساسي

- و¦ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09 - 85 اIؤرّخ
في 21 صـــفـــر عـــام 1430 اIــوافـق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009
الـذي يـحـدد كـيفـيـات تـسـيـير حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 125 - 302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص لـتـطـويـر

qادة 4 منهIال سيما ا q"النّقـل العمومي

- و¦ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10 - 92 اIؤرّخ
في 28 ربــــــيع األوّل عـــــام 1431 اIـــــوافـق 14 مـــــارس ســـــنـــــة
2010 واIـــتــضــمّن إنــشـــاء اIــؤســســات الـــعــمــومــيـــة لــلــنّــقـل

qاحلضري وشبه احلضري

- و¦قتـضى القــرار الوزاري اIـشتــرك اIؤرّخ في
q2011 ــــوافق 31 أكــــتــــوبـــر ســــنـــةI4 ذي احلــــجــــة عـــام 1433 ا
الـــــذي يــــحــــــدّد مــــدونــــــة اإليــــرادات والــــنــــفــــقــــات حلــــســــاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلــــــــاص رقم 125-302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه

q"الصندوق اخلاص لتطوير النّقـل العمومي"

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 09 - 85 اIــــؤرّخ في 21 صـــفـــر عـــام 1430
اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنـة 2009 واIـذكـور أعالهq يـحـدّد هـذا
الــقــرار كــيــفــيــات مــتــابــعـة وتــقــيــيـم حــسـاب الــتــخــصــيص
اخلـــاص رقم 125-302 الـــذي عــنـــوانـه "الـــصـــنـــدوق اخلــاص

لتطوير النّقـل العمومي".

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــلــتـــزم اآلمـــر بـــصـــرف حـــســـاب الـــنـــفـــقــات
اIتعلقة بدعم تعريفات النّقـل العمومي.

اIاداIادّة ة 3 :  : تمنح التخـصيصات اIاليّـة لدعم تعريفات
الـنّـقـل الـعمـومي عـلى أسـاس اتـفـاقيـة مـبـرمـة بX وزارة
الـنّـقـل واIـسـتـفـيـدين من الــصـنـدوق اIـذكـور أعاله والـتي
حتـدّد الــكـيـفــيـات واإلجــراءات الـتي تـخــضع لـهــا الـعالقـات

.Xالطرف Xب

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تــتـــولى اIــصـــالح اIــعـــنــيـــة لــوزارة الـــنّــقـل
مــتـــابــعـــة اســتـــعــمـــال الــتــخـــصــيـــصــات اIـــالــيّـــة اIــمـــنــوحــة
ومــراقــبـــتــهــا. غــيــر أنه |ـــكن الــوزيــر اIــكـــلّف بــالــنّــقل أن
يطلب من اIستفيدين كل الوثائق التي يرى أنها مفيدة.

اIاداIادّة ة 5 :  : تعـد وزارة النّـقـل برنـامجـا سنـويا تـضبط
فيه عمليات التعريفات اIدعمة واIبالغ اخملصصة لها.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : يـــعـــد الــوزيـــر اIـــكـــلّف بـــالـــنّـــقل احلـــصـــيـــلــة
السنوية الستعمال مبالغ التخصيصات اIاليّة اIمنوحة
وكــذا قـــائــمــة اIـــســتــفـــيــدين وتـــرسل إلى الــوزيـــر اIــكــلّف

باIاليّة في نهاية كل سنة ماليّة.

- الــنــقل في الــضــواحي في الــســكك احلــديــديــة الـذي
تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1433 اIـوافق 31
أكتوبر سنة 2011.

وزير النقـلوزير النقـل
عمار توعمار تو

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¬ جوديكر¬ جودي
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 18 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1432
اIاIـوافق وافق 18 غ غــــشت سشت سـنـة ة q2011 يـحـدد تـعـداد مـنـاصبq يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمـات عـلى مسـتوى اIـديـريات الـوالئيـة لـلنـشاطاخلدمـات عـلى مسـتوى اIـديـريات الـوالئيـة لـلنـشاط

االجتماعي والتضامن.االجتماعي والتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qووزير التضامن الوطني و األسرة

- ¦قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا

- و¦ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اIـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اIـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2010  وا

- و¦ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 294
اIــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اIــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
ســــنــــة 2010  الـــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــتــــضــــامن

qالوطني واألسرة

- و¦ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8  من اIـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهq يهدف هذا
الـقرار إلى حتديد تـعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها وكذا
مدة الـعـقد اخلـاص بـاألعوان الـعـاملـX في نـشاطـات احلفظ
أو الصـيانة أو اخلـدمات على مـستوى اIـديريات الـوالئية
لـلنـشـاط االجـتـمـاعي والتـضـامنq طـبـقـا لـلجـداول اIـلـحـقة

بهذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اIـوافق 18
غشت سنة 2011.

وزير النقـلوزير النقـل
عمار توعمار تو

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

اIـاداIـادّة ة 7 :  : تـخــضع الــتـخــصـيــصــات اIـالــيّـة اIــمـنــوحـة
ألجــــهـــزة الــــرقــــابـــة الــــتـــابــــعـــة لــــلـــدولــــة طــــبـــقــــا لإلجـــراءات

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : ال |ـكـن اسـتـعـمال الـتـخـصـيصــات اIـالـــية
إالّ للغايات التي منحت من أجلها.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1433 اIـوافق 31
أكتوبر سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزير التضامن الوطني وزير التضامن الوطني
واألسرةواألسرة

السعيد بركاتالسعيد بركات
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

200

219

288

200

288

200

219

200

1

2

5

1

5

1

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

1

1

2

2

1

7

-

1

1

2

-

1

1

-

-

1

1

1 - مـديرية الـنشاط االجـتماعي والـتضامن - مـديرية الـنشاط االجـتماعي والـتضامن
لوالية أدرارلوالية أدرار

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية الشلفلوالية الشلف

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

3 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية األغواطلوالية األغواط

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

4 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية أم البواقيلوالية أم البواقي

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

-
-
-
-

2

3

-
-

3

5

-

5

1

1

-

2

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

3

1

2

2

1

9

3

1

1

5

5

1

6

1

1

1

3

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

288

200

288

200

288

200

219

240

288

1

5

1

5

1

5

1

2

3

5

-

5

1

6

-

1

2

3

-

1

2

3

-

-

1

1

1

2

5

2

-
-

2

3

-

-

3

4

-
-

4

1

3

-
-

-

-

4

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

2

5

1

8

3

1

2

6

4

1

2

7

1

3

1

1

1

2

9

5 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية باتنةلوالية باتنة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

6 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية بجايةلوالية بجاية

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

7 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية بسكرةلوالية بسكرة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

8 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية بشارلوالية بشار

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

288

200

288

200

288

200

219

200

1

5

1

5

1

5

1

2

1

-
4

1

5

-

2

2

-

2

1

3

-

2

1

3

-

2

2

3

-

-

3

3

-

3

4

-
-

4

3

-
-

3

3

-

3

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

3

4

1

8

3

2

5

4

2

1

7

3

2

1

6

3

2

5

9 - - مديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامنمديـرية الـنشـاط االجتـماعي والـتضامن
لوالية البليدةلوالية البليدة

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

10 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية البويرةوالتضامن لوالية البويرة
عامل مهني من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

11 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تامنغستوالتضامن لوالية تامنغست
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

12 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تبسةوالتضامن لوالية تبسة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

13 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تلمسانوالتضامن لوالية تلمسان
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

219

200

219

288

200

288

200

288

1

2

1

2

5

1

5

1

5

1

1

2

-

1

1

1

3

-

2

3

5

-

2

1

3

4

-

4

3

-

-

-

3

3

-

-

3

2

-

-

2

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

6

3

1

1

1

6

3

2

3

8

2

2

1

5

14 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تيارتوالتضامن لوالية تيارت

عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

15 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تيزي وزووالتضامن لوالية تيزي وزو

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

16 - - مــــــديــــــريــــــة احلــــــمــــــايـــــة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيـــــةمــــــديــــــريــــــة احلــــــمــــــايـــــة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيـــــة

والـتــضــامن اIــشـتــرك والــطــفـولــة  لــواليـةوالـتــضــامن اIــشـتــرك والــطــفـولــة  لــواليـة
اجلزائراجلزائر

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

17 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية اجللفةوالتضامن لوالية اجللفة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2438
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

288

200

288

200

219

200

200

219

1

5

1

5

1

2

1

1

2

-
-
2

2

-
1

1

2

-
2

1

3

-
1

1

-
-
1

1

2

1

-

3

3

-
-

3

3

-
-
3

3

-
3

1

2

-
3

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

2

1

2

5

3

1

1

5

3

2

1

6

3

1

4

1

2

1

4

18 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية جيجلوالتضامن لوالية جيجل
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

19 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية سطيفوالتضامن لوالية سطيف
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

20 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية سعيدةوالتضامن لوالية سعيدة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

21 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية سكيكدةوالتضامن لوالية سكيكدة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

22 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية سيدي بلعباسوالتضامن لوالية سيدي بلعباس
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

288

200

288

200

288

200

288

200

1

5

1

5

1

5

1

5

1

-

1

2

3

-

1

1

-

2

2

1

1

1

3

-

1

1

3

-
-

3

6

-

6

9

-

9

6

-

-

6

3

-

3

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

3

1

2

6

6

1

7

9

2

11

7

1

1

9

3

1

4

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

23 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية عنابةوالتضامن لوالية عنابة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى الثالث

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

24 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية قاIةوالتضامن لوالية قاIة

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

25 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية قسنطينةوالتضامن لوالية قسنطينة

عامل مهني من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

26 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية اIديةوالتضامن لوالية اIدية

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

27 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية مستغا�والتضامن لوالية مستغا�

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي



4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2638
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

200

200

219

200

288

200

1

1

1

2

1

5

1

1

1

2

-

1

1

-

1

1

2

-

2

1

3

-

1

1

3

-

3

2

-

2

1

-

-

1

2

-

-

2

3

-

3

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

5

2

1

3

1

1

1

3

2

2

1

5

3

1

4

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

28 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية اIسيلةوالتضامن لوالية اIسيلة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

29 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية معسكروالتضامن لوالية معسكر

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

30 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية ورقلةوالتضامن لوالية ورقلة

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

31 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية وهرانوالتضامن لوالية وهران

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

32 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية البيضوالتضامن لوالية البيض

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

200

200

288

200

200

240

200

288

1

1

1

5

1

1

3

1

5

-
1

1

-
1

1

-
1

1

2

-
1

1

-
1

1

2

-
2

1

3

2

-
2

2

-
2

2

-
-
2

3

-
3

1

-
-
1

2

-
-
2

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

2

1

3

2

1

3

2

1

1

4

3

1

4

1

1

1

3

2

2

1

5

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

33 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية إيليزيوالتضامن لوالية إيليزي
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

34 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية برج بوعريريجوالتضامن لوالية برج بوعريريج
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

35 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية بومرداسوالتضامن لوالية بومرداس
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
36 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية الطارفوالتضامن لوالية الطارف
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

37 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تيندوفوالتضامن لوالية تيندوف
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى الثاني

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
38 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تيسمسيلتوالتضامن لوالية تيسمسيلت
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي



4 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2838
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2012 م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

1

2

1

5

1

2

1

2

5

1

5

-

1

1

2

2

1

1

4

-
1

1

2

-
1

1

1

3

6

-
1

1

2

-
-
2

2

-
-
2

3

-
-
3

3

-
-
-
-
3

3

-
3

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

2

1

1

4

4

1

1

6

3

1

1

5

3

1

1

1

3

9

3

1

4

39 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية الواديوالتضامن لوالية الوادي
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
40 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية خنشلةوالتضامن لوالية خنشلة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
41 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية سوق أهراسوالتضامن لوالية سوق أهراس
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
42 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية تيبازةوالتضامن لوالية تيبازة
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
43 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية ميلةوالتضامن لوالية ميلة
عامل مهني من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل في كل مديريةفي كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

200

240

200

200

240

288

200

240

288

200

288

1

3

1

1

3

5

1

3

5

1

5

-
1

1

2

-
1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

3

-
1

3

4

1

-
-

1

2

-

2

4

-
-
-
4

7

-
-

7

5

-
-
5

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

44 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية عX الدفلىوالتضامن لوالية عX الدفلى
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى الثاني

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

45 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية النعامةوالتضامن لوالية النعامة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

46 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية عX تموشنتوالتضامن لوالية عX تموشنت
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

47 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية غردايةوالتضامن لوالية غرداية
عامل مهني من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

48 - - مـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعيمـــــــديـــــــريــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــاط االجـــــــتـــــــمـــــــاعي

والتضامن لوالية غليزانوالتضامن لوالية غليزان

عامل مهني من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 28  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اIـوافق اIـوافق 26  سـبـتمـبـر سـنة   سـبـتمـبـر سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن الـتـنـظيمن الـتـنـظيم
الــداخـــلي لـــلـــمـــدرســـة الـــوطـــنــيـــة حلـــفظ اIـــمـــتـــلـــكــاتالــداخـــلي لـــلـــمـــدرســـة الـــوطـــنــيـــة حلـــفظ اIـــمـــتـــلـــكــات

الثقافية وترميمها.الثقافية وترميمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزيرة الثقافة
qاليةIووزير ا

- ¦ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2010 وا

- و¦قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و¦قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اIؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 500
اIـؤرّخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدّد مـــهــــام اIـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و¦ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 328
اIــؤرّخ في 21 شــوّال عــام 1429 اIــوافق 21 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واIـتضمّن إنشـاء اIدرسة الوطـنية حلفظ اIـمتلكات

qادّة 5 منـهIال سيّما ا qالثقافية وترميمها
- و¦ـقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 5 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 08 - 328 اIــؤرّخ في 21 شــوّال عــام 1429
اIـوافق 21 أكـتـوبـر سـنة 2008 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
القـرار إلى حتـديـد التـنـظـيم الـداخلي لـلـمـدرسة الـوطـنـية

حلفظ اIمتلكات الثقافية وترميمها.
اIاداIادّة ة 2 :  : يساعد مدير اIدرسة كل من :

qمدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات -
- مـدير مساعـد للتكـوين اIتواصل والبـحث العلمي

qوالعالقات اخلارجية
qّالعام Xاألم -
qكتبةIمدير ا -

- رؤساء أقسام.

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : يــــكــــلّـف اIـــديــــر اIــــســــاعــــد لـــلــــدراســــات في
التدرج والشهادات ¦ـا يأتي :

- مــــتـــابــــعـــة اIــــســــائل اIــــتـــعــــلـــقــــة بــــســـيــــر الـــتــــعــــلـــيم
qوالتربصات

- الــــســـهــــر عـــلـى انـــســــجـــام عــــروض الـــتــــكـــويـن الـــتي
qدرسةIتقدمها األقسام مع مخطط تنمية ا

- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اIـــعــمـــول به في
مــجــال الــتــســجــيـل وإعــادة الـتــســجــيـل ومــراقــبــة اIــعـارف

qوتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم
- الـــســهـــر عــلـى احــتـــرام الـــتــنـــظــيـم وإجــراء تـــســـلــيم

qالشهادات
qضمان مسك البطاقة االسمية للطلبة وحتيينها -

ويساعده كل من :
qرئيس مصلحة التعليم والتقييم -

qرئيس مصلحة التربصات -
- رئيس مصلحة الشهادات.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يــكـلّف اIــديـر اIـســاعـد لـلــتـكــوين اIـتـواصل
والبحث العلمي والعالقات اخلارجية ¦ـا يأتي :

Xـــتــــواصل وحتـــســـIتــــرقـــيـــة أنـــشــــطـــة الـــتـــكــــوين ا -
اIـــــســـــتــــوى وجتـــــديــــد مـــــعــــلـــــومـــــات إطــــارات الـــــقــــطـــــاعــــات
االجــتـــمــاعـــيــة االقــتـــصــاديـــة اIــتـــصــلـــة ¦ــجـــال أو مــجــاالت

qدرسةIتخصص ا
- مـتـابـعــة أنــشـطــة الـبـحث خملـابـر ووحـدات الـبـحث

qمـع األقسـام
qنتائج البحث Xالقيام بكل نشاط من شأنه تثم -
- جـمع ونــشـر اIـعــلـومـات اخلـاصــة بـأنـشــطـة الـبـحث

qدرسةIالتي تقوم بها ا
- ضـمــان مــتــابـعــة بــرامج حتـســX مــسـتــوى وجتــديـد

qمعلومات األساتذة والسهر على انسجامها
- ضــمــان مــتـابــعــة ســيــر اجملــلس الــعــلــمي لــلــمــدرسـة

qواحلفاظ على أرشيفها
- تـرقـيـة عالقــات اIـدرسـة مع مـحـيـطـهـا االجـتـمـاعي

qبادرة ببرامج الشراكةIواالقتصادي وا
- اIــبــادرة بـأنــشــطـة تــرقــيـة الــتــبـادل والــتــعـاون مع

qمؤسسات التعليم العالي األخرى
qمسك البطاقية اإلحصائية للمدرسة -

- وضع حتت تـصـرف الطـلبـة كل مـعلـومـة من شأنـها
qمساعدتهم على اختيار توجيههم

ويساعده كل من :
qتواصلIرئيس مصلحة التكوين ا -

- رئـــيـس مـــصـــلــــحـــــة مـــتــــابـــعـــــة أنــــشـــطـــــة الــــبـــحث
qنتائجـه Xوتثم

qرئيس مصلحة العالقات اخلارجية -
- رئيس مصلحة اإلحصاء والتوجيه.
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اIاداIادّة ة 5 : : يكلّف األمX العامّ ¦ـا يأتي :
- الـــســـهـــر عــــلى مـــتـــابــــعـــة تـــســـيـــيـــر اIــــســـار اIـــهـــني

qدرسةIستخدمي اI
- الـــســهـــر عــلى مـــتــابــعـــة الــســـيــر احلــسـن لــلــمـــصــالح

qالتقنية
- ضـمـان مــتـابـعــة تـمــويل أنـشـطــة الـبــحث لـوحـدات

qومخابر البحث
- اقــتــراح بــرامج األنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة

qوترقيتها
- ضـــمــان مــتــابـــعــة بــرامج إجنـــاز الــهــيـــاكل واقــتــنــاء

qالتجهيزات
qضمان متابعة مخطط األمن الداخلي للمدرسة -

- الــســهــر عــلـى تــزويــد هــيــاكل اIــدرســة ومــصــاحلــهــا
الــتـقــنـيــة بـوســائل الـســيـر وصــيـانــة اIـمــتـلــكـات اIــنـقــولـة

qنقولةIوغير ا
qدرسةIالسهر على حفظ أرشيف ا -

ويســاعد األمـX العـــامّ الذي يـلحـق بـه مـكتب األمن
الداخليq كـل من :

- نـائب مـديـر اIسـتـخـدمـX والتـكـوين والـنـشـاطات
qالثقافية والرياضية

qاليّة واحملاسبة والوسائلIنائب مدير ا -
qرئيس مصلحة اخلدمات اجلامعية -
qمركز الطبع والسمعي البصري -

- مركز أنظمـة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم
qتلفز والتعليم عن بعدIا

- مديـر اIكتبـة.

qوالتكوين XسـتخدمـIادّة ة 6 : : يـكلّف نائب مـدير اIاداIا
والنشاطات الثقافية والرياضية ¦ـا يأتي :

qXهني للمستخدمIسار اIضمان تسيير ا -
Xوضع حـــيّــز الـــتّــنـــفــيـــذ بــرامـج الــتـــكــوين وحتـــســ -
Xاإلداري XستخدمIعلومات لفائدة اIستوى وجتديد اIا

qصالحIوأعوان ا Xوالتقني
- ضــمــــان تــســيـيــر تــعــــداد اIــســتـخــدمــX والــســهـــر

qاألقسـام Xنسجم بIعـلى توزيعهم ا
- إعــداد مـخــطط تـسـيــيـر اIــوارد الـبـشــريـة ووضـعـه

qحيّز التّنفـيذ
- وضع حـيّـز الــتّّـنـفـيـذ بـرامج الـنــشـاطـات الـثـقـافـيـة

والرياضية.
ويساعده كـل من :

qXدرسIا XستخدمIرئيس مصلحة ا -
Xوالتقني Xاإلداريـ XستخدمIرئيس مصلحـة ا -

qصالحIوأعـوان ا
qستوىIا Xرئيس مصلحة التكوين وحتس -

- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.

اIــــاداIــــادّة ة 7 : : يـــكــــلّـف نـــائـب مـــديــــر اIــــالــــيّـــة واحملــــاســــبـــة
والوسائل ¦ـا يأتي :

- جــمع الــعــنــاصــر الــضــروريــة لــتــحــضــيــر اIــشــروع
qالتمهيدي للميزانية

- ضــــمــــان تــــنــــفـــيــــذ اIــــيــــزانــــــيـــة واIــــسـك الـــيــــــومي
qدرسـةIحملاسبـة ا

- مــــتـــــابــــعـــــــة تــــمـــــويل أنـــــشــــطـــــــة الــــبـــــحث خملـــــابــــــر
qووحــدات البحث

qدرسة وتسييرهIضمان حفظ أرشيف ا -
qسك اليومي لسجالت اجلردIا -

- ضــمــان نــظــافـــة وصــيــانـــة اIـمــتــلــكــــات اIــنــقــولـــة
qنقولـةIوغيـر ا

- ضمان تنفيذ برامج جتهيز اIدرسة.
ويساعده كـل من :

- رئــيـس مــصــلـــحــة اIــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــة وتــمــويل
qنشاطات البحث

qرئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات -
qرئيس مصلحة الوسائل واجلرد واألرشيف -

- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.

اIـاداIـادّة ة 8 : : يـكـلّف رئـيس مـصـلـحـة اخلـدمـات اجلـامـعـية
¦ـا يأتي :

qضمان شروط إيـواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم -
qنحIضمان سير مصلحة ا -

: Xاآلتي Xتضم مصلحة اخلدمات اجلامعية الفرع
qفرع اإليواء والنّقـل واإلطعـام -

- فرع اIنح.

: Xتقنيت Xدرسة مصلحتIادّة ة 9 : : تضم اIاداIا
qمركز الطبع والسمعي البصري -

- مركز أنظمـة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم
اIتلفـز والتعلـيم عن بعد.

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 : : يـــــكـــــلّـف مـــــركـــــــز الـــــطــــــبـــع والـــــســــــمـــــعي
البصــري ¦ـا يأتي :

qدرسةIطبع كل وثيقة إعالمية حول ا -
- طـــــبع كـل وثــــيـــــقــــة ذات اســــتـــــعــــمـــــال بــــيـــــداغــــوجي

qوتعليمي وعلمي
- الــدعم الــتــقــني لــتــســجــيل كل الــدعــائـم الــســمــعــيـة

البصرية ذات االستعمال البيداغوجي والتعليمي.
: Xاآلتي Xويشمـل الفرع

qفرع الطبع -
- فرع السمعي البصري.



اIــــاداIــــادّة ة 11 : : يــــكـــلّـف مــــركـــــــز األنــــظــــمـــــة وشــــبــــكـــــات
اإلعالم واالتــصـــال والــتــعـلــــيم اIــتـلــفـــــز والـتــعــلـــــيم عـن

بعـد ¦ـا يأتي :
qاستغالل الشبكات وإدارتها وتسييرها -

- اســتـــغـالل وتــطـــويـــــر تــطــبــيـــقــــات اإلعــالم اآللـي
qفـي مجال التسيير البيداغوجي

- مـتــابـعــة اIــشـاريع اIــتــعـلــقـة بــالــتـعــلـيـم عن طـريق
qالشاشة والتعليم عن بعد وتنفيذها

- الــــــــدعــم الـــــــتـــــــقـــــــنـي فـي إعــــــــداد الـــــــدروس عـــــــبــــــــر
qاألنتـرنات وإنتاجها

- تكوين اIساهمX في التعليم عن بعد وتأطيرهم.
ويشمـل الفـروع اآلتـية :

qفرع األنظمة -
qفرع الشبكات -

- فرع التعليم اIتلفز والتعليم عن بعد.

اIاداIادّة ة 12 : : يكلّف مدير اIكتبة ¦ـا يأتي :
- اقــــــــتــــــــــراح بــــــــــرامـــج اقـــــــتــــــــنـــــــــــاء اIــــــــؤلــــــــفـــــــــــات

qوالتــوثــيق اجلــامعي
- تـنــظـيم الـرصــيـد الـوثــائـقي لـلــمـكـتــبـة بـاســتـعـمـال
الــــطــــــرق اIـالئــــمــــــة لــــلــــمــــعــــاجلــــــة والــــتــــــــرتــــيب واIــــسك

qاليــومي جلـردهـا
- وضع الــــشــــروط اIـالئــــمــــة الســــتــــعــــمــــال الــــرصــــيــــد
الــوثــائــقي مـن قــبل الــطــلــبــة واألســاتــذة ومــســاعــدتــهم في

بحوثهم البيبليوغرافية.
ويسـاعده كـل من :

qعاجلةIرئيس مصلحة االقتناء وا -
qرئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية -

- رئيس مصلحة االستقبال والتوجيه.
اIاداIادّة ة 13 : : يسـاعد رئيس القسم :

- رئـــيس مـــصــلـــحـــة مــتـــابــعـــة الـــتــدريـس والــتـــعـــلــيم
qوالتقييم في التدرج

qرئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث -
وعند االقتضاءq رؤساء مخابر.

اIـاداIـادّة ة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
qللجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 28 شـــوّال عــام 1432 اIــوافق 26
سبتمبر سنة 2011.
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 29  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اIـــــوافق  اIـــــوافق 27
أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس
الــتــوجــيــهي Iــركــــز الــفـنـــون والــثــقــافـــة في قــصـــرالــتــوجــيــهي Iــركــــز الــفـنـــون والــثــقــافـــة في قــصـــر

رؤسـاء البحـر.رؤسـاء البحـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¦ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 29 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اIــــوافق 27 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2011 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيـــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 93 - 282 اIــــؤرّخ في 9 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1414
اIـوافق 23 نــوفـمـبــر سـنـة 1993 واIــتـضــمّن إنــشـاء مــركـز
الــفــنـون والــثــقـافــة في قــصـر رؤســاء الــبـحــرq اIــعـدّلq في
اجملـــــلـس الـــــتـــــوجـــــيـــــهي Iـــــركــــــز الـــــفـــــنـــــون والـــــثـــــقـــــافـــــة في

قصررؤساء البحر :

السيدتان والسادة :

qـكـلّف بـالـثـقـافةIبـديـعـة سـاطـور : £ـثـلـة الـوزيـر ا -
qرئيسة

- عــلي شــريـف : £ــثل الــوزيـــر اIــكــلّف بـــالــداخــلــيــة
qواجلماعات احمللية

- عـــبــــد اIـــالك بـــلـــخـــــيـــر : £ـــثـل الــــوزيــــر اIـــكــــلّف
qاليّةIبا

- مــحــمــد عــلــيش : £ــثـل الــوزيـــر اIــكــلّف بــالــبــحث
qالعلمي

- سـليمان حـاشي : مدير اIـركــز الـوطني لـلبحوث
في عــــــصــــــــور مـــــــا قــــــبـــل الــــــتــــــــاريـخ في عــــــلـم اإلنــــــســـــان

qوالتـاريخ

- جــــــمـــــال الــــــديــن حــــــمـــــــوش : £ــــــثــل والـي واليـــــــة
qاجلــزائـر

- أمX قرابليq £ثل رئيس اجمللس الشعبي لبلدية
qالقصبـة

- عـبـد الـكــر¬ مـزيـانيq £ـثل اجلـمـعــيـة الـتـأسـيـسـيـة
qلتراث القصبة

- عـــائـــشــــة عـــمـــامــرةq £ـــثـــلـــة جـــمـــعـــيــة مـالك عـــقــــار
القصبة.

تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرّخ في 12 شعـبـان عام 1427
اIـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2006 واIتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء
اجملــلس الـــتــوجــيـــهي Iــركــز الـــفــنــون والـــثــقــافـــة في قــصــر

رؤساء البحر.
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