
العدد العدد 41
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 25 شعبان شعبان عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 15  يوليو سنة   يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-279 مـؤرّخ في 19 شــعـبــان عـام 1433 اHـوافق 9 يـولــيـو ســنـة p2012 يــحـدد كــيــفـيــات تــنـظــيم وســيـر
البطـاقية الـوطنـية للـمخـالفـW في مـجال مخـالفـة التشـريـع والتـنظيـم اخلـاصW بـالصرف وحـركة رؤوس األموال من
وإلى اخلارج................................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 اHوافق 9 يوليو سنة p2012 يحدد كيفـيات االستفادة من العطلة
العلمية.....................................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-281 مـــؤرّخ في 19 شـــعــبــان عــام 1433 اHـــوافق 9 يـــولــيـــو ســنــة p2012 يـــتــضـــمن إنـــشــاء مـــؤســســات
استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها...................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12-204 مـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 6 مـايـو سـنـة p2012 يـحـدد نـظـام أجـور أعـضـاء
مجلس اHنافسة واألمW العام واHقرر العام واHقررين (استدراك)......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 17 يــونـــيـــو ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مـــكـــلّف بـــالـــدّراســات
والتلخيص بوالية اجلزائر............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يـونـيو سـنة p2012 يـتضـمّن إنـهاء مـهام مـديرين لـلـتقـنW والـشؤون
.......................................................................................................................................Wالعامة في واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مفتش في والية سطيف......
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يـونـيو سـنة p2012 يتـضمّـنان إنـهاء مـهام مـندوبـW للـحرس
.......................................................................................................................................Wالبلدي في واليت
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيو سـنة p2012 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهام كـتـاب عامـW لدى
رؤساء دوائر في الواليات............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونــيـو ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــشـؤون الــديـنــيـة
واألوقاف في والية تبسة..............................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 17 يــونــيــو ســنــة p2012 يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــديــرين لـــلــثــقــافــة في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 يـتضمّن إنهاء مهـام اHدير العامّ للـوكالة الوطنية
لوثائق الصحة............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونـيو سنة p2012 يتضـمّن إنهاء مهـام مدير البـريد وتكنـولوجيات
اإلعالم واالتصال في والية تندوف..................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام �جلس احملـاسبـة................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونــيـو ســنـة p2012 يـتــضـمّن تــعـيــW مـديـريـن لـلـتــقـنــW والـشـؤون
العامة في الواليات......................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 تتضمّن تعيW رؤساء دوائر في الواليات......
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيو سـنة p2012 يتـضـمّن تعـيW كـتـاب عامـW لدى رؤسـاء دوائر
في الواليات...............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 يتضمّن تعيW الكاتب العامّ لبلدية قسنطينة....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـركـز الـوطـني لـتـكـوين
مستخدمي اجلماعات احمللية وحتسW مستوياتهم وجتـديـد معـلوماتهم بـورقلـة....................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW مـديــرين لــلــشــؤون الـديــنــيـة
...................................................................................................................................Wواألوقاف في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يـونـيو سـنة p2012 يـتضـمّن تـعيـW مديـرين لـلمـصـالح الفالحـية في
......................................................................................................................................................Wواليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة p2012 يتضمّن تعيW مديرين للثقافة في الواليات.....
مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنـة p2012 يـتــضــمّــنــان تـعــيــW مــديـرين لــلــبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات...................................................................................................
مرسوم تـنفيذيّ مؤرّخ في 4 ذي احلجّـة عام 1418 اHوافق أوّل أبـريل سنة p1998 يـتضمّن تعـيW نائب مديـر بوزارة التجارة
(استدراك).................................................................................................................................................

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

قرار مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن التصديق على نـظام جلنة تنظيم عمليات البورصة
ومــراقــبـتــهـا رقـم 12 - 01  اHـؤرّخ في 18 صفـر عام 1433 اHـوافق 12 يـنـاير سـنة 2012 الـذي يـعـدّل ويتـمّم الـنـظام رقم
97 - 03 اHؤرّخ في 17 رجب عام 1418 اHوافق 18 نوفمبر سنة 1997 واHتعلق بالنظام العام لبورصة القيم اHنقولة....

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 23 شـعـبـان عام 1432 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة p2011 يتـضـمن الـتـصـريح بـاHـنفـعـة الـعـمـومـية
لعملية نزع اHلكية اHتعلقة بتدعيم اHياه الصاحلة للشرب Hركز سيدي خليفةp والية ميلة.......................................

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 8 صــفـــر عــام 1433 اHـــوافق 2 يـــنــايـــر ســنــة p2012 يـــحــدد خــصـــائص اHــيـــاه الــقــذرة اHـــصــفــاة
اHستعملة ألغراض السقي.............................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 8 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنـايـر سـنـة p2012 يـحـدد قــائـمـة اHـزروعـات الـتـي �ـكن سـقـيـهـا
باHياه القذرة اHصفاة...................................................................................................................................

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 29 يـنـايـر سـنة p2012 يحـدّد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـفـتـشــية
اجلهويــة للعمران والبنــاء في مكـاتب..........................................................................................................

وزارة وزارة الصناعة وا=ؤسسات الصناعة وا=ؤسسات الصغيرة وا=توسطة الصغيرة وا=توسطة وترقية االستثماروترقية االستثمار
قــرار مــؤرّخ في 7  رجب عـام 1432 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنــة p 2011 يــعــدّل الــقــرار اHــؤرّخ في 12 شــوّال عــام 1431 اHـوافق 21
سبتمبر سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.............................

قــرار مــؤرّخ في 3  مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 28  نـوفــمــبــر ســنـة p 2011 يــتــضــمّن إنــشــاء جلــنــة الــطـعـن لــدى وزارة الــصّــنــاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................

قـرار مؤرّخ في 3  محـرّم عام 1433 اHوافق 28  نوفمـبر سنة p 2011 يحـدّد تشكـيلـة جلنة الـطعن اHـنشأة لـدى وزارة الصّـناعة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 5 صفـر عام 1433 اHوافق 29 ديـسمـبر سـنة p2011 يـحدد إطـار تنـظيم اHـسابـقات عـلى أساس
االخــتــبــارات  واالمــتــحــانــات واالخــتــبــارات اHــهــنــيــة لاللــتــحـــاق بــاألسالك والــرتب اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................
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1997 واHـتـضـمن شـروط وكـيـفـيـات تـعـيـW بـعض األعـوان

واHـوظفـW اHؤهـلـH Wعـاينـة مخـالـفة الـتشـريع والـتنـظيم
اخلــــاصــــW بــــالـــــصــــرف وحــــركــــة رؤوس األمـــــوال من وإلى

pاخلارج

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 257-97
اHؤرخ في 9 ربيع األول عام 1418 اHوافق 14 يولـيو سنة
1997 الـــذي يــضـــبـط أشــكـــال مـــحـــاضــر مـــعـــايـــنــة مـــخـــالـــفــة

الـتــشـريع والــتـنــظـيم اخلــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس
األمــــوال من وإلـى اخلــــارج وكــــيــــفــــيــــات إعــــدادهــــاp اHــــعـــدل

pتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11-35 اHؤرخ
في 24 صـفـر عام 1432 اHـوافق 29 يـنـايـر سـنة  2011 الـذي
يحدد شروط وكيـفيات إجراء اHصاحلة في مجال مخالفة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اخلــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس
األمــوال من وإلى اخلـارج وكـذا تــنـظـيم الــلـجـنـة الــوطـنـيـة

pواللجنة احمللية للمصاحلة وسيرهما

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  تـطــبـيـقــا ألحـكـام الـفــقـرة األخـيـرة من
اHــادة 9 مـــكــرر مـن األمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صـــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة p1996 اHـــعـــدل واHـــتــمم
واHـذكـور أعـالهp يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد كـيـفـيـات
تـنظـيم وسـيـر البـطـاقـية الـوطـنـية لـلـمـخالـفـW في مـجال
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اخلــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

األموال من وإلى اخلارج.

2 : : الــبــطــاقــيــة اHــنــشــأة لــدى الــوزارة اHــكــلــفـة اHـاداHـادّة ة 
بـاHالـية وبـنك اجلزائـر هي بـنك معـطيـات يسـجل فيه كل
شـخص طبيعي أو مـعنويp مـقيم أو غير مـقيمp كان محل
Wمـحـضــر مـعــايـنـة مــخـالـفــة الـتــشـريع والـتــنـظــيم اخلـاصـ

بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج.

تـتــكـفل الــوزارة اHـكـلــفـة بــاHـالـيــة بـالــتـسـيــيـر اHـادي
والتقني للبطاقية.

اHاداHادّة ة 3 : : تستغل البطاقية لألغراض اآلتية :
- وضع ســــيــــاســـة الــــوقــــايـــة واHــــكــــافـــحــــة في مــــجـــال

pمخالفة الصرف

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 12-279 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة p2012 يــحــدد كــيــفــيـاتp يــحــدد كــيــفــيـات

تـنـظـيم وسـيـر الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة لـلـمـخالـفــW فيتـنـظـيم وسـيـر الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة لـلـمـخالـفــW في
Wمـــجـــال مـــخـــالـــفــة الـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيـم اخلـــاصــWمـــجـــال مـــخـــالـــفــة الـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيـم اخلـــاصــ

بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج.بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966  واHـتـضـمن قـانـون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966  واHـتـضـمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون اجلمارك
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واHــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـW بـالـصـرف وحـركة

pتممHعدل واHا pرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالنقد والقرض
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 256-97
اHؤرخ في 9 ربيع األول عام 1418 اHوافق 14 يولـيو سنة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- الــوقــايــة واHــكــافــحــة فـي مــجــال تــبــيــيض األمــوال
pوتمويل اإلرهاب

pصاحلةHفي مجال ا Wمراقبة سوابق اخملالف -
pWاتخاذ اإلجراءات التحفظية جتاه اخملالف -

pإعداد اإلحصائيات -
- إعــــــداد الــــــتــــــقــــــريـــــر الــــــســــــنــــــوي اHــــــوجـه لــــــرئــــــيس

اجلمهورية.

اHاداHادّة ة 4 :  :  تزود البطاقية من :
- بـنك اجلـزائـرp انـطالقـا من اHـعـطـيـات اHـتـأتيـة من
مـحـاضـر مـعـايـنــة اخملـالـفـات الـتي يـعــدهـا أعـوانه احملـلـفـون
ومن اإلجـراءات التحـفظيـة اHتخذة مـن طرف احملافظ ضد
مـخـالفي  الـتـشريع والـتـنظـيم اخلـاصW بـالـصرف وحـركة

pرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- الــوزارة اHـكــلـفــة بـاHـالــيـةp انــطالقـا مـن اHـعــطـيـات
اHــتـــأتــيـــة من مــحـــاضــر مـــعــايـــنــة اخملـــالــفــات الـــتي يـــعــدهــا
األعـــــوان اHــــؤهــــلــــون اآلخـــــرون ومن مــــقـــــررات اHــــصــــاحلــــة
اHــتـــخــذة من طــرف الــلـــجــنــة الــوطـــنــيــة والــلـــجــان احملــلــيــة

للمصاحلة.
اHــــاداHــــادّة  5 : : تـــــطــــلـع عــــلـى اHــــعــــلـــــومــــات اHـــــســــجـــــلــــة في
الــبـطــاقـيـة حــسب احــتـيـاجــاتـهــا اHـبــررة قـانــونـاp الـهــيـاكل

واHؤسسات اآلتية :
pاللجنة الوطنية للمصاحلة -
pاللجان احمللية للمصاحلة -
pفتشية العامة للماليةHا -

pديرية العامة للصرف لبنك اجلزائرHا -
pديرية العامة للجماركHا -
pديرية العامة للضرائبHا -
pديرية العامة للمحاسبةHا -

pمديرية الوكالة القضائية للخزينة -
pاليHخلية معاجلة االستعالم ا -

- اHديـريـة العـامة لـلـرقابـة االقتـصـادية وقـمع الغش
لوزارة التجارة.

اHاداHادّة ة 6 : :  �ـكن اجلهات الـقضائـية اخملتـصة أن تطلب
من مـسـيـر الـبـطـاقـيـة مـعـلـومـات حـول سـوابق كل شـخص

طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية.

و�كـن ضبـاط الـشـرطـة الـقـضائـيـة أن يـطـلـبـوا نفس
اHـعــلـومــات بـنـاء عــلى تـقــد� تـسـخــيـرة مـســلـمــة من اجلـهـة

القضائية اخملتصة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــعـــW األشــخــاص اHـــؤهــلــون Hـــمــارســة حق
االطالع على اHـعـلومـات اHسـجـلة في الـبطـاقـية �ـقرر من
مسؤولي الهياكل واHؤسسات اHذكورة في اHادة 5 أعاله.

ترسل نسخـة من مقرر التعيW إلى الوزير اHكلف
باHالية وإلى محافظ بنك اجلزائر.

اHاداHادّة ة 8 :  :  تسجل في البطاقية اHعلومات اآلتية :
pعاينة اخملالفة�1 - حتديد اHصلحة التي قامت 

p2 - الرقم التسلسلي حملضر معاينة اخملالفة
3 - تـاريخ اHــعـايـنــات الـتي � الـقــيـام بـهـا وســاعـتـهـا

pومكانها أو أماكنها احملددة
pعاينةH4 - ظروف ا

pوعـنـد االقـتـضاء p5 - حتـديـد هـويـة مـرتكـب اخملـالـفـة
هــويــة اHــسـؤول اHــدنـيp عــنــدمــا يـكــون الــفــاعـل قــاصـرا أو
هـــويــة اHـــمــثل الـــشــرعيp عـــنــدمـــا يــكـــون الــفـــاعل شـــخــصــا

pمعنويا
6 - طبيعة اHعـاينات التي � القيام بها واHعلومات

pاحملصل عليها
pكونة للعنصر الشرعي للمخالفةH7 - النصوص ا

p8 - وصف محل اجلنحة وتقديرها
9 - تدابير حجز الوثائقp محل اجلنحة أو الوسائل

pستعملة في الغشHا
10 - إجراءات الشطب من البطاقية.

9 :  : عــنــدمــا يـقــدم مــرتــكـب مــخـالــفــة الــتــشــريع اHـاداHـادّة ة 
والتـنظـيم اخلاصـW بـالصـرف وحركـة رؤوس األموال من
وإلى اخلـارج طـلـب مـصـاحلـةp تـتـمم اHـعـلـومـات اHـنـصـوص

عليها في اHادة 8 أعالهp باHعلومات اآلتية :
pصاحلة اخملتصةHجلنة ا W1 - تعي

pصاحلةH2 - تاريخ طلب ا
pصاحلةH3 - تاريخ مقرر ا

pصاحلةH4 - محتوى مقرر ا
5 - في حـالة قـبـول اHـصـاحلـةp تـنفـيـذ أو عـدم تـنـفـيذ

pمرتكب اخملالفة اللتزاماته
6 - إعالم وكيل اجلمهورية اخملتص إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 10 : : ال يـجــوز تـبــلـيـغ اHـعـلــومـات اHــسـجــلـة في
الـبـطـاقيـة إال لـلـهـياكل واألشـخـاص اHـذكـورين في اHواد 5

و 6 و 7 من هذا اHرسوم.
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اHاداHادّة ة 11 : : تـكون اسـتشـارات البـطـاقيـة محل تـقيـيد
يـــتــضــمـن هــويــة اHـــســتـــشــيــر واHـــوضــوع وتــاريـخ وســاعــة

االستشارة.

تــــحــــفـظ مـــعــطـــيـــات االســتـــشـــارة طــبـــقـــا لــلـــتـــشــريع
اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : �ــــكن كـل شــــخص طــــبــــيـــــعي أو مــــعــــنــــوي
اســـتـــفـــاد من حـــكـم بـــراءة نـــهـــائي أن يــــتـــقـــدم بـــطـــلب لـــدى

الوزير اHكلف باHالية من أجل شطبه من البطاقية.

اHاداHادّة ة 13 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 9
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذيمـرســوم تــنـفــيـذي  رقم رقم 12-280 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة p p2012 يــحــدد كــيــفــيـاتيــحــدد كــيــفــيـات

االستفادة من العطلة العلمية.االستفادة من العطلة العلمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
بـنــاء عــلى تــقــريــر وزيـر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبـحث

pالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3

pو125  (الفقرة 2 ) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-309 اHـؤرخ
في 14 رجب عــام 1424 اHــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
واHتـضمن تنـظيم الـتكوين وحتـسW اHسـتوى في اخلارج

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

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010   وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-236 اHؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1415 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 1994 الــذي
يـحـدد كــيـفـيــات  تـطــبـيق اHـادة 6 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 89-122 اHـؤرخ في 18 يـولـيــو سـنـة 1989 واHــتـضـمن
الـقـانـون األسـاسـي اخلـاص بـالـعـمـال الـذين  يـنـتـمـون  إلى
األسالك  اخلاصـة بـالتـعـليم  والـتـكوين الـعـاليـpW واHادة 7
مـن اHـــــرســــــوم  الـــــتــــــنـــــفــــــيـــــذي  رقم 91-471 اHـــــؤرخ في 7
ديسمبر سنة 1991 واHتضـمن  القانون األساسي  اخلاص
 بـاألطـبـاء  اخملـتـصــW  االسـتـشـفـائـيــW اجلـامـعـيـpW اHـعـدل

pتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-129 اHؤرخ
في27 ربـيع الـثـانـي عام 1429  اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

 pادة 14 منهHال سيما ا pاالستشفائي اجلامعي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في27 ربـيع الــثــاني عـام 1429 اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2008
pـتــضـمـن الـقانـون األساسي اخلـاص باألسـتاذ الـباحثHوا

pادة 14 منهHال سيما ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في27 ربـيع الــثــاني عـام 1429 اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2008
pتــضـمـن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بالـباحث الدائمHوا

pادة 13 منهHال سيما ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-250 اHؤرخ
في 12 ذي القعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتوبر سنة  2010
واHــتـــضـــمن تـــأســـيس نـــظــام تـــعـــويــضـي لــفـــائـــدة الـــبــاحث

pالدائم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-251 اHؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
واHـــتـــضـــمن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــفـــائـــدة األســـتــاذ

pالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-252 اHؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
واHـــتـــضـــمن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــفـــائـــدة األســـتــاذ

pالباحث
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــطــــبــــيـــــقــــا ألحــــكـــــام اHــــادتــــW 14 من
اHـرسـومـW الـتـنـفـيـذيـW رقم 08-129 اHـؤرخ في27 ربـيع
الــثـاني عـام 1429   اHـوافق 3 مـايــو سـنـة p2008 واHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08-130 اHــؤرخ في27 ربــيع الــثــانـي عـام
1429 اHــوافق 3 مــايــو ســنــة p2008 واHـادة 13 مـن اHــرسـوم

الـــتــنــفــيــذي رقم 08-131 اHــؤرخ في27 ربــيع الــثــانـي عـام
1429  اHـوافق 3 مـايـو سـنـة p2008 واHـذكـورة أعالهp يـهـدف

هـذا اHـرســوم إلى حتـديـد كـيــفـيـات االسـتـفــادة من الـعـطـلـة
العلمية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تــمــنـح الــعــطــلـــة الــعــلـــمــيــة Hـــدة ســنــة مــرة
واحدة خالل اHسار اHهني :

- لـألسـتـاذ االســتـشــفـائـي اجلـامـعـي واألسـتــاذ ومـديـر
pالبحث
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- لألســتــاذ احملـاضــر االســتـشــفــائي اجلــامـعـي قـسم "أ"
واألستاذ احملاضـر قسم "أ" وأستاذ الـبحث قسم "أ"p الذين

مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تـــهـــدف الـــعـــطــلـــة الـــعـــلـــمـــيـــة إلى الـــســـمــاح
لــلـمـســتـفـيــد بـتـحـيــW مـعـارفـه واكـتـســاب مـعـارف عــلـمـيـة

وتكنولوجية جديدة.

وبـــهـــذه الـــصــفـــةp يـــجـب عـــلى اHـــســـتـــفـــيـــد أن يـــقـــــدم
بـرنــامج عــمل يــتــضــــمن جــــدوال لألعــمــال الـعــلــمــيــة الـتي

يجب إجنــازهاpال سيما :
pنشر مؤلف علمي أصلي -

- إجنــــاز مــــشــــروع بــــحث أصــــلـي وحــــديث تــــكــــون له
تـأثــيـرات مـفــيـدة عــلى نـشــاطـات الــتـدريس و/أو الــبـحث

pللمؤسسة األصلية
- عـروض الـتــكـوينp إجنـاز أعـمـال تــطـبـيـقـيـة ووضع

pمناهج بيداغوجية حديثة ومواضيع بحث مبتكرة
- التدريب على تكنولوجيات جديدة.  

اHاداHادّة ة 4 :  :  تقضى العطـلة العلميـة في مؤسسة تعليم
وتـــكـــوين عـــالـــيـــW أو في مـــركـــز بـــحـث أو في أيـــة هـــيـــئــة
أخــرى ذات طـــابع بــيـــداغــوجي أو عـــلــمـيp داخل الــوطن أو

في اخلارج. 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــحـــدد الــوزيــر اHــكــلـف بــالــتــعــلـــيم الــعــالي
والبـحث العلـمي أو عند االقـتضاءp الـوزير اHعـنيp نسبة
اHـــوظـــفـــW اHــــذكـــورين في اHـــادة 2 أعـالهp الـــذين �ــــكــــنـــهم

االستفادة من العطلة العلمية سنويا.

ال �ــكن أن تــتـجــاوز هــذه الــنـســبــة عـشــرة في اHــائـة
(10 %) من التعداد الفعلي في كل رتبة معنية.

اHاداHادّة ة 6 :  : يـودع ملف الـترشح لـدى اجمللس الـعلمي أو
اجمللس الـبيداغوجـي للمؤسـسة التي يُـمارَس فيـها العمل
قــبل نــهــايــة الـســنــة اجلــامــعــيــة أو الــســنــة اHــدنـيــةp حــسب
احلـالـةp الـتي تـسـبق سـنـة الـذهـاب لـيـبـدي اجملـلس اHـذكـور

رأيه في ذلك. 

حتــدد تـشـكـيـلـة مــلف الـتـرشح وكـذا كــيـفـيـات إيـداعه
بـــقــرار من الـــوزيــر اHــكـــلف بــالــتـــعــلــيـم الــعــالـي والــبــحث

العلمي.

اHاداHادّة ة 7 :  : يـرسل اجمللس الـعلـمي أو الـبيـداغوجي إلى
الــوزيــر اHــكــلف بــالـــتــعــلــيم الــعــالـي والــبــحث الــعــلــمي أو

الوزير اHعنيp قائمة اHترشحW اHقترحة للتقييم.

Wـــتـــرشـــحـــون من جلـــنـــة اخلـــبـــراء الـــعـــلـــمـــيــHيـــقـــيم ا
اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 19 من اHرسـوم الـرئاسي رقم

03-309 اHـــــــــــــــؤرخ فـي 14 رجـب عـــــــــــــــام 1424 اHـــــــــــــــوافـق 11

سـبـتمـبـر سـنة 2003 واHذكـور أعالهp حـسب شـبكـة تـقـييم
يـحددها الوزير اHـكلف بالتعـليم العالي والـبحث العلمي

بقرار.

8 :  : تـرسل قــائــمــة اHـتــرشــحـW اHــقــبــولـW إلى اHـاداHـادّة ة 
الــوزيــر اHــكــلف بــالـــتــعــلــيم الــعــالـي والــبــحث الــعــلــمي أو

الوزير اHعني إلبداء الرأي.

تــكـرس االســتــفـادة من الــعــطـلــة الــعـلــمـيــة �ــقـرر من
الــوزيــر اHــكــلف بــالـــتــعــلــيم الــعــالـي والــبــحث الــعــلــمي أو

الوزير اHعني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHاداHادّة ة 9 :  : تخـضع االستـفادة من الـعطـلة الـعلمـية إلى
استـنفاد اHتـرشحp قبل ذهابه Hـهامه القـانونيـة األساسية
بــعــنــوان الــســـنــة اجلــامــعــيــة بــالــنــســبــة ألســاتــذة الــتــعــلــيم

.Wالدائم Wدنية بالنسبة للباحثHأو السنة ا pالعالي

اHاداHادّة ة 10 :  : يـعـتبـر اHسـتـفيـد من الـعطـلة الـعـلمـية في
وضعية نشاط في مؤسسته األصلية.

غـيـر أنهp �كن اHـسـتفـيـد من العـطـلة الـعـلمـيةp خالل
مـدة العـطـلـة الـعلـمـيـةp مواصـلـة نـشـاطات الـبـحث الـعـلمي
والــتـــطـــويـــر الــتـــكـــنـــولــوجـي و/ أو تــأطـــيـــر الــتـــكـــوين في

الدكتوراهp طبقا للتنظيم اHعمول به.

11 :  : ال �ــــكن اHــــســـتــــفـــيــــد خالل مــــدة الـــعــــطـــلـــة اHــاداHــادّة ة 
العلميةp أن يتولى داخل الوطن أو في اخلارج :

pمهام التعليم والتكوين باعتبارها عمال ثانويا -
 pمهام التعليم بصفة أستاذ مدعو -

pمهمة اإلشراف -
pنصب عال�- اHهام اHرتبطة 

- نشاطا مربحا.

ال �ـكن اHسـتـفـيد خالل مـدة الـعـطلـة الـعـلمـيـةp زيادة
على ذلكp أن يتولى منصبا عاليا أو وظيفة عليا للدولة.

اHاداHادّة ة 12 :  :  يحتفظ اHسـتفيد من العطلة العلمية من
pـنح الـعـائـلـيـةHوجـمـيع الـتـعـويــضـات وا pراتـبه الـرئـيــسي

باستثناء :
pردوديةHنح التي تكافئ اHا -

- تعويض التأطيـر واHتابعة البيداغوجية بالنسبة
pلألستاذ الباحث واألستاذ الباحث االستشفائي اجلامعي
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- تــعــويض الـتــأطــيـر واHــتـابــعــة الـعــلـمــيــة بـالــنـســبـة
للباحث الدائم.

تـتـكـفل اHـؤسسـة الـتي �ـارس فـيـهـا اHسـتـفـيـد عـمله
بـدفع الــراتب الـرئــيـسي والــتـعــويـضــات واHـنح الــعـائــلـيـة

اHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتـقـاضـى اHـسـتـفـيـد من الـعــطـلـة الـعـلـمـيـة
في اخلــارج زيـــادة عــلى راتــبه الــرئــيـــسي والــتــعــويــضــات
واHنح العـائليـةp اHذكورة في اHادة 12 أعالهp منـحة يحدد
مـبـلـغـهـا حــسب الـرتـبـة والـبـلـد اHـسـتـقـبل بـقـرار مـشـتـرك
بــW الـوزيــر اHـكــلف بـالــتـعــلـيم الــعـالـي والـبــحث الـعــلـمي
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.  

14 :  : يـحق لـلمـسـتفـيـد من العـطـلة الـعـلمـية في اHاداHادّة ة 
اخلارج :

- التكفل بـتذكرتي نقل " ذهابـا وإيابا" بW اجلزائر
وأقـرب مطار في مـكان قضـاء العـطلة الـعلمـية  بـالكيـفية

اHباشرة واألكثر اقتصادا. 

تــســلـم الــتــذكــرة األولىp حــسـب احلــالــةp من  مــصــالح
وزارة الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلــمـيp أو الــوزارة

اHعنيةp وتسلم التذكرة الثانية من اHؤسسة األصلية. 
- مـنح قـسـيـمـة نـقل 50 كغ زائـد عـلى الـوزن اHـعـتـاد

�ناسبة العودة النهائية.

اHاداHادّة ة 15 :  : يدفع اHبلغ الـسنوي للمنحة اHذكورة في
اHـادة 13 أعالهp لـلـمـسـتـفـيد مـن العـطـلـة الـعـلـمـية فـي شكل
قـــســطـــW مـــتـــســـاويــpW يـــدفع األول عـــنـــد بـــدايــة الـــعـــطـــلــة
الـعلـمـيـةp ويدفـع الثـاني بـعـد الـتقـيـيم اإليـجـابي للـتـقـرير

السداسي اHنصوص عليه في اHادة 16 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 16 :  :  يـــلــزم اHــســتـــفــيــد من الـــعــطــلــة الـــعــلــمــيــة
بـتـقــد� تـقـريـر عن نـشــاطـاته عـنـد نــهـايـة الـسـداسي األول
إلى مــــؤســـســــته األصــــلــــيـــةp مــــؤشــــر عـــلــــيه مـن  مـــؤســــســـة

االستقبال.

يـجب عــلى اHــسـتــفــيـد أن يــقــدم إثـر انــتـهــاء الــعـطــلـة
الـعـلمـيـةp في الـشهـر اHـوالي لـعودته الـنـهائـيـة لـلمـؤسـسة
األصــلــيـةp لــلــتــقــديــر من طــرف اجملــلس الــعــلــمي أو اجملــلس
الـبـيــداغـوجيp حـسب احلـالــةH pـؤسـسـته األصــلـيـةp تـقـريـرا
مــفــصال عـن نــشــاطه مــدة الــعــطــلــة اHــذكــورةp مــرفــقــا عــنــد
االقــــتـــضــــاءp بــــنـــســــخــــة عن األعــــمـــال و/ أو الــــنــــشـــرات أو
اإلنــتــاجـات الــعـلــمـيــة األخـرى الــتي أجنــزهـا خالل الــعـطــلـة

العلمية.

اHــاداHــادّة ة 17 :  :  �ـــكـن  إنـــهـــاء الـــعـــطـــلـــة الـــعـــلـــمـــيــــة قـــبـل
انـقـضـائـهـا  بـقـرار مـن الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـعـلـيـم الـعـالـي
والبــحث الـعـلمــي أو الـوزيـر اHعـنيp عـند االقـتـضاءp في

احلاالت اآلتية :
pصلحةHضرورة ا -

- حـالــة الـقــوة الـقـاهــرة اHـرتــبـطــة بـحــدث خـارج عن
pإرادة األطراف

pستفيد ألسباب مبررةHبناء على طلب من ا -
- بـسـبب نـتـائج سـلبـيـة بـنـاء عـلى الـتـقـريـر الـعـلمي

للسداسي األول.

وفي هــذه احلــاالت يــتــعــW عــلـى اHــســتــفــيــد تــعــويض
مبـلغ اHنـحة اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 13 أعالهp عن اHدة

اHتبقية.

18 :  :  �ــكن تــمــديــد مــدة الـعــطــلــة الــعــلــمـيــة عن اHـاداHـادّة ة 
اHـدة اHـتـبـقـيـةp عـنـد إنـهــائـهـا بـسـبب ضـرورة اHـصـلـحـة أو
الـــقــوة الـــقــاهـــرةp دون اخلـــضــوع لإلجـــراءات اHـــذكــورة في
اHـواد 3  و6  و7 و8  من هـذا اHــرســومp  إذا كــانت الـعــطــلـة

العلمية تتم في نفس البلد.

يـخـضع اHـسـتـفـيـد من الـعــطـلــة الـعـلـمــيـة عـنــد طـلب
تــمـديــد عـطــلـته الــعـلــمـيــة في بـلــد آخـرp لـنــفس اإلجـراءات

اHذكورة في اHواد 3  و6  و7 و8  من هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : تــــعـــد الــــنـــتــــائج الــــعــــلـــمــــيـــة اHــــنــــجـــزة من
اHستفيد خالل العطلة العلميةp ملكية اHؤسسة األصلية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

20 :  : تـــســـجل االعــــتـــمـــادات اHـــالـــيــــة اHـــتـــعـــلـــقـــة اHــاداHــادّة ة 
بـاHـنـحة واHـصـاريف اHـلـحـقـة اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHواد
12 و13 و14  أعالهp حــسب احلــالـــةp في مــيــزانــيــة تــســيــيــر

اإلدارة اHركـزية لوزارة الـتعلـيم العـالي والبحث الـعلمي
أو الوزارة اHعنية. 

تــســـجل االعــتـمـــادات اHـالــيـــة اHـتــعــلـقـــة �ــصــاريف
تــذكـــرة الـنــقل الـثــانـيـة اHــنـصـوص عــلـيــهــا فــي اHـادة  14

أعاله في ميزانية تسيير اHؤسسة األصلية.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تـــلــغــى أحــكـــام اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
94-236 اHــــؤرخ في 25 صــــفــــر عـــام 1415 اHــــوافق 3 غــــشت

سنة 1994 واHذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اHـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اHـفعـول إلى غـاية نـشر الـنـصوص الـتـطبـيقـيـة اHنـصوص

عليها في هذا اHرسوم.
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اHاداHادّة ة 22 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 9
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 12-281 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 9 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

مـؤســسـات اســتـشـفــائـيــة لـطب الـعــيـون وتــنـظـيــمـهـامـؤســسـات اســتـشـفــائـيــة لـطب الـعــيـون وتــنـظـيــمـهـا
وسيرها.وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

pستشفياتHا
- وبـنـاء على الـدسـتـورp السيـمـا اHـادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

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

pالسيما الباب الثالث منه pاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبعالقات العمل
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

pاحملاسبة
-  و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 71- 215 اHــــؤرخ في 4
رجب عــام 1391 اHــوافق 25 غــشت ســنـة 1971 واHــتــضـمن

  pعدلHا pتنظيم الدروس الطبية
-  و�ـقـتـضى اHـرسـوم رقم 71 - 275  اHـؤرخ في 15
شـوال عام 1391 اHوافق 3 ديسـمبـر سنة 1971 واHـتضمن

pإحداث شهادة الدروس الطبية اخلاصة

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 74 - 200 اHــؤرخ في 14
رمـــــضــــــان عـــــام 1394 اHــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1974

pتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبيةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرّخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996  واHتـعلق بـكـيفـيات تـعيـW مـحافـظي احلسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

pستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
 pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
pمؤسسات استشفـائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
تـخضع للـقوانـW والتـنظيـمات  اHـعمول بـها وألحـكام هذا

اHرسومp وتدعى في صلب النص " اHؤسسات". 

اHاداHادّة ة 2 :  : اHـؤسسـات اHلـحقـة  قائـمتـها بـهذا اHـرسوم
هي مـــــؤســـــســـــات عـــــمــــومـــــيـــــة ذات طـــــابـع خــــاص تـــــتـــــمـــــتع

بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي .

و توضع حتت وصاية الوزير اHكلف بالصحة .

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــتــولى اHـــؤســـســاتp فـي إطــار الـــســيـــاســة
الوطنية للصحةp التكفل بأمراض العيون .

اHــاداHــادّة ة 4 :  : �ـــكن أن تـــســتـــخـــدم اHـــؤســســـات كـــمـــيــدان
للـتـكـوين الطـبي وشـبه الـطـبي  والتـسـيـير االسـتـشـفائي
عـــلى أســـاس اتـــفـــاقـــيـــات تـــبـــرم مع مـــؤســـســـات الــتـــعـــلـــيم

والتكوين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : �ـكن  اHـؤسـسـات لـتـأديـة مـهـامـهـا وتـطـوير
نـشــاطـاتـهـاp إبـرام كل صـفـقـة أو اتـفـاقـيـة أو عـقـد أو اتـفـاق

مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــتــعــيـن عــلـى اHـــؤسـسـات إعـداد وتـنـفـيـذ
ما يأتي : 
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- مشـروع مـؤسسـة يـحدّد األهـداف الـعامـة الـسنـوية
pتـعـددة السـنـوات واستـراتـيـجيـات تـطويـر نـشاطـاتـهاHوا
وال سيما في مـيادين العالج والتكوين والبحث واHسعى
االجــــتـــمــــاعي واالتــــصـــال الــــداخـــلـي واخلـــارجي وتــــســـيــــيـــر

pمنظومة اإلعالم
-  مشروع نوعية.

pوجوبا pنـصوص علـيهمـا أعالهHشروعـان اHينـدرج ا
في إطار سياسات الصحة والتكوين اHقررة.

تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية  وسلطات
التكوين اHعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـسيّـر كل مـؤسـسـة مـجـلس إدارة ويـديـرها
مدير عام يساعده في ¬ارسة مهامه مجلس طبي.

القسم األول القسم األول 
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

8 :  : يــــــــضـم مـــــــجــــــلـس اإلدارة األعــــــضــــــاء اآلتي اHـــــاداHـــــادّة ة 
ذكرهم :

pرئيسا pكلف بالصحةHثل عن الوزير ا¬ -
- ¬ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي

pوالبحث العلمي
pاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¬ -

 pكلف بالضمان االجتماعيHثل عن الوزير ا¬ -
pثل عن التأمينات االقتصادية¬ -

- ¬ـــثل عن اجملـــلس الــشـــعــبي الـــوالئيp لــواليـــة مــقــر
pؤسسةHا

- ¬ــثل عن اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــديp لــبــلــديــة مــقـر
pؤسسةHا

- ¬ــثالن (2) عن جـــمــعـــيـــات اHــرتـــفـــقــW يـــعـــيّــنـــهـــمــا
الـــوزيــر اHــكـــلف بــالـــصــحــة مـن ضــمن اجلـــمــعــيـــات األكــثــر

 pتمثيال
pينتخبه نظراؤه Wالطبي WستخدمHثل عن ا¬ -
- ¬ـثـل عن اHــسـتــخــدمــW شــبه الــطـبــيــW يــنــتــخـبه

pنظراؤه
pينتخبه نظراؤه WستخدمHثل عن ا¬ -

- رئيس اجمللس الطبي للمؤسسة.

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

يــشـــارك اHــديـــر الــعـــام لــلـــمــؤســـســة فـي اجــتـــمــاعــات
مجلس اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـيّن أعـضـاء مـجـلس اإلدارة لـعـهـدة مـدتـهـا
ثالث (3) ســــنـــوات قــــابـــلــــة لــــلـــتــــجـــديــــد �ـــوجـب قـــرار من
الوزير اHـكلف بـالصحـةp بنـاء على اقتـراح من السـلطات

واHنظمات التابعW لها.

وفي حـالـة انــقـطـاع عـهـدة أحـد األعـضـاءp يـعـيّن عـضـو
جـديــد حـسـب األشـكـال نــفـســهـاp لــيـخــلـفه إلى غــايـة انــتـهـاء

العهدة.

تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اHـــعــيّــنــW بـــحــكم وظـــائــفــهم
بانتهاء هذه الوظائف.

pعـلـى اخلــصـوص p10 :  : يــتـداول مــجــلـس اإلدارة اHـاداHـادّة ة 
فيما يأتي: 

 pالسياسة العامة للمؤسسة -
- اHـشاريع السنـوية واHتـعددة السنـوات اHنصوص

 pادة 6 أعالهHعليها في ا
pاحلسابات التقديرية لإليرادات والنفقات -

pعمليات االستثمار -
- اقـــتـــنـــاء اHــنـــقـــوالت والـــعـــقــارات وعـــقـــود اإليـــجــار

pوالتصرف فيها
pقبول الهبات والوصايا أو رفضها -

pؤسسةHمشروع ميزانية ا -
- مخـطـطات تـوظيف اHـسـتخـدمW وتـكـوينـهم وكذا

pاألجور والتعويضات
 pالنظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها -

- االتـــفـــاقـــيـــات واالتــفـــاقـــات والـــعـــقــود والـــصـــفـــقــات
pادة 5 أعالهHنصوص عليها في اHا

 pاقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها -
pالقروض -

pنصرمةHالية اHالي للسنة اHالتسيير ا -
- احلصيلة وتقرير النشاط.

يــدرس مــجـــلس اإلدارة كل اHــســـائل الــتي يـــعــرضــهــا
علـيه الـوزير الـوصي أو اHديـر الـعام لـلمـؤسـسة ويـصادق

على نظامه الداخلي خالل دورته األولى.
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يــتــداول مــجــلـس اإلدارة مــرة في الــســنــة عــلى األقل
WــرتــفــقـHــؤســسـة فــيــمــا يــخص حــقـوق  اHحــول سـيــاســة ا

ونوعية االستقبال والتكفل باHرضى.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :  :  يـــــحــــــدد رئـــــيـس مـــــجــــــلس اإلدارة جـــــدول
pــديــر الــعــامHأعــمــال كـل اجــتــمــاع بــنــاء عــلى اقــتــراح من ا
ويــبــلــغه إلى كـل عــضــو قــبل خــمــســة عــشــر (15) يــومــا من

التاريخ احملدد لكل دورة.

و �ـكن تـقـلــيص هـذا األجل بـالـنـســبـة لـلـدورات غـيـر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 13 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
pبــأغـلــبــيــة األعـضــاء احلــاضــرين. وإذا لم يــكـتــمل الــنــصـاب
يـــســـتــــدعى اجملـــلـس  من جـــديــــد خالل الـــثــــمـــانـــيـــة (8) أيــام
اHــوالـيـة و�ــكن أن يـتــداول أعـضـاؤهp حــيـنـئــذp مـهــمـا يـكن

عدد األعضاء احلاضرين.

تتـخـذ قرارات اجملـلس بـأغـلبـيـة األعضـاء احلـاضرين.
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتp يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا. 

تـدوّن مداوالت مـجلس اإلدارة في مـحـاضر وتـسجل
فـي ســجـل خـــاص مـــرقم ومـــؤشـــر عـــلــيـهp يـــوقـــعــهـــا رئـــيس

اجللسة وأمينها.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تــــعـــــرض مــــداوالت مـــــجــــلـس اإلدارة عــــلى
مـوافـقــة الـســلـطـة الــوصـيـة خـالل الـثـمــانـيـة (8) أيـام الـتي

تلي االجتماع.

Wو تـكـون مــداوالت مـجـلـس اإلدارة نـافـذة بــعـد ثالثـ
(30) يوما ابتداء من اسـتالمها من السلـطة الوصية ما لم

يبلغ اعتراض صريح خالل هذا األجل.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يـــعــيّن اHـــديــر الــعـــام لــلـــمــؤســســـة �ــوجب
مرسوم رئاسي. 

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : يـسـاعـد اHـديـر الـعـام لـلـمـؤسـسـة أمـW عام
ومـــديـــرون يـــعـــيّـــنـــون �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالصحة.  

اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــكــلـف اHــديـــر الـــعــام بـــتــحـــقـــيق األهــداف
اHــنــوطــة بـاHــؤســســة ويـســهــر عــلى تــنـفــيــذ الــبـرامـج الـتي

يحددها مجلس اإلدارة.

ويــتــولـى اHــديــر الــعــام تــســيــيــر اHــؤســســة في إطــار
احترام التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

�ا يأتي :  pبهذه الصفة pو يقوم

- يــعــد بــرامج الـــنــشــاطــات ويــعــرضــهـــا عــلى مــجــلس
pاإلدارة

- يــتــصــرف بــاسم اHــؤســســة و�ــثــلــهــا أمــام الــعــدالــة
pدنيةHوفي جميع أعمال احلياة ا

- يــــعــــد مــــشـــروعـي الــــتــــنـــظــــيـم والــــنـــظــــام الــــداخــــلي
pللمؤسسة

pؤسسةHيعد مشروع ميزانية ا -

pيعد احلسابات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يــــبــــرم كـل االتــــفــــاقـــــيــــات واالتـــــفــــاقــــات والـــــعــــقــــود
pوالصفقات

- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـيّنهم
ويــنـهـي مــهـامــهـمp بـاســتــثــنــاء اHــســتــخــدمــW الــذين تــقـرّر

pطريقة أخرى لتعيينهم

pWستخدمHارس السلطة السلّمية على جميع ا� -

pيعد حصيلة النتائج وحساباتها -

- يعـدp في نهايـة كل سنة مـاليةp تـقريرا سـنويا عن
الـــنــشـــاطـــات مـــرفــقـــا بـــجـــداول حــســـابـــات الـــنــتـــائج الـــتي

يرسلها إلى السلطات اHعنية. 

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـحــدد تـنـظـيم اHـؤسـسـة �ـوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالصحة.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس الطبياجمللس الطبي

19 :  : يــــكــــلــف اHــــجــــلـس الـــطـــبـي بـــإبـــداء رأيه اHــاداHــادّة ة 
فيما يأتي :

pبرامج الصحة للمؤسسة -

pتعلقة بالتجهيزات الطبيةHمشاريع البرامج ا -

pإنشاء مصالح أو إلغاؤها -

pبرامج التظاهرات العلمية والتقنية -
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pاتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة -
- بــرامج ومـــشــاريع الــبـــحث واHــؤســـســة واالتــصــال

 pوالنوعية
pتنظيم أشغال البحث وتقييمها -

 pبرامج التكوين -
pتقييم نشاطات العالج والتكوين والبحث -

- كل مسألة يعرضها عليه اHدير العام.

يـعـد اجملـلـس الـطـبي نـظــامه الـداخـلي ويــصـادق عـلـيه
خالل دورته األولى.

اHاداHادّة ة 20 :  : يضم اجمللس الطبي: 
pصالح الطبيةHمسؤولي ا -

pسؤول عن الصيدليةHالصيدلي ا -
- شــبه طــبي (1) يــنـتــخــبه نــظــراؤه من أعــلى رتــبـة

.Wفي سلك شبه الطبي

يــنـتــخب اجملـلس الــطــبي من ضـمـن أعـضــائه رئـيــسـا
ونائب رئـيس. وتـكون عـهـدة أعضـاء اجملـلس Hدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.

�ــكـن اجملــلس الـــطـــبي أن يــســـتـــعــW بـــكل شـــخــصـــيــة
عـلـميـة أو خبـيـر �كـنه أن يفـيـده في أشغـاله بـالنـظر إلى

كفاءاته.

اHـــــاداHـــــادّة ة 21 :  : يـــــجـــــتـــــمـع اجملـــــلس الـــــطـــــبـيp بـــــنـــــاء عـــــلى
اســـتـــدعــــاء من رئـــيـــسـهp في دورة عـــاديــــة مـــرة واحـــدة كل

شهرين.

و�كنه االجتـماع في دورة غير عادية بطلب إما من
رئـيــسه وإمــا من أغــلـبــيــة أعـضــائه وإمــا من اHــديـر الــعـام

للمؤسسة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 22 :  : تـشـتـمـل مــيــزانـيــة الــمـؤسـسـات على
ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
pإعانات الدولة -

pإعانات اجلماعات احمللية -
- اإليــــرادات الــــنـــــاجتــــة عـن الــــتــــعـــــاقــــد مع هـــــيــــئــــات

pالضمان االجتماعي

pالتخصيصات االستثنائية -

pرتبطة بنشاطهاHاألموال اخلاصة ا -

- تـــســـديــــدات الـــتـــأمـــيـــنـــات االقــــتـــصـــاديـــة بـــعـــنـــوان
pاألضرار اجلسدية

pالهبات والوصايا -

pتأتية من التعاون الدوليHوارد اHا -

- كل اHوارد األخرى اHرتبطة بنشاط اHؤسسة.

في باب النفقات : في باب النفقات : 

pنفقات التسيير -

pنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطها.

اHـاداHـادّة ة 23 :  :  يــعـد اHــديـر الــعـام الــبـيــانـات الــتـقــديـريـة
الـســنـويـة إليــرادات ونـفــقـات اHـؤســسـات ويــعـرضـهــاp بـعـد
مــداولــة مـــجــلس اإلدارةp عـــلى الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــصــحــة
لـــيــوافق عـــلــيـــهــا حـــسب الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في

التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 24 :  :  تمـسك محـاسبة اHـؤسسـات طبقـا ألحكام
الــقــانــون رقم 07-11 اHــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428
اHــــوافق 25 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2007 واHــــتــــضـــمـن الــــنــــظـــام
احملــــاســـــبي اHـــــاليp ويـــــســــنـــــد مـــــسك احملــــاســـــبـــــة إلى عــــون

محاسب يعيّنه الوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 25 :  : يـعيّن الوزيـر اHكلف بـاHاليـة  باالشتراك
مع الوزيـر اHكـلف بـالصـحة مـحافـظا لـلحـسابـات لدى كل

مؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــاداHــادّة ة 26 :  : تـــرسل احلـــصــيـــلــة وحــســـابــات االســـتــغالل
اخلــاصـــة بــكل مـــؤســســة مـــرفــقــة بـــالــتـــقــريــر الـــســنــوي عن
الـنشـاط إلى الـسلـطـة الوصـيـة طبـقـا للـشـروط اHنـصوص

عليها في التنظيم اHعمول به. 

اHـاداHـادّة ة 27 :  : تـخـضع اHـؤسـسـات لـلرقـابـة الـبـعـدية  من
األجهزة اHؤهلة طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHاداHادّة  28 :  : تزوّد الـدولة اHـؤسسـاتp لبـلوغ أهـدافها
في إطـار النـشـاطـات اHـنـوطـة بهـاp بـالـوسـائل الـضـرورية

لتأدية مهامها وفق األحكام التنظيمية في هذا اجملال.
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة

اHـــــاداHـــــادّة  29 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 9
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة اHؤسسات االستشفائية لطب العيونقائمة اHؤسسات االستشفائية لطب العيون

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-204 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 14 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يـحددp يـحدد
نـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعامنـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعام

واHقرر العام واHقررين (استدراك).واHقرر العام واHقررين (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرّســمـيّــة - الــعـدد 29 الـصــادر بــتـاريخ 21
جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 6 مايو سنة 2012.

الصفحة p6 العمود p2 اHادة p3 السطر األول :

- بدال من :- بدال من : ... "وأعضاء مجلس اHنافسة" ...

- يقرأ :- يقرأ : ... "واألعضاء الدائمW جمللس اHنافسة" ...

(الباقي بدون تغيير)

الواليةالوالية اHؤسساتاHؤسسات

اجللفة

ورقلة

اHــؤســســة االســتــشــفــائــيــة لــطب الــعــيـون
باجللفة..........................................
اHــؤســســة االســتــشــفــائــيــة لــطب الــعــيـون
بورقلة..........................................

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يونـيو سـنة يونـيو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـفتش فين إنهـاء مـهام مـفتش في

والية سطيف.والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

pبــــصـــفــــته مــــفــــتــــشـــا فـي واليـــــة ســـطــــيف pصـــــالح زروقـي
إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 27 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

.Wللحرس البلدي في واليت Wمهام مندوب.Wللحرس البلدي في واليت Wمهام مندوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

خـالـــد مـاديp بــصـفــته مـنــدوبـا لــلـحــرس الـبـلــدي في واليـة
تيـارت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عـبــد الـرحـمـان تـرشـةp بـصـفـته مـنـدوبــا لـلـحــرس الـبـلـدي
في والية اجللفـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام مـــكــلـن إنــهـــاء مــهــام مـــكــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوالية اجلزائر.راسات والتلخيص بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 تـنــهىp ابــتـداء من 26

مــارس ســنـة p2012 مــهـام الــسّـيــد مــحـمــد مــارسp بـصــفـته
pمـــكـــلّـــفـــا بــالـــدّراســـــات والـــتــلـــخـــــيص بــواليـــــة اجلــــزائـــر

بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

.Wوالشؤون العامة في واليت Wللتقن.Wوالشؤون العامة في واليت Wللتقن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 تـنهـى مـهـام السّـيـدين

اآلتي اســمـاهـمــا بـصـفــتـهــمـا مـديــرين لـلــتـقـنــW والـشـؤون
الــعـــامــة في الـــواليــتــW اآلتـــيــتـــpW لــتـــكــلــيـف كـل مــنـــهــمــا

بوظيفـة أخـرى :
pفي والية سعيدة pالطيب بقباق -

- عمر مجاهدp في والية عW تموشنت.
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مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
17 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2012 تتـضـمp تتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤساءن إنـهـاء مـهـام رؤساء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

والية الشلف :والية الشلف :
pدائرة بني حواء : عبد الفتاح بن قرقورة -

والية البويرة :والية البويرة :
pحميتي Wدائرة برج أوخريص : حس -

والية تلمسان :والية تلمسان :
pدائرة صبرة : مراد حدادة -

والية تيـزي وزو :والية تيـزي وزو :
pدائرة افرحونن : محمد عمي -

والية جيجـل :والية جيجـل :
pدائرة العنصر : عبد الله قجيبة -

والية سيدي بلعباس :والية سيدي بلعباس :
pوازHالبرد : محمد بن ا Wدائرة ع -

والية عW الدفلى :والية عW الدفلى :
- دائرة بومدفع : أحمد بن يلول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

والية بجاية :والية بجاية :
pدائرة تيمزريت : براهيم زويكري -

والية تامنغست :والية تامنغست :
pدائرة تازروق : إلياس حداد -

والية معسكر :والية معسكر :
pWدائرة احلشم : مصطفى عصن -
pدائرة عكاز : محمد العرباوي -

والية البيض :والية البيض :
pدائرة بوعالم : بودخيل عفون -

والية برج بوعريريج :والية برج بوعريريج :
pنصورة : محمد مرزوقيHدائرة ا -

والية الوادي :والية الوادي :
pدائرة حاسي خليفة : محمود حللي -

والية تيبازة :والية تيبازة :
pدائرة الداموس : بوجمعة سايلة -

والية ميلة :والية ميلة :
- دائرة فرجيوة : بلقاسم قادري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

والية البليدة :والية البليدة :
pدائرة أوالد يعيش : مزيان آيت علي -

والية سكيكدة :والية سكيكدة :
pدائرة بن عزوز : جمال منية -

والية اHدية :والية اHدية :
pدائرة سغوان : العيد مباركي -
pدائرة عزيز: رشيد بن سالمة -

والية مستغا¯ :والية مستغا¯ :
- دائرة عشعاشة : معمر سماعيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 27 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء
مهام كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.مهام كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتية أسـماؤهم بـصفـتهم كتـابا عـامW لـدى رؤساء دوائر
في الواليات اآلتية :

والية اHدية :والية اHدية :
- دائـــــرة وزرة : مـحـمــــــد بــوطـــويـــلp إلحـالـتــه

pعـلى التقاعد
والية سوق أهراس :والية سوق أهراس :

- دائــــرة أوالد إدريـس : بــشــــيــر عـــــزوقp بــنـــاء
pعـلى طـلبـه
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والية غرداية :والية غرداية :
- دائرة بريـان : مبارك قربوعيp ابتداء من أوّل

مارس سنة p2012 إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

السـعيـد بن علـقمـةp بصـفته كـاتبـا عامـا لدى رئـيس دائرة
سطيفp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر

الشؤون الدينية واألوقاف في والية تبسة.الشؤون الدينية واألوقاف في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

بــوبـــكــر لـــبــنــاقـــريــةp بــصـــفــته مـــديــرا لــلـــشــؤون الــديـــنــيــة
واألوقاف في والية تبسةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتيـة أسـمـاؤهم بـصفـتـهم مـديـرين لـلثـقـافـة في الـواليات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية أم البواقي pعبد الله بوقندورة -

pفي والية سطيف pمحمد زتيلي -

- علي طيبيp في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يونـيو سنة يونـيو سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام اHـدير العامن إنـهاء مهام اHـدير العامّ

للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

حــمـيــد كــسـيـسp بـصــفـتـه مـديــرا عــامـا لــلــوكـالــة الــوطـنــيـة
لوثائق الصحـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر
البـريد وتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال في واليةالبـريد وتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال في والية

تندوف.تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عبـد القادر بركـاتp بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات
اإلعـالم واالتـــــصـــــــال فـي واليـــــــة تـــــنــــــــدوفp لـــــتـــــكـــــلــــــيـــــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام �ــجــلسن إنــهــاء مــهــام �ــجــلس

احملـاسبـة.احملـاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
Wـوافق 17 يونـيو سـنة 2012 تـنهى مـهام الـسّيـدتH1433 ا

والــسّـــادة اآلتـــيـة أســمــاؤهم �ـجــلس احملــاسـبـــةp إلحـالــتـهم
عـلى التّقـاعد :

pبصفته رئيس غرفة pمحمد براهيمي -
pبصفته رئيس غرفة pمحمد قاني بردي -

- يـــــوسف دريـشp بـــــصــــفـــــتـه رئـــــيس الـــــغـــــرفــــة ذات
pاالختصاص اإلقليمي بتيـزي وزو

pبصفتها رئيسة فرع pفاطمة الزهراء جناد -
pبصفته رئيس فرع pبلعباس عبد الالوي -
pبصفتها ناظرة مساعدة pشافية حكيمي -

- علي طموزةp بصفته ناظرا مساعدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــــونــــيــــو ســــنـــة يــــونــــيــــو ســــنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــديـــرينن تــــعـــيـــW مــــديـــرين

للتقنW والشؤون العامة في الواليات.للتقنW والشؤون العامة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أســــمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــتــــقـــنــــW والــــشــــؤون الــــعـــامــــة في
الواليات اآلتـية :

pفي والية بشار pالطيب بقباق -
pفي والية سعيدة pعمر مجاهد -

- مصطفى بن شيخp في والية عW تموشنت.
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مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
17 يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة p2012 تـــتــضـــمp تـــتــضـــمّـن تــعـــيـــW رؤســاءـن تــعـــيـــW رؤســاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية باتنة :والية باتنة :

pدائرة أريس : العيد مباركي -
والية البليدة :والية البليدة :

pدائرة أوالد يعيش : معمر سماعيل -
والية تبسة :والية تبسة :

pدائرة العقلة : مزيان آيت علي -
والية سكيكدة :والية سكيكدة :

pدائرة بن عزوز : رشيد بن سالمة -
والية مستغا¯ :والية مستغا¯ :

- دائرة عشعاشة : جمال منية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية بجاية :والية بجاية :

pدائرة تيمزريت : إلياس حداد -
والية سطيف :والية سطيف :

pدائرة صالح باي : براهيم زويكري -
pدائرة بوعنداس : بلقاسم قادري -

والية البيض :والية البيض :
pWدائرة بوعالم : مصطفى عصن -

والية الوادي :والية الوادي :
pدائرة حاسي خليفة : بودخيل عفون -

والية تيبازة :والية تيبازة :
pدائرة قوراية : محمد مرزوقي -

والية ميلة :والية ميلة :
pدائرة فرجيوة : بوجمعة سايلة -

والية النعامة :والية النعامة :
pدائرة مغرار : محمد العرباوي -

والية غرداية :والية غرداية :
- دائرة غرداية : محمود حللي.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

والية البويرة :والية البويرة :

pدائرة برج أوخريص : محمد عمي -

والية تلمسان :والية تلمسان :

pدائرة صبرة : عبد الفتاح بن قرقورة -

والية جيجـل :والية جيجـل :

pدائرة العنصر : مراد حدادة -

والية سيدي بلعباس :والية سيدي بلعباس :

pالبرد : أحمد بن يلول Wدائرة ع -

والية عW الدفلى :والية عW الدفلى :

pحميتي Wدائرة بومدفع : حس -

والية غرداية :والية غرداية :

pوازHدائرة زلفانة : محمد بن ا -

والية غليزان :والية غليزان :

- دائرة عW طارق : عبد الله قجيبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت

والية الشلف :والية الشلف :

pدائرة بني حواء : رشيد مواسي -

والية معسكر :والية معسكر :

- دائرة وادي تاغية : الشيخ عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

: Wاآلتيت Wأسماؤهم رؤساء دوائر في الواليت

والية تامنغست :والية تامنغست :

pمحمد طنفار : Wزوات Wدائرة ت -

والية اHدية :والية اHدية :

pدائرة سغوان : عمار شتيرات -

- دائرة عزيز : بشير منون.
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�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت
والية اجللفة :والية اجللفة :

pدائرة حد السحاري : جمال وزاني -
والية إيليـزي :والية إيليـزي :

- دائرة إن أمناس : عبد اHالك مخلوفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
Wكـتــاب عـامـ Wن تـعــيـWكـتــاب عـامـ Wيـتـضــمّن تـعــيـ pيـتـضــم p2012 يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة

لدى رؤساء دوائر في الواليات.لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أســـــمــــــاؤهم كــــــتـــــابــــــا عـــــامــــــW لـــــــدى رؤســـــــاء دوائــــــــر في
الـواليات اآلتية :

- ابـراهـيم بــوقـنـونــوp بـدائـرة  تـيــنـركـوك في واليـة
pأدرار

- ســعــيــد لــعـجــالp بــدائــرة ســوق اخلـمــيس فـي واليـة
pالبويرة

- نـواري بــروالp بـدائــرة  حـاسي مــسـعــود في واليـة
ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعـيـW الــكـاتب الـعـامن تـعـيـW الــكـاتب الـعـامّ

لبلدية قسنطينة.لبلدية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 يــعــيّـن الــسّــيــد نــديــر

بطpW كاتبا عاما لبلدية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW مــديـر اHــركـزن تـعــيـW مــديـر اHــركـز
الـوطــني لــتــكــوين مــســتــخـدمـي اجلـمــاعــات احملــلــيـةالـوطــني لــتــكــوين مــســتــخـدمـي اجلـمــاعــات احملــلــيـة
وحتــــســـW مــــســـتــــويــــاتـــهم وجتـــــديــــد مــــعـــــلـــومــــاتـــهموحتــــســـW مــــســـتــــويــــاتـــهم وجتـــــديــــد مــــعـــــلـــومــــاتـــهم

بـورقلـة.بـورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 يـعــيّن الــسّـيــد لـهاللي

قــادريp مـــديــرا لــلــمـــركــز الــوطــني لـــتــكــوين مـــســتــخــدمي
اجلماعات احمللية وحتسW مستوياتهم وجتديد معلوماتهم

بـورقلـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــــونــــيــــو ســــنـــة يــــونــــيــــو ســــنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــديـــرينن تــــعـــيـــW مــــديـــرين

.Wللشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Wللشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اســـمــــاهـــمـــا مــــديـــرين لــــلـــشـــؤون الــــديـــنـــيــــة واألوقـــاف في
: Wاآلتيت Wالواليت

pفي والية تبسة pمحمد معوشي -

- بوبكر لبناقريةp في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــــونــــيــــو ســــنـــة يــــونــــيــــو ســــنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــW مــــديـــرينن تــــعـــيـــW مــــديـــرين

.Wللمصالح الفالحية في واليت.Wللمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

Wاســمــاهـــمــا مــديـــرين لــلــمـــصــالح الـــفالحــيــة فـي الــواليــتــ
: Wاآلتيت

pفي والية تيـزي وزو pبوسعد بولرياح -
- علي زرارقةp في والية سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يونيو سنة يونيو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW مديرين للثقافةن تـعيW مديرين للثقافة

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للثقافة في الواليات اآلتية :

pفي والية أم البواقي pمحمد لغديري -

pفي والية باتنة pعبد الله بوقندورة -

pديةHفي والية ا pميلود بلحنيش -

pفي والية الطارف pعلي طيبي -

pفي والية تيسمسيلت pمحمد داهل -

- محمد زتيليp في والية ميلة.



25 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1841
15 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 27 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
Wـنــان تـعــيـWيــتـضــمّـنــان تـعــيـ pيــتـضــم p2012 17 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة اHـوافق اHـوافق 
مـديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصالمـديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال

في الواليات .في الواليات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـــــوافق 17 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2012 تـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيــــدة

والــــــسّـــــــيــــــدان اآلتــــــيـــــــة أســــــمــــــاؤهـم مــــــديـــــــرين لـــــــلــــــبــــــريــــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات اآلتية :

pفي والية أدرار pعبد القادر بركات -
pفي والية معسكر pياسمينة بن علي عمار -

- جالل بلفارp في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أســـمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــبـــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم
واالتصال في الواليات اآلتية :

pفي والية األغواط pبوعالم بوهيني -
pفي والية إيليـزي pسليمان عوالي -

- إدريس بن زيوشp في والية عW تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم تـنـفيـذيمـرسوم تـنـفيـذيّ مؤر مؤرّخ في خ في 4 ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1418 اHوافق اHوافق
أوأوّل أبــريل سـنـة ل أبــريل سـنـة p1998 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر

بوزارة التجارة (استدراك).بوزارة التجارة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـــريــدة الــرّســمـــيّــة - الــعــدد 26 الــصـــادر بــتــاريخ 2
محرّم عام 1419 اHوافق 29 أبريل سنة 1998.

الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر 7 :

- بدال من :- بدال من : "علي مجوب"

- يقرأ :- يقرأ : "علي مجدوب"

(الباقي بدون تغيير)

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

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 30  صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 24 يـــنـــايـــر يـــنـــايـــر
ســـنــة ســـنــة p2012 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن الـــتـــصــديـق عــلـى نــظـــام جلـــنــةن الـــتـــصــديـق عــلـى نــظـــام جلـــنــة
تـنـظـيم عمـلـيـات البـورصـة ومراقـبـتـها رقم تـنـظـيم عمـلـيـات البـورصـة ومراقـبـتـها رقم 12 -  - 01
اHؤراHؤرّخ في خ في 18 صفر عام  صفر عام 1433 اHوافق  اHوافق 12 ينـاير سنة ينـاير سنة
2012 الذي يعـد الذي يعـدّل ويتمل ويتمّم الـنظام رقم م الـنظام رقم 97 -  - 03 اHؤر اHؤرّخ

في في 17 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1418 اHــــوافق  اHــــوافق 18 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة
1997 واHـــتـــعـــلـق بـــالـــنـــظــــام الـــعـــام لـــبـــورصــــة الـــقـــيم واHـــتـــعـــلـق بـــالـــنـــظــــام الـــعـــام لـــبـــورصــــة الـــقـــيم

اHنقولة.اHنقولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليةHإن وزيـر ا
�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93 - 10 اHؤرّخ -
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993
واHتعلق ببورصـة القيم اHنقولةp اHعدّل واHتمّمp ال سيما

pادتان 21 و32 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

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

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 102
اHــــؤرخ في 22 شـــوال عـــام 1416 اHــــوافق 11 مـــارس ســـنـــة
1996 واHتضـمّن تطبيق اHادة 32 من اHرسـوم التشريعي

رقم 93 - 10 اHـؤرّخ في 2 ذي احلــجـة عـام 1413 اHـوافق 23
مايـو سنة 1993 واHتـعلق بـبورصة الـقيم اHـنقولـةp اHعدّل

pتمّمHوا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــادق عــــلى نــــظــــام جلـــنــــة تــــنـــظــــيم
عمليـات البورصة ومـراقبتها رقم 12 - 01 اHؤرّخ في 18
صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 الــذي يـعـدّل
ويتـمّم النظام رقم 97 - 03 اHؤرّخ في 17 رجب عام 1418
اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 1997 واHـتــعـلق بــالـنـظــام الـعـام
لـــبــورصـــة الــقــيـم اHــنــقـــولــةp اHـــعــدّلp واHــلـــحق نــصـه بــهــذا

القرار.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 30 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافـق 24
يناير سنة 2012.

كر� جوديكر� جودي
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اHلحقاHلحق
نظام رقم نظام رقم 12 -  - 01 مؤر مؤرّخ في خ في 18 صفر عام  صفر عام 1433 اHوافق اHوافق
12 يناير سنة  يناير سنة 2012  يعد  يعدّل ويتمل ويتمّم النظام رقم م النظام رقم 97 -  - 03

اHؤراHؤرّخ في خ في 17 رجب عام  رجب عام 1418 اHوافق  اHوافق 18 نوفمبر سنة نوفمبر سنة
1997 واHتعلق بالنظام العام لبورصة القيم اHنقولة. واHتعلق بالنظام العام لبورصة القيم اHنقولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93 - 10 اHؤرّخ -
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

pتمّمHعدّل واHا pنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق أول يــونـــيــو ســنــة 2008
واHتـضمن تـعيـW رئيس جلـنة تـنظـيم عمـليـات البـورصة

pومراقبتها
- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 97 - 03 اHــــؤرّخ في 17
رجب عـام 1418 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 1997 واHــتـعـلق

pعدّلHا pنقولةHبالنظام العام لبورصة القيم ا
- وبنـاء على مـداولة الـلجـنة بـتاريخ 12 ينـاير سـنة

p2012

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا النـظام إلى تـعديل وإتـمام
أحـكـام الـنـظام رقم 97 - 03 اHـؤرّخ في 17 رجب عـام 1418
اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 1997 واHـتــعـلق بــالـنـظــام الـعـام

لبورصة القيم اHنقولةp اHعدّل واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 16 مـن الـــنــــظـــام رقم 97 - 03
اHؤرّخ في 18 نوفـمبـر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHادة 16 : بـاستثـناء سنـدات الدين التي تـصدرها
الــــدولـــة واجلــــمـــاعــــات احملـــلــــيـــة والــــتي يــــتم إدراجــــهـــا وفق
الـشــروط احملـددة في اHـادة 77 - 1 لــهـذا الـنــظـامp يـجب أن
يـــكـــون قـــبـــول الـــقـــيم اHـــنـــقـــولـــة لـــلـــتـــداول في الـــبـــورصـــة
مـوضـوع طلـب قبـول لـدى الـلـجـنة وإيـداع مـشـروع مـذكرة

إعالمية تخضع لتأشيرة اللجنة.
ويـــــتـم إعـــــداد مـــــشـــــروع اHـــــذكـــــرة اإلعـالمـــــيـــــة حـــــسب

الشروط احملددة �وجب تعليمة من اللجنة ".
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 17 مـن الـــنــــظـــام رقم 97 - 03
اHؤرّخ في 18 نوفـمبـر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHــــادة 17 : يـــــجب عــــلـى أي شــــركـــــة تــــطــــلـب قــــبــــول
سـنداتـهـا في عـملـيـات الـتداول في الـسـوق الـرئيـسـية أن
تــعــيّن وســيــطــا في عــمــلــيــات الــبــورصــة يــكــلف �ــســاعـدة

اHُصدر في إجراءات القبول واإلدخال".

اHاداHادّة ة 4 :  : تنشأ بعد اHادة 21 من النظام رقم 97 - 03
اHـؤرّخ في 18 نـوفــمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهp اHـادة

21 مكرّرp وحترّر كما يأتي :

" اHـادة 21  مـكـرّر : يـجب عـلى الـشــركـة الـتي تـطـلب
قــبــول سـنــداتــهـا في عــمــلـيــات الــتـداول فـي الـبــورصـة أن
تــــثــــبـت إيــــداع ســــنــــداتــــهـــــا لــــدى اHــــؤتــــمـن اHــــركــــزي عــــلى

السنداتp قبل اإلدخال في البورصة".
اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــعــدل عـــنــوان الــقــسـم الــثــاني مـن الــفــصل
الــثـــاني من الـــنـــظــام رقم 97-03 اHــؤرخ في 18 نــوفـــمــبــر
ســنــة 1997 واHــذكــور أعالهp ويــحــرر كــمــا يــأتي : "شــروط
قبول سندات الـرأسمال في السوق الرئـيسية ويتضمن

اHواد من 30 إلى 44.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 30 مـن الـــنــــظـــام رقم 97 - 03
اHؤرّخ في 18 نوفـمبـر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHــادة 30 : تــعـــتــبـــر األســهم وشـــهــادات االســتـــثــمــار

التي تصدرها شركات اHساهمة كسندات رأسمال".
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 43 مـن الـــنــــظـــام رقم 97 - 03
اHؤرّخ في 18 نوفـمبـر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHــادة 43 : يـــجب عـــلى الـــشـــركـــة الـــتي تـــقـــدم طـــلب
قبـول سنـدات رأسمـالـها في الـتداول بـالسـوق الرئـيسـية

ما يأتي :
- أن ال تـــقل قــــيـــمــــة رأســـمـــالــــهـــا الــــذي � وفـــاؤه عن

p(500.000.000 دج) خمسمائة مليون دينار
- أن تــوزع عـلى اجلـمـهــور سـنـدات تـمـثل 20 % عـلى
األقل من رأســمـال الـشــركـةp وذلك يـوم اإلدراج عــلى أبـعـد

تقدير".
اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 44 مـن الـــنــــظـــام رقم 97 - 03
اHؤرّخ في 18 نوفـمبـر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHادة 44 : يجب تـوزيع سندات رأس اHال اHوزعة
عــــلى اجلــــمـــهــــور عــــلى عــــدد أدنـــاه مــــائــــة وخـــمــــســـون (150)

مساهماp وذلك يوم اإلدراج على أبعد تقدير".
اHاداHادّة ة 9 :  : ينشأ بعد اHادة 44 من النظام رقم 97 - 03
اHـؤرّخ في 18 نــوفـمـبــر سـنـة 1997  واHــذكـور أعالهp قـسم
ثالث يـدعى " شروط إدراج سندات رأس اHالp في سوق
اHـؤســسـات الصـغيرة واHـتوسـطة" يتـضمن اHواد من 45

إلى 46 - 7 حترّر كما يأتي :
" اHـادة 45 : تـطـبق أحـكـام القـسـم الثـاني مـن الفـصل
الـثـاني من هـذا الـنـظـام عـلى سـنـدات رأس اHـال اHـقـبـولة
في سـوق اHؤسـسـات الصـغيـرة واHتـوسـطة مـا لم ترخص

األحكام الواردة أدناه بخالف ذلك".
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" اHــادة 46 :  يــجـب أن تــكـــون اHـــؤســـســة الـــصـــغـــيــرة
Wتوسطة ذات نظام شركة أسهم كما يجب عليها تعيHوا
مــسـتــشــار مــرافق Hــدة خـمس (5) سـنــوات يــدعى الـراعي
في الــبـورصـة ويـكـلف �ـسـاعـدتـهـا أثـنـاء إصـدار سـنـداتـهـا
في حتـضـيـر عـمـلـيـة الـقـبـول والـتـأكـد بـاسـتـمـرار من أنـهـا
حتــتـرم الــتــزامـاتــهـا الــقـانــونـيــة والـتــنـظــيـمــيـة في مــجـال

اإلعالم".
" اHـــــادة 46 - 1 : يــــــشــــــهــــــد الــــــراعـي فـي الــــــبــــــورصـــــة
بــواســطــة تــوقــيــعه عــلى اHــذكـرة اHــعــروضــة عــلى الــلــجــنـة
لـــلــتــأشـــيــر عــلــيـــهــاp بــأنـه قــام بــاإلجــراءات اHـــعــهــودة وبــأن
اHـــعــلـــومـــات الــواردة فـي اHــذكـــرة تـــطــابـق الــواقـعp حــسب
عــلـــمهp وبــأن اHـــذكــرة ال تـــتــضــمـن أي إغــفـــال من شــأنه أن

يؤثر في مضمونها ".
" اHـــــــــادة 46 - 2 : يــــــــــجـب أن يـــــــــــكــــــــــون الــــــــــراعـي فـي
الــبــورصــة وســيــطــا مــعـتــمــدا في عــمــلــيــات الــبــورصـةp أو
بـنـكـاp أو مـؤســسـة مـالـيــة أو شـركـة اسـتـشــارة في اHـالـيـة
والـقـانـون واســتـراتـيـجـيـة اHــؤسـسـات تـتـمـتـع بـالـتـجـربـة
الـــكــافــيــة في مــجــال هـــيــكــلــة الــرأســمــال واإلدمــاج وشــراء
pومـعــتـرفـا بــهـا من الــلـجــنـة ومــسـجــلـة لــديـهـا pــؤسـســاتHا
حتـدد الــشــروط وإجـراءات الــتـســجـيـل لـلــشـركــة اHـرشــحـة
Hمارسة وظيـفة الراعي في البورصة �ـوجب تعليمة من

اللجنة".
" اHـادة 46 - 3 :  يجب أن تـكـون الـشـركـة قـد أبرمت
مع الـــراعي في الــبـــورصــة اتـــفــاقـــيــة يـــتم إعــدادهـــا حــسب
الــنـــمــوذج الــذي حتــدده الــلـــجــنــةH pــدة أدنـــاهــا ســنــتــان (2)

ويتفق عليها الطرفان.
ويـجـب تـبــلـيغ الــلـجــنـة بــفــسخ االتـفــاقـيــة ويـجب أن

تعW الشركة فورا راعيا آخرا في البورصة".
" اHـادة 46 - 4 :  يجب أن تـكـون الـشركـة قـد نـشرت
WــالـيــتـHا Wــصـدق عــلـيــهـا عن الــسـنــتـHـالــيـة اHكــشـوفــهــا ا
األخــيــرتــW مـا لـم تـقــرر الــلــجــنــة خالف ذلك دون اHــسـاس
بأحكام القانـون التجاري اHتعلـقة بالشركات ذات األسهم
التي تلجأ إلى الـطلب العلني لالدخار وال يطلب استيفاء
شــروط الـــربــحــيــة والــرأســمــال األدنى من الــشــركــة الــتي
تطلب قبولها في سوق اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.
غـيــر أن هـذه الـشــروط ال تـطـبق عــلى الـشــركـة الـتي
تـــكـــون قــــيـــد الـــتــــأســـيس مـن خالل الـــطـــلـب الـــعـــلــــني عـــلى

االدخار".
" اHــــادة 46 - 5 :  يـــــجب أن تـــــقــــوم الــــشـــــركــــة بـــــفــــتح
رأسمالهـا االجتماعي على مستوى أدناه p% 10 وذلك يوم

اإلدراج على أبعد تقدير".
" اHــــادة 46 - 6 :  يــــجـب تــــوزيـع ســــنـــــدات رأســــمــــال
الــشـركــة اHـوزعــة عـلى اجلــمـهــور عـلى عــدد أدنـاه خــمـسـون
Wأو ثالثــة (3) مــســتــثــمــرين مــؤســســاتــيـ p(50) مـــســاهــمــا

وذلك يوم اإلدراج على أبعد تقدير.

و�ــــفــــهـــوم هــــذا الــــنــــظــــامp يــــتــــمــــثـل اHــــســــتــــثــــمـــرون
اHؤسـسـاتـيـون في هـيـئـات الـتـوظـيف اجلـماعـي في الـقيم
اHـــنـــقـــولـــةp والـــبـــنـــوكp واHـــؤســـســـات اHـــالـــيـــةp وشـــركـــات
الـــتــــأمـــpW وشــــركـــات رأســـمــــال االســـتــــثـــمـــارp وصــــنـــاديق

االستثمارp والشركات اHسيرة لألصول".
" اHـادة 46 - 7 :  �ــكن أن تــطــلب الــشــركـة اHــقــبــولـة
في سـوق اHؤسـسات الـصغـيرة واHـتوسـطة نـقل سنـداتها
إلـى الـــســــوق الــــرئــــيــــســــيـــة �ــــجــــرد أن تــــثــــبت أن قــــيــــمـــة
رأسـمــالــهــا الــذي � وفــاؤه ال يـقـل عن خــمــسـمــائــة مــلــيـون
ديـنار (500.000.000 دج) وتـوزيع سـنـداتـهـا عـلى اجلـمـهور
على عـدد أدنـاه مـائـة وخـمـسون (150) مـسـاهـمـاp وما �ـثل

على األقل 20 % من رأسمالها".
10 :  : يــنــشــأ بــعــد اHـادة 46 - 7 من الــنــظـام رقم اHـاداHـادّة ة 
pـذكور أعالهHـؤرخ في 18 نـوفـمـبـر سـنة 1997 واH97-03 ا

قـسم رابع عـنـوانـه "شـروط قـبـول الـسـنـدات في الـسـوق"
ويتضمن اHادتW 46 - 8 و46 - 9 حترّران كما يأتي :

" اHـــــادة 46 -8 :  تـــــعــــتـــــبـــــر ســـــنـــــدات االســـــتـــــحـــــقــــاق
والـــســـنـــدات الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــويل إلى ســـنـــدات رأســـمـــال
وســـنــــدات اHـــســـاهـــمـــةp أو أي وصل آخــــر يـــخـــول احلق في

سندات رأس اHالp كسندات دين".
" اHــادة 46 -9 : بـــاســتــثــنـــاء ســنــدات اخلــزيـــنــة الــتي
تـــقــــبـل بـــقــــوة الــقــانـــونp يــجب أن يـــكــون ســعـــر ســنــدات
الـــــديـن الــــــتي طــــلب بـــــشــــأنــــهــــا الــــقــــبـــــول بــــالــــتــــداول في
الــبـورصــة مـســاويـا عــلى األقل خلــمـســمـائــة مـلــيـون ديــنـار

(500.000.000 دج)p وذلك يوم اإلدراج".
اHــاداHــادّة ة 11 :  : تــعــدّل اHــادة 57 من الــنــظــام رقم 97 - 03
pــــذكـــــور أعالهHـــــؤرّخ في 18 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1997 واHا

وحترر كما يأتي :
" اHادة 57 : يسـتعـمل اإلجراء الـعادي عـندمـا يتـعلق
األمـر بــالــقـيم اHــثــيـلــة لـلــسـنــدات الــتي سـبـق تـســعـيــرهـا
بـالنـسـبة لـلمـؤسسـات الصـغـيرة واHـتوسـطة الـتي سبق
توظـيـفهـا لـدى اHـستـثـمـرين اHؤسـسـاتـيW وكـذا سـندات
الـــدين الـــتي تــصـــدرهــا الـــدولــة أو اجلــمـــاعــات احملـــلــيــة أو

شركات األسهم".
اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 76 مـن الـــنــــظـــام رقم 03-97
اHؤرخ في 18 نوفـمبر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
" اHـادة 76 : تــكـون شـروط مـعــاجلـة األوامـر وحتـديـد
pـسـاهـمةHنـقـولـة الـتي تـصـدرهـا شـركـات اHسـعـر الـقيـم ا
والهـيئـات العـمومـية وكـذا قيم اخلـزينـة العـموميـة محل

مقرّرات تصدرها شركة تسيير بورصة القيم".
اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : تــــعــــدّل اHـــادة 77 مـن الـــنــــظـــام رقم 03-97
اHؤرخ في 18 نوفـمبر سنة 1997 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
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" اHــادة 77 : يـــشــتـــمل الـــســـعـــر الــرســـمي لـــبـــورصــة
الــقــيم اHــنـقــولـة عــلى ســوق لــسـنــدات الــرأسـمــال وسـوق

لسندات الدين.
تتكون سـوق سندات الرأسمال من سوق رئيسية
وسوق اHـؤسسات الـصغيـرة واHتوسـطة. وتتـكون سوق
سـندات الـدين من سـوق لـسـندات الـدين الـتي تـصـدرها
شركـات اHسـاهـمةp والـهيـئات الـعـمومـيةp والـدولةp ومن

سوق لكتلة سندات الدين التي تصدرها الدولة".
اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــدرج بـــعـــد اHــــادة 77 مــن الــنــظــام رقم
97 - 03 اHــــؤرّخ في 18 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1997 واHـــذكـــور

أعــالهp اHـــــــــــــــــواد 77 - 1 و77 - 2 و77 - 3 و77 - 4 و77 - 5
و77 - 6 وحترّر كما يأتي :

" اHــادة 77 - 1 : يـــتـم قـــبــول الـــســـنـــدات الـــشـــبـــيـــهــة
لـلخزيـنة لـلتداول عـلى مسـتوى بورصـة اجلزائـر تلقـائيا

في قسم اHعامالت باجلملة بطلب من وزير اHالية".
" اHـادة 77 - 2 : يـتـمــثل اHـتـدخــلـون في هــذا الـقـسم
في الـوسطـاء في عـمـلـيـات الـبـورصـة واHـتـخـصصـW في
سندات اخلزينـة الذين �كنهم التفاوض حلسابهم اخلاص
و/أو حلـسـاب زبائـنـهم على مـخـتلف الـسـندات الـشـبيـهة

للخزينة اHسجلة في بورصة اجلزائر".
" اHــادة 77 - 3 : يـــتم تـــداول الـــســـنـــدات الـــشـــبـــيـــهــة
لـــلــــخـــزيـــنــــة خالل خــــمـــســـة (5) أيــــام من أيــــام الـــعــــمل في

األسبوعp وذلك من يوم األحد إلى يوم اخلميس".
" اHــادة 77 - 4 : يـــتم إدخـــال الـــســـنـــدات الـــشـــبـــيـــهــة
للخزينـة في البورصة عبر اإلجراء الذي يسمى اإلجراء

العادي بسعر مرجعي إرشادي.
ويــــكــــون الــــســــعــــر اHــــرجــــعي اHــــعــــنـي أثــــنــــاء إدخـــال
الـــســنــدات الــشــبــيــهــة لــلــخــزيــنــة عــلى مــســتــوى بــورصــة
اجلـزائـر هو الـسـعـر اHـتـوسط اHعـتـدل الـذي جـرى ضـبطه

خالل جلسة اHزايدة في السوق األولية.
ويــنـشـر الـســعـر اHـرجـعـيp عـلى سـبـيـل الـبـيـانp في

النشرة الرسمية للتسعيرة".
" اHــادة 77 - 5 : يـــتم تـــداول الـــســـنـــدات الـــشـــبـــيـــهــة

للخزينة وفق طريقة التسعير اHباشر.
ويـــجــري قــرن أوامـــر اHــشـــتــرين والـــبــائــعـــW الــتي
تــســتــوفي شــروط الـســعــر اHــتــقـاربــة بــصــورة مـنــهــجــيـة
ويــــتـــرتـب عـــلــــيـــهــــا إجنــــاز اHـــعــــامالت بــــشــــأن الـــســــنـــدات

الشبيهة للخزينة".
" اHــــادة 77 - 6 : تـــــكــــون األســــعـــــار الــــتـي يــــقـــــدمــــهــــا
اHـســتـثــمـرون عــلى مــسـتــوى الـقــسم الـثــانـوي لــلـســنـدات

الشبيهة للخزينة أسعارا حرة تماما.

غـيـر أنهp وعــمال عـلى مـعــاجلـة الـتـذبــذب الـشـديـد أو
الــنـــزعــة غـــيـــر اHــســـتــقـــرة لألســـعــار اHـــمــارســـة عــلـى قــيم
اخلــزيــنــة اHــتــداولــة فـي الــبــورصــةp فــإن شــركــة تــســيــيـر
بـورصـة الـقـيم �ـكن أن تـقـوم بـتـأسـيس فـوارق لألسـعـار
اHعـتـمـدة من قـبل مـنـظـومـة الـتـداول الـتي تـضبـط بذلك

حدود تقلباتها.

ويــتـرتب عـلى حتـديــد شـركـة تـسـيـيــر بـورصـة الـقـيم
لـهذه الفوارق بشـأن سند أو أكثـر من السندات الـشبيهة
لــلـخـزيـنــة نـشـر إعالن في الــنـشـرة الـرســمـيـة لـلــتـسـعـيـرة

ببورصة اجلزائر".

اHـاداHـادّة ة 15 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

نور الدين إسماعيلنور الدين إسماعيل

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 23 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1432
اHــوافق اHــوافق 25 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة p2011 يــتــضــمن الــتــصـريحp يــتــضــمن الــتــصـريح
بـاHـنــفـعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة نـزع اHــلـكـيـة اHــتـعـلـقـةبـاHـنــفـعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة نـزع اHــلـكـيـة اHــتـعـلـقـة
pركـز سيدي خـليفةH ياه الـصاحلة لـلشربHبتـدعيم اpركـز سيدي خـليفةH ياه الـصاحلة لـلشربHبتـدعيم ا

والية ميلة.والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
pاليةHووزيرا

pائيةHوارد اHووزير ا
�ــــــقــــــتــــــضـى  اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 10 - 149 -
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 93 - 186
اHؤرخ في 7 صـفر عام 1414 اHوافق 27 يولـيو سـنة 1993
اHتمّمp الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اHــــؤرّخ في 27 أبــــريل ســــنـــة 1991 الــــذي يــــحـــدد الــــقــــواعـــد
pـتمّمHا pنـفعـة العـمومـيةHلـكيـة من أجل اHـتعـلقـة بنـزع اHا

pادة 10 منهHال سيما ا
- و�ــقـــتــضى الــقــرار رقم 1130 اHــؤرّخ في 5 غــشت
سـنـة 2007 الـصـادر عن والـي واليـة مـيـلـة واHــتـضـمن فـتح

pنفعة العموميةHسبق للتصريح باHالتحقيق ا
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- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الــــــــقـــــــرار رقم 1566 اHــــــــؤرّخ في 24
سـبــتـمـبـر سـنـة 2007 الــصـادر عن والي واليـة قـســنـطـيـنـة
واHــتـضــمن فــتح الــتــحـقــيق اHــســبق لــلـتــصــريح بــاHـنــفــعـة

pالعمومية
- وبـناء على الرأي اHـوافق للجـنة التحـقيق اHسبق

pلوالية ميلة
- وبـناء على الرأي اHـوافق للجـنة التحـقيق اHسبق

pلوالية قسنطينة

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــصـرح بـاHـنــفـعـة الــعـمـومــيـة لـعــمـلـيـة
نــزع اHــلــكـيــة اHــتــعــلـقــة بــإجنــاز مــشــروع الـتــدعــيم بــاHــيـاه

الصاحلة للشرب Hركز سيدي خليفةp والية ميلة.

اHـادة اHـادة 2 : : تــبـلغ اHــسـاحـة اإلجــمـالـيــة لألمالك اHـعــنـيـة
بـنـزع اHـلـكـيـة الــتي تـخص إجنـاز هـذا اHـشـروع  28266  م2

موزعة كما يأتي :
p2(والية ميلة) : 2681 م Wالت Wبلدية ع -

p2بلدية سيدي خليفة (والية ميلة) : 6244 م -
- بلدية ابن زياد (والية قسنطينة) : 19341 م2.

اHادة اHادة 3 : : يقدر اHبـلغ االجمالي اخملصص لعملية نزع
اHلكية بثالثة ماليW دينار جزائري (3.000.000,00 دج).

اHــــادة اHــــادة 4 : : بــــعــــنــــوان قــــوام األشـــــغــــالp يــــشــــمل إجنــــاز
مـشــروع الـتـدعـيم بــاHـيـاه الـصــاحلـة لـلـشــرب Hـركـز سـيـدي

خليفةp األشغال اآلتية :
pإجناز محطتي (2) ضخ -

- مد قنوات على طول 5250 مترا طوليا.
اHـادة اHـادة 5 : : حتـدد اHـهـلـة اخملـصـصة لـعـمـلـيـة نـزع اHـلـكـية

بأربع (4) سنوات.
اHـادة اHـادة 6 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 23 شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق 25
يوليو سنة 2011.

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 8 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 2 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p2012 يــحـدد خـصــائص اHـيـاهp يــحـدد خـصــائص اHـيـاه

القذرة اHصفاة اHستعملة ألغراض السقي.القذرة اHصفاة اHستعملة ألغراض السقي.
ـــــــــــــــــــــــ

pائيةHوارد اHإن وزير ا
pووزير الفالحة والتنمية الريفية

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
�ــــــقــــــتــــــضـى  اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 10 - 149 -
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 464
اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

pتعلق بتنظيم التقييس وسيرهH2005 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 07 - 149
اHــــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 20 مـــايـــو
سـنـة 2007 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات مـنـح امـتــيـاز اســتـعــمـال
اHــــيــــاه الــــقــــذرة اHــــصــــفــــاة ألغــــراض الــــســــقي وكــــذا دفــــتــــر

pتعلق بهاHالشروط النموذجي ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 07 - 149 اHـؤرخ في 3 جـمـادى األولى عام
1428 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 2007 واHـذكــور أعالهp يــهـدف

هـذا الــقــرار إلى حتــديـد خــصــائص اHـيــاه الــقـذرة اHــصــفـاة
اHستعملة ألغراض السقي وفقا للملحق اHرفق.

اHـادة اHـادة 2 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 8 صـفر عام 1433 اHوافق 2 يـناير
سنة 2012.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحقاHلحق

خصائص اHياه القذرة اHصفاة اHستعملة ألغراض السقيخصائص اHياه القذرة اHصفاة اHستعملة ألغراض السقي

1 - اHعايير اHيكروبيولوجية - اHعايير اHيكروبيولوجية

مجموعات اHزروعاتمجموعات اHزروعات
اHعايير اHيكروبيولوجيةاHعايير اHيكروبيولوجية

كولونياتكولونيات
(CFU/100 ملل/ ملل)

(اHعدل الهندسي)(اHعدل الهندسي)

سلكيات معويةسلكيات معوية
(بيض / ل)(بيض / ل)

(اHعدل اجلبري)(اHعدل اجلبري)

سقي غير حصري.
اHنتوجات التي �كن استهالكها نيئة.

اخلضر التي ال �كن استهالكها إال مطهية.
اخلضر اHوجهة للتصدير أو التحويل غير الغذائي.

األشجار اHثمرة(1)
مزروعات وشجيرات عشبية(2)

مزروعات حبوبية
مزروعات صناعية(3)

أشجار غابية
(4)Wنباتات زهرية ونباتات التزي

مزروعات اجملموعة السابقة
(CFU/100 ملل)

باستعمال السقي احمللي(5) (6)

ال شيء100 >

< 250< 0,1

احلد اHوصى به
< 1000

< 1

ال يوجد أي مقياس موصى به ال يوجد أي مقياس موصى به

(1) يـنـبـغي الـتـوقف عن الـسـقي أسـبـوعـW قـبل اجلـنيp ال يـنـبـغي جـمع الـفـواكه الـواقـعـة عـلى األرضp يـجب اجـتـناب
السقي بالرش.

(2) �نع الرعي اHباشرp يوصى بالتوقف عن السقي على األقل أسبوع قبل القطع.

(3) �كن اعتماد معايير أكثر سهولة بالنسبة للمزروعات الصناعية واألشجار الغابية.

(4) تـعـلـيـمـة أكـثـر صـرامـة (200 > كـولـونـيـات لـكل 100 مـلل) يـتم تـعـديـلـهـا لـسـقي احلـدائق واHـسـاحـات اخلـضـراء الـتي
يكون للعامة اتصال مباشر معها كحدائق الفنادق.

(5) تتطلب تقنية سقي حتد من تبلل الفواكه واخلضر.

(6) يـشتـرط أن يـتحـكم عمـال الزراعـة اجملاورون في تـسـييـر السـقي احمللي ويـحتـرمـون قواعـد النـظافـة اHطـلوبـة أيا
كان السكان اجملاورون.
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2 - اHعايير الفيزيائية والكيميائية - اHعايير الفيزيائية والكيميائية

الوحدةالوحدةاHعايير اHعايير 

-
مغ / ل

دسم سيمنس / م

دسم سيمنس / م

مغ / ل
مغ / ل

مل مكافىء / ل
مغ / ل

مل مكافىء / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل

6.5 ≤ pH ≤  8.5

30

3

0.2

0.3

0.5

1.3

3

30

90

10

30

8.5

20.0

2.0

0.5

2.0

0.05

1.0

5.0

5.0

0.5

15.0

20.0

0.002

10.0

2.5

10.0

0.01

0.05

2.0

0.02

1.0

10.0

فيزيائيةفيزيائية

كيميائيةكيميائية

مواد سامة (مواد سامة (*)

(*) : لنوعية التربة ذات التركيبة الناعمةp احملايدة أو القاعدية.

التركيز األقصى اHقبولالتركيز األقصى اHقبول

pH

اHواد اHترسبة
CE

CE 3 - 0 = SAR تسرب
6 - 3
12 - 6
20 - 12

 40 - 20

DBO5

DCO

(CI) كلوريت
(NO3 - N) أزوت

(HCO3) بيكاربونات
األHنيوم

األرسونيك
البرليوم
البور

الكادميوم
الكروم

الكوبالت
النحاس
السيانور
الفليور
احلديد
الفينول
الرصاص
الليتيوم
اHنغنيز
الزئبق

اHوليبدان
النيكل

السلينيوم
الفناديوم
الزنك
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قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 8 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 2 ينـاير سنة  ينـاير سنة p2012 يحـدد قائمـة اHزروعاتp يحـدد قائمـة اHزروعات

التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاة.التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاة.
ـــــــــــــــــــــــ

pائيةHوارد اHإن وزير ا
pووزير الفالحة والتنمية الريفية

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
�ــــــقــــــتــــــضـى  اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 10 - 149 -
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 464
اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

pتعلق بتنظيم التقييس وسيرهH2005 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 07 - 149
اHــــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 20 مـــايـــو
سـنـة 2007 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات مـنـح امـتــيـاز اســتـعــمـال
اHــــيــــاه الــــقــــذرة اHــــصــــفــــاة ألغــــراض الــــســــقي وكــــذا دفــــتــــر

pتعلق بهاHالشروط النموذجي ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 07 - 149 اHـؤرخ في 3 جـمـادى األولى عام
1428 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 2007 واHـذكــور أعالهp يــهـدف

هـذا الــقــرار إلى حتـديــد قـائــمــة اHـزروعــات اHـســمـوح بــهـا
التي �ـكن سـقيـهـا باHـيـاه القـذرة اHـصفـاةp طـبقـا للـمـلحق

اHرفق.

اHـادة اHـادة 2 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 8 صـفر عام 1433 اHوافق 2 يـناير
سنة 2012.

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحــقاHلحــق
قائمة اHزروعات التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاةقائمة اHزروعات التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاة

قائمة اHزروعاتقائمة اHزروعاتمجموعة اHزروعات التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاةمجموعة اHزروعات التي �كن سقيها باHياه القذرة اHصفاة

(1) يسمح السقي باHياه القذرة اHصفاة شرط التوقف عن السقي أسبوعW (2) على األقل قبل اجلني.
ال جتمع الفواكه التي تسقط على التربة ويتم إتالفها.

(2) �نع الرعي اHـباشر في األجـزاء اHسقـية باHيـاه القذرة اHـصفاة مـنعا باتـا وهذا قصـد جتنب أية عـدوى للمواشي
.Wوبالتالي للمستهلك

pـــشــمشHا pاإلجــاص pاخلــوخ pالـــتــفـــاح pالـــكــرمــة pالـــنــخل
الـزعرورp الكـرزp البرقـوقp رحيقـاني (نوع من اخلوخ)
pاجلــــوز pالــــفــــول الـــــســــوداني pالــــراونـــــد pWالــــتــــ pرمـــــان

الزيتون.
pـــنــدرينHا pالـــبــرتـــقــال pالـــلــيـــمــون pالـــلــيـــمــون الـــهــنـــدي

.Wالكليمنت pاحلامض pاليوسفي
البرسيمp الذرةp الذرة العلفيةp البيقة والفصة.

الـطــمـاطم الـصـنــاعـيـةp الـفــاصـولـيـاء بــالـرزمـةp الـبـازالء
بالرزمةp الشمندر السكريp القطنp التبغp الكتان.

القمحp الشعيرp الشيلم والشوفان.
البطاطاp الفاصولياء والبازالء.

األكاسيا واالتربلكس.
الوردp القزحيةp الياسمpW اHردقوش واألكليل.

أشجار الفواكه (1)

احلمضيات

األعالف (2)
اHزروعات الصناعية

احلبوب
مزروعات من إنتاج البذور

شجيرات األعالف
النباتات الزهرية للتجفيف أو لالستعمال الصناعي
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- تـصـور ووضع آلـيـات جلمـع اHعـلـومـات ومـعـاجلـتـها
pوحفظها ونشرها

- اقـــتــــراح كل اإلجـــراءات الـــتي مـن شـــأنـــهـــا ضـــمـــان
pطابقة البناياتH متابعة فعالة

- وضع حـيّز الـتّـنـفـيـذ برنـامج لـلـمـراقـبـة في مـجـال
pالعمران والبنـاء

ب) مكتب متابعة اHراقبةp يكلّف �ا يأتي :
- ضـمــان مـراقـبــة الـبــنـايــات في اHـنــاطق احلــضـريـة

pوالـريفـية
- ضـمــان مـتــابـعــــة تـنــفـيــذ اإلجـــراءات والــقـــرارات
في مــــجــــــال احـــــتــــــرام الــــتــــنــــظـــــــيم وحتــــقــــيـق مــــطــــابــــقــــة

pالبنـايـات
- دراســـــــة مـــــطـــــــالب الـــــســــلـــــطـــــــات الـــــعــــمــــــومـــــــيــــة

.WواطنHوعـرائض ا

ج) مكتب التقييم واHراقبةp يكلّف �ا يأتي :
- ضـمان تعميم الـنصوص التشـريعية والتـنظيمية

pفي مجال التهيئة والتعمير
- تــــقـــــيــــيـم دوري إلجــــراءات ونــــشـــــاطــــات اHـــــراقــــبــــة

pوالتفتيش التي تنجزها مصالح التعمير
pبرمجةHتقييم تنفيذ النشاطات ا -

- اقـــــتــــراح إجــــراءات حتـــــســــW شــــروط وكـــــيــــفــــيــــات
مراقبـة البنايات.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــنــظم مـــصــلـــحــة الـــتــحـــقــيـــقــات ومـــتــابـــعــة
نــشـــاطـــات مـــديــريـــات الـــتـــعــمـــيـــر والـــبـــنـــاء في ثـالثــة (3)

مكـاتب :

أ) مكتب التحقيقاتp يكلّف �ا يأتي :
- الـــقـــيـــام بـــاألبـــحـــاث والـــتـــحـــقـــيـــقـــات ذات الـــصـــلـــة

pجالهـا�
- إعــداد رزنامــــة تدخـــل ميــداني تضمـــن وضـــع

فـرق اHراقبـة.

ب) مــكـــتـب مــتـــابـــعـــة نـــشـــاط مـــديــريـــات الـــتـــعـــمـــيــر
والبناءp يكلّف �ا يأتي :

pتـنسـيق مـديريـات الـتعـمـير والـبـنـاء ومـراقـبتـها -
ال سـيّــمـا في مــجـــال عــقــود الـتــعـمــــيـر والــبـنــــاء وحـمــايـة

pبنيHاإلطـار ا
- حتضـير بطـاقيـة محـلية لـعقـود التـعميـر ومتـابعة

pمدى تنفيذهـا

ج) مكتب اHطابقةp يكلّف �ا يأتي :

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 5  ربـيع األو  ربـيع األوّل عام ل عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 29 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة p2012 يـــحـــدp يـــحـــدّد الــــتـــنـــظـــيمد الــــتـــنـــظـــيم
الـداخـلي لـلـمـفـتـشــيـة اجلـهـويـــة لـلـعـمـران والـبـنــاءالـداخـلي لـلـمـفـتـشــيـة اجلـهـويـــة لـلـعـمـران والـبـنــاء

في مكـاتب.في مكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم
pووزير السكن والعمران

pاليةHووزير ا
�ـقــتــضى اHــرسـوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ -
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

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

pدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة

p2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-388 اHؤرّخ
في 29 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2008
الــذي يــحــدد مــهــام اHــفــتــشـــيــة الــعــامــة لــلــعــمــران والــبــنــاء

pوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-389 اHؤرّخ
في 29 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2008
واHــتـضــمّن إنـشــاء اHـفــتـشـيــة اجلـهــويـة لــلـعــمـران والــبـنـاء

pادّة 6 منهHال سيّما ا pويحدد مهامها وعملها
- و�قـتضى اHرسوم اHؤرّخ في 7 ربيع الـثاني عام
Wـــتــضـــمّن تــعـــيــHــوافق 18 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2002 واH1423 ا

pالعام للحكومة Wاألم

يقـريقـرّرون مايأتي :رون مايأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 08-389 اHؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429
اHوافق 27 نوفـمبـر سنة 2008 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا
الــقــــرار إلى حتـــديــــد الــتــنـــظــــيم الـــداخـــلي لــلـــمــفــتـــشـــيــة

اجلهويـة في مكـاتب.

2 :  : تـنـظم مصـلـحة الـبـرمجـة ومـتابـعة وتـقـييم اHاداHادّة ة 
اHراقبة في ثالثة (3) مكاتب :

أ) مكتب البرمجةp يكلّف �ا يأتي :
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- الــســهـــر عــلى الــشــرعـــيــة في مــجــال تـــســلــيم عــقــود
الـــتـــعـــمــيـــر الـــتي يـــنص عـــلــيـــهـــا الـــتــشـــريــع والـــتـــنـــظــــيم

pعمـول بهمـاHا
- إرسـال مـعـطـيات الـبـطـاقـيـة احمللـيـة إلى اHـفـتـشـية

pالعامة للعمران والبناء مع التحليل اخلاص بها

4 :  : تـنظم مـصلـحـة اإلدارة والوسـائل في ثالثة اHاداHادّة ة 
(3) مكـاتب :

أ) مكتب تسيير اHستخدمpW يكلّف �ا يأتي :
pوارد البشريةHحتضير مخطط تسيير ا -

- ضــمــان الــتــوظـيـف والـتــســيــيــر اإلداري ومــتــابــعـة
pفتشيةHستخدمي اH هنيةHسيرة اHا

- الــسـهـر عـلـى تـطـبـيق الــتـنـظـيـم في مـجـال عالقـات
pالعمل وحل النزاعات

- تـــــرقــــيــــة نـــــشــــاطــــات تـــــكــــويــــنـــــيــــة وإعــــادة تـــــأهــــيل
pWستخدمHا

ب) مكتب اHيزانية واحملاسبةp يكلّف �ا يأتي :
- تــــســــيــــيــــر الــــوســــائل اHــــالــــيــــة الــــتـي تــــوضـع حتت

pفتشيةHتصـرف ا
- تـــقــيــيم االحـــتــيــاجــات مـن اعــتــمــادات االســـتــثــمــار

pوالتسيير للمفتشية
- ضـــمـــان تـــســـيـــيـــر االعـــتـــمـــادات الـــتي تـــوضع حتت

pفتشية وتنفيذهاHتصرف ا
- إعداد احلصيلة اخلاصة باالعتمادات اHمنوحة.

ج) مكتب الوسائل العامةp يكلّف �ا يأتي :
pضمان التسيير والصيانة العقارية -

pالسهر على حسن صيانة حظيرة السيارات -
- ضمان تسيير الوثائق واألرشيف.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق
29 يناير سنـة 2012.

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسينور الدين موسي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة وزارة الصناعة وا=ؤسسات الصناعة وا=ؤسسات الصغيرةالصغيرة
وا=توسطة وا=توسطة وترقية االستثماروترقية االستثمار

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 7  رجب عام   رجب عام 1432 اHوافق  اHوافق 9  يونـيو سنة يونـيو سنة
p 2011 يـعـد p يـعـدّل الــقـرار اHـؤرل الــقـرار اHـؤرّخ في خ في 12 شـو شـوّال عـام ال عـام 1431

Wن تـعـيـWـتـضـمّن تـعـيـHـتـضـم واHـوافق 21 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة 2010 واHـوافق اHا
أعـضــاء مـجــلس اإلدارة لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـرأعـضــاء مـجــلس اإلدارة لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـر

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 رجب عـام 1432 اHـوافق 9
يـونـيـو سـنـة 2011  تـعـدّل تــشـكـيـلــة مـجـلس اإلدارة احملـددة
فـي الــــقـــــرار اHـــــؤرّخ في 12 شـــــوّال عــــام 1431 اHـــــوافق 21
ســبــتـمــبــر ســنـة 2010 واHـتــضــمّن تــعـيــW أعـضــاء مــجـلس
اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمارp كمـا يأتي :

pناجمHثال لوزير الطاقة وا¬ pمحمد عكوش -
- مــحـمــد صــادق بن عــليp ¬ــثال لــلــغـرفــة اجلــزائــريـة

للتجـارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 3  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 28  نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة p 2011 يـتضـم p يـتضـمّن إنشاء جلـنة الـطعن لدى وزارةن إنشاء جلـنة الـطعن لدى وزارة
الصالصّناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقيةناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
pتوسطة وترقية االستثمارHوا

�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم رقم 84-10 اHـــــؤرّخ في 11 -
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلّـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-11 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW ¬ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تــــــنـــــشـــــأ جلــــــنـــــة الـــــطــــــعن لـــــدى وزارة
الــصّــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمارp طبقا للجدول اآلتي :



25 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2841
15 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م

�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 66 - 145 اHــــؤرخ في 12 -
صــفــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966  واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

pتمّمHعدّل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرخ في 12
صــفــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966  واHـــتـــعــلق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

pتمّمHعدّل واHا pالوطني

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرّخ في أول رمـضان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
1990 واHـــتــعـــلـق بــســـلـــطـــة الــتـــعـــيـــW والــتـــســـيـــيــر اإلداري

بالـنـسـبـة لـلـمـوظفـW وأعـوان اإلدارة اHـركـزيـة والـواليات
pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 293
اHؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلق بــــكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظــــيم اHـــســــابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات

pتمّمHعدّل واHا pواإلدارات العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرّخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ـقـتـضي اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
21 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1417 اHـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنــــة 1997

واHــتــعــلـق بــكــيــفــيــات تــنــظــيـم اHــســابــقــات واالمــتــحــانــات
واالخــــتــــبــــارات اHــــهـــنــــيــــة لاللــــتــــحــــاق بــــاألسالك والــــرتب

pواصالتHالنوعية في البريد وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 95 - 293  اHـؤرّخ في 5 جـمادى األولى عام
1416 اHــوافق 30 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p1995 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

¬ثلو اHوظفW¬ثلو اHوظفW¬ثلو اإلدارة¬ثلو اإلدارة
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اHـادة اHـادة 2 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 3  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 28  نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة p 2011 يحـد p يحـدّد تشكـيلـة جلنة الـطعن اHنـشأة لدىد تشكـيلـة جلنة الـطعن اHنـشأة لدى
وزارة الصوزارة الصّـنـاعة واHـؤسـسات الـصـغيـرة واHـتوسـطةـنـاعة واHـؤسـسات الـصـغيـرة واHـتوسـطة

وترقية االستثمار.وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 3 مــحـرّم عـام 1433 اHـوافق
28 نوفـمبر سنة p2011 حتدّد تشكـيلة جلنة الـطعن اHنشأة

لدى وزارة الـصّـنـاعـة واHـؤسـسـات الصـغـيـرة واHـتـوسـطة
وترقية االستثمارp طبقا للجدول اآلتي :

¬ثلو اHوظفW¬ثلو اHوظفW¬ثلو اإلدارة¬ثلو اإلدارة

مجكون مجيد
مجاك إلياس

موسى بوجلطية شريفة
مير مختار

بوعوينة دحمان
دربوشي سامية

عالم أمال

بسة مصطفي
صيفي محمد
زميري وافية
ميزاقر بوعالم
بورايو إبراهيم
أزرارق بوعالم

بشيم سعيد

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام  صفر عام 1433 اHوافق اHوافق
29 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة p2011 يــــحـــــدد إطــــار تـــــنــــظـــــيمp يــــحـــــدد إطــــار تـــــنــــظـــــيم

اHـســابـقـات عـلى أسـاس االخـتــبـارات  واالمـتـحـانـاتاHـســابـقـات عـلى أسـاس االخـتــبـارات  واالمـتـحـانـات
واالخـتــبـارات اHـهـنــيـة لاللـتــحـاق بـاألسالك والـرتبواالخـتــبـارات اHـهـنــيـة لاللـتــحـاق بـاألسالك والـرتب
اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــالــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـاتاخلــاصـة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــالــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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واHذكـور أعالهp يحدد هـذا القـرار إطار تنـظيم اHسـابقات
عـــلى أســـاس االخـــتــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات واالخـــتـــبــارات
اHــهـــنـــيـــة لاللـــتــحـــاق بـــالــرتـب الــتـــابـــعـــة لألسالك اخلـــاصــة
باإلدارة اHكلفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHـادة اHـادة 2 : : تـفـتح اHـســابـقـات عـلـى أسـاس االخـتـبـارات
واالمــتـــحــانـــات واالخــتــبـــارات اHــهـــنــيـــة بــقـــرار من وزيــر
الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال أو �ـقــرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي
يجـب نشـر قـرار أو مـقرر فـتح اHـسـابقـات اHـذكورة
في الـــفــقــرة أعـالهp في شــكـل إعالن عن طــريـق الــصـــحــافــة
اHـكــتـوبـة وفي مـوقـع األنـتـرنت اخلــاص بـاHـديـريــة الـعـامـة
لـلوظيـفة الـعمـومية أو فـي شكل ملـصقـات داخلـيةp حسب

احلالة.

اHـادة اHـادة 3 : : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـW أعـضـاء جـيش
الـتـحــريـر الـوطـني وجــبـهـة الـتــحـريـر الـوطـنـي واHـنـظـمـة
اHدنية جلبـهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHادة اHادة 4 : : يجب أن تـتضـمن ملـفات الـترشح الـوثائق
اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح
pطلب خطي للمشاركة -
pصورتان شمسيتان -

- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة
pفعولHسارية ا pالتعريف الوطنية

- نـســخـة طــبق األصل مـصــادق عـلــيـهــا من اHـؤهل أو
pالشهادة

- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة
pإثبات الوضعية اجتاه التزامات اخلدمة الوطنية

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(البطاقة رقم 3) سارية اHفعول.

بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــاراتp يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــW إتـــمـــام مــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعـام وطـب األمـراض
الصـدريـة مـسـلمـتـان من طـرف طـبـيب مخـتص)p تـثـبـتان

pطلوبHنصب اHترشح لشغل اHأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح

تــقــوم اإلدارة في الــوقت اHــنــاسبp بــتـعــلــيق قــائــمـة
اHــــوظـــفـــW الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
لـلمشاركـة في االمتحانـات اHهنية في أمـاكن العمل وكذا
WـعـنـيـHا WـوظـفـHعـلى ا Wفـرديـا. ويـتـعــ WـعـنـيـHتـبـلــيغ ا
الـــقـــيــــام خالل مــــدة عـــشـــرة (10) أيــــام الـــتـي تـــلـي عـــمــــلـــيـــة

التبليغ بتأكيد مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــادة اHــــــادة 5 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختبارات ما يأتي :

1 - رتـــبـــة مــهـــنـــدس دولـــة لـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعالم - رتـــبـــة مــهـــنـــدس دولـــة لـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فــي الـــــثـــــقـــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(4 عاملHا pدة 4 ساHا) اإلعالم اآللي

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اHدة 2 ساp اHعامل 1).

2 - رتـبــة مـهـنــدس رئـيــسي لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم - رتـبــة مـهـنــدس رئـيــسي لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فــي الـــــثـــــقـــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(4 عاملHا pدة 3 ساHا) اإلعالم اآللي

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اHدة 2 ساp اHعامل 1).

3 - رتبة تقني تكنولوجيات اإلعالم واالتصال : - رتبة تقني تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــتـــبــار تـــقــنـي في نــظـم االتــصـــاالت والــشـــبــكــات
p(3 عاملHا pدة 3 ساHا)

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
اجنليزية) (اHدة 2 ساp اHعامل 1).

4 - رتـــــبــــة تـــــقــــني ســـــام لــــتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم - رتـــــبــــة تـــــقــــني ســـــام لــــتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا
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- اخــتـــبــار تـــقــنـي في نــظـم االتــصـــاالت والــشـــبــكــات
p(4 عاملHا pدة 4 ساHا)

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اHدة 2 ساp اHعامل 1).

5 - رتبة مفتش رئيسي للبريد : - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا
- اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :

pعلوم قانونية وإدارية -
pعلوم اقتصادية -

p(3 عاملHا pدة 3 ساHا) علوم التسيير -
- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو

إجنليزية) (اHدة 2 ساp اHعامل 1).

اHادة اHادة 6 : : تتـضمن االمـتحانـات واالختـبارات اHهـنية
ما يأتي :

1 - رتـــبـــة مــهـــنـــدس دولـــة لـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعالم - رتـــبـــة مــهـــنـــدس دولـــة لـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(5 عاملHا pدة 3 ساHا) اإلعالم اآللي

- اختبار في الرياضيات (اHدة 4 ساp اHعامل 4).
2 - رتـبــة مـهـنــدس رئـيــسي لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم - رتـبــة مـهـنــدس رئـيــسي لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم

واالتصال :واالتصال :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا
- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات

p(4 عاملHا pدة 4 ساHا) اإلعالم اآللي
pـــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار في إعــــداد تــــقــــريــــر تـــقــــنـي (ا -

اHعامل 3).
3 - رتـبـة رئـيس اHـهنـدسـW لـتـكـنـولـوجـيات اإلعالم - رتـبـة رئـيس اHـهنـدسـW لـتـكـنـولـوجـيات اإلعالم

واالتصال :واالتصال :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا
- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات

p(4 عاملHا pدة 4 ساHا) اإلعالم اآللي

pـــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار في إعــــداد تــــقــــريــــر تـــقــــنـي (ا -
اHعامل 3).

4 - رتبة تقني لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال : - رتبة تقني لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا
- اخــتـــبــار تـــقــنـي في نــظـم االتــصـــاالت والــشـــبــكــات

p(5 عاملHا pدة 3 ساHا)
- اختبار في الرياضيات (اHدة 2 ساp اHعامل 2).

5 - رتـــــبــــة تـــــقــــني ســـــام لــــتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم - رتـــــبــــة تـــــقــــني ســـــام لــــتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــتـــبــار تـــقــنـي في نــظـم االتــصـــاالت والــشـــبــكــات
p(4 عاملHا pدة 4 ساHا)

- اختبار في الرياضيات (اHدة 3 ساp اHعامل 3).
6 - رتـــبــة عــون تــقــني مــتــخـــصص لــتــكــنــولــوجــيــات - رتـــبــة عــون تــقــني مــتــخـــصص لــتــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال : (اختبار مهني)اإلعالم واالتصال : (اختبار مهني)
p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
اHعامل 5).

7 - رتبة مفتش رئيسي للبريد : - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا
pــــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار تـــــقـــــنــي فـي الــــتــــخــــصص (ا -

p(5 عاملHا
pــــدة 3 ســــاHاخــــــتـــــبــــــار في الـــــتـــــحــــريـــــر اإلداري (ا -

اHعامل 3).
8 - رتبة مفتش قسم للبريد : - رتبة مفتش قسم للبريد :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
p(5 عاملHا

pــــدة 4 ســــاHاخــــــتـــــبــــــار في الـــــتـــــحــــريـــــر اإلداري (ا -
اHعامل 4).

9 - رتبة رئيس اHفتشW الرئيسيW للبريد : - رتبة رئيس اHفتشW الرئيسيW للبريد :
pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عاملHا



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 25 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
15 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
p(5 عاملHا

pــــدة 4 ســــاHاخــــــتـــــبــــــار في الـــــتـــــحــــريـــــر اإلداري (ا -
اHعامل 4).

10 - رتبة مفتش رئيسي للمواصالت : - رتبة مفتش رئيسي للمواصالت :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(4 عاملHا pدة 3 ساHا) اإلعالم اآللي

pـــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار في إعــــداد تــــقــــريــــر تـــقــــنـي (ا -
اHعامل 3).

11 - رتبة مفتش قسم للمواصالت : - رتبة مفتش قسم للمواصالت :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(4 عاملHا pدة 4 ساHا) اإلعالم اآللي

pـــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار في إعــــداد تــــقــــريــــر تـــقــــنـي (ا -
اHعامل 3).

Wالـــــرئــــــيــــــســــــيـــــ WـــــفــــــتــــــشــــــHرتـــــــبـــــة رئــــــيـس ا - Wالـــــرئــــــيــــــســــــيـــــ WـــــفــــــتــــــشــــــH12 - رتـــــــبـــــة رئــــــيـس ا

للمواصالت :للمواصالت :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار تـــقــــني فـي نـــظـم االتـــصــــاالت وشـــبــــكـــات
p(4 عاملHا pدة 3 ساHا) اإلعالم اآللي

pـــدة 3 ســــاHاخــــتــــبــــار في إعــــداد تــــقــــريــــر تـــقــــنـي (ا -
اHعامل 3).

13 - رتبة مفتش البريد : - رتبة مفتش البريد :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
p(5 عاملHا

- اخــــتـــــبـــــار في مـــــبـــــادىء تــــكـــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم
واالتصال (اHدة 3 ساp اHعامل 3).

14 - رتبة مفتش اHستوى  - رتبة مفتش اHستوى 1 للبريد : للبريد :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
p(5 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخــــــتـــــبــــــار في الـــــتـــــحــــريـــــر اإلداري (ا -
اHعامل 3).

15 - رتبة مفتش اHستوى  - رتبة مفتش اHستوى 2 للبريد : للبريد :

pـــدة 3 ســــاHاخـــــتــــبـــــار فـي الـــــثـــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -
p(5 عاملHا

pــــدة 3 ســــاHاخــــــتـــــبــــــار في الـــــتـــــحــــريـــــر اإلداري (ا -
اHعامل 3).

16 - رتبة عامل متخصص للبريد : - رتبة عامل متخصص للبريد :

p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -
pــــدة 3 ســــاHاخـــــتـــــبـــــار تـــــقــــنـي في الــــتــــخــــصص (ا -

اHعامل 5).
17 - رتبة عامل رئيسي للبريد : - رتبة عامل رئيسي للبريد :

p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -
pـــدة 3 ســاHاخـــــتــــبـــــار تــــقـــــنـي في الــــتـــخــــصص (ا -

اHعامل 5).
18 - رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد : - رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد :

p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -
pـــدة 3 ســاHاخـــــتــــبـــــار تــــقـــــنـي في الــــتـــخــــصص (ا -

اHعامل 5).
19 - رتبة مأمور متخصص : - رتبة مأمور متخصص :

p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -
- اختبار في دراسة نص (اHدة 3 ساp اHعامل 2).

20 - رتبة رئيس اHأمورين : - رتبة رئيس اHأمورين :

p(2 عاملHا pدة 3 ساHا) اختبار في حترير نص -
- اختبار في دراسة نص (اHدة 3 ساp اHعامل 2).

7 : : تـــعـــد كل عـالمـــة تـــقل عن 5 من 20 فـي أحـــد اHــادة اHــادة 
االختبارات اHذكورة أعاله إقصائية.

اHـادة اHـادة 8 : : يــعــتـبــر اHــتـرشــحــون الـذيـن حتـصــلــوا عـلى
مـعـدل عـام يـسـاوي عـلى األقل 10/ 20 نـاجحـW نـهـائـيـا في
اHـــــســـــابــــقـــــة عـــــلى أســـــاس االخــــتـــــبـــــارات واالمــــتـــــحـــــانــــات
واالختبارات اHهنيةp حسب درجة االستحقاق وفي حدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.
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اHادة اHادة 9 : : تـضبط قائمـة اHترشحـW اHقبولـW نهائيا
في اHـــســابــقــات عـــلى أســاس االخــتــبـــارات واالمــتــحــانــات
واالخــتــبـارات اHــهـنــيـةp من طــرف جلــنـة الــقـبــول الـنــهـائي
اHـذكـورة في اHادة 10 أدنـاه. تـكـون الـقـائـمـة محـل إلـصاق

على مستوى مركز االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

اHادة اHادة 10 : : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¬ــثــلــهـا

pؤهل قانوناHا
- ¬ثل السلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 11 : : يــتــعـــW عــلى مــســؤول اHـــؤســســة اHــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلّم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائي ال سيما الوثائق اآلتية :
pنسخة من مواضيع االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 12 : : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــنــصب تــعــيـيــنه أو �ــؤســســة الــتـكــوين فـي أجل أقــصـاه
خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــاp ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلــــيـــغه
بــــالــــنــــجــــاح في اHــــســــابـــقــــة عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارات أو
االخـــتــبـــارات اHــهـــنــيــةp يـــفــقـــد حــقه في الـــقــبـــول ويــعــوض
باHترشح الذي يـليه في القائمة االحـتياطية حسب درجة

الترتيب.

13 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــW اHـــشـــاركــW في اHــادة اHــادة 
اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات واالمــــتــــحــــانـــات
واالختبارات اHهـنية احملددة في هذا القرارp أن يستوفوا
مــسـبــقـا جـمــيع الــشـروط الـقــانـونــيـة اHــطـلــوبـة لاللــتـحـاق
�ختـلف الرتب الـتابـعة لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHكـلفة
بــالـبـريـد وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـال الـتي حـددتـهـا
أحــكـام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 10 - 200  اHـؤرّخ في 20
رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت سـنـة 2010 واHـذكـور

أعاله.

14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرّخ في 21 ذي احلـجة عام 1417 اHـوافق 28 أبـريل سـنة

1997 واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 29
ديسمبر سنة 2011.
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