
العدد العدد 62
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

األربعاء األربعاء 29  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 14  نوفمبر  نوفمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسـي رقــم 12 - 385 مؤرخ فــي 21 ذي احلجـة عام  1433 اHوافـق 6 نوفمـبر سنة r2012 يتضـمن نقل اعتماد في
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية...............................................................................................................

مرسـوم رئاسـي رقــم 12 - 386 مؤرخ فــي 21 ذي احلجـة عام  1433 اHوافـق 6 نـوفمـبر سـنة r2012 يـتضـمن حتـويل اعتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية...............................................................................................

مرسـوم رئاسـي رقــم 12 - 387 مؤرخ فــي 21 ذي احلجـة عام  1433 اHوافـق 6 نـوفمـبر سـنة r2012 يـتضـمن حتـويل اعتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية................................................................................................

مرسـوم رئاسـي رقــم 12 - 388 مؤرخ فــي 21 ذي احلجـة عام  1433 اHوافـق 6 نـوفمـبر سـنة r2012 يـتضـمن حتـويل اعتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 12 - 382 مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجــة عـام  1433 اHـوافـق 5 نــوفـمــبـر ســنـة r2012 يـتــضــمن الــتــصـريح
باHنفعة العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي �ستغا�.........................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 12 - 383 مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجــة عـام  1433 اHـوافـق 5 نــوفـمــبـر ســنـة r2012 يـتــضــمن الــتــصـريح
باHنفعة العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي بورقلة............................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 12 - 384 مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجــة عـام  1433 اHـوافـق 5 نــوفـمــبـر ســنـة r2012 يـتــضــمن الــتــصـريح
باHنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وحتديث منشآت السكة احلديدية للخط الرابط بW بني منصور - بجاية...

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8  ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق  أوّل مارس سـنة r2012 يـتضمن إنـهاء انتداب مـستخدم
مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة بوهران........................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 8  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق  أوّل مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمن جتــديـد انـتـداب سـتـة
وثالثW (36)  مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة بوهران.........................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8  ربيع الثاني عام 1432 اHوافق  أوّل مارس سنة r2012 يتضـمن انتداب اثني عشر (12)
مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة بوهران............................................

وزارة اAاليةوزارة اAالية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1433 اHوافق 21 فبـراير سنة r2012 يـحدد قائمـة اHعدات والتـجهيزات
اHــنـتــجــة في اجلــزائــر واHـقــتــنــاة في إطــار عـقــود الــقــرض اإليــجـاري والــتي يــعــفى إيــجــارهـا مـن الـرسم عــلى الــقــيــمـة
اHضافة....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في 28 صفـر عام 1433 اHـوافق 22 يـنـاير سـنة r2012  يتـضـمن فـتح دعـوى تصـنـيف " مـنزل الـفـنـان التـشـكـيلي
محمد خدة ".............................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 18 سبتمبر سنة r2012 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHفتش العـامّ للعمل..

قــرار مــؤرّخ في 2 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اHـــوافق 18 ســبــتـــمــبــر ســنــة r2012 يــتــضـــمّن تــفـــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر اإلدارة
والتكوين باHفتشية العامة للعمل...............................................................................................................

قرار مؤرّخ في 2 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 18 سبتـمبر سنة r2012 يـتضمّن تفـويض اإلمضاء إلى نائب مديـر اHيزانية
واحملاسبة................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفيات

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 28  رمـضـان عـام 1433 اHـوافــق 16  غـشـت سـنة r2012 يـتـضـمّن إنــشـاء الـلّـجـنـة الـقـطـاعـيـة
Hـمـارســة الـوصـايـــة الـتــربـويــة عــلى اHـعـــاهـد الـوطــنـيــة لـلـتّــكـوين الــعــالي شــبـه الـطــبي والـقـابـالت الـتـابــعــة لــوزارة
الصّحـة والسّكان وإصالح اHستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها.................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسـي رقــم مـرسوم رئـاسـي رقــم 12 -  - 385 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 21 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 6 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.

ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

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

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

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

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 33 اHـؤرّخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية

r2012 لسنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  يلغى من مـيزانيـة سنة 2012 اعـتماد
قــدره مــلــيــون ديــنـار (1.000.000 دج) مــقـيّــد في مــيــزانــيـة
تسـيـير رئـاسـة اجلمـهـورية وفي الـبـاب اHبـW في اجلدول

"أ" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
قــدره مــلــيــون ديــنـار (1.000.000 دج) يــقـيّــد فـي مــيــزانــيـة
تسـيـير رئـاسـة اجلمـهـورية وفي الـبـاب اHبـW في اجلدول

"ب" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 6
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئـاسـي رقــم مـرسوم رئـاسـي رقــم 12 -  - 386 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 21 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 6 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

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

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

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

r2012 الية لسنةHقانون ا

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

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـــــقـــــتـــــضــى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 12 - 34
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

r2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــــة 2012
اعتمـــاد قــدره ملـيار وسبعمائة وثالثة وسبعون مليونا
وتـــــــســـــــعـــــــــمـــــــائـــــــة وأربــــــــعــــــــة وثــــــــمــــــــانــــــــون ألف ديـــــــنـــــــار
(1.773.984.000 دج) مــــقــــيــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
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اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قــــــــدره مــلـــيــار وســـبــعـــمـــائــة وثالثـــة وســبـــعــون مـــلــيـــونــا
وتـــــــســـــــعــــــــــمــــــــائــــــــة وأربــــــــعـــــــة وثـــــــمـــــــانــــــــون ألف ديـــــــنـــــــار
(1.773.984.000 دج)  يـــقـــــيـّـــــد فـي مــــيـــزانــــيــة  تـــســيـــيــر
وزارة الــشــؤون اخلــارجــيــة وفي األبـــواب الـــمـــبــيـــنــة في

الـجـدول الـمـلـحـق بهذا اHرسوم.

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

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 6
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

23. 500.000

23. 500.000

25.384.000

25.384.000

48.884.000

727.500.000

727.500.000

727.500.000

776.384.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04 -   -  33

01 -  -  37

01 -   -  42

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................
مجموع القسم الثالث

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات الدولية...........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اHشاركة في الهيئات الدولية......................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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97.000.000

700.000.000

797.000.000

3.600.000

3.600.000

126.000.000

61.000.000

187.000.000

987.600.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

997.600.000

1.773.984.000

1.773.984.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 -   -  31

12 -  -  31

11 -   -  33

11 -   -  34

93 -   -  34

91 -   -  46

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح اHوجودة في اخلارج  - الراتب الرئيسي للنشاط ...............
اHصالح اHوجودة في اخلارج - التعويضات واHنح اخملتلفة ..............

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح اHوجودة في اخلارج - اHنح العائلية .................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات - وتسيير اHصالحاألدوات - وتسيير اHصالح

اHصالح اHوجودة في اخلارج - تسديد النفقات ..............................

اHصالح اHوجودة في اخلارج - اإليجار .........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

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

اHصالح اHوجودة في اخلارج - نفقات مساعدة اHواطنW في اخلارج..
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية...................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية...................
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6. 333.000

5. 671.000

12. 004.000

مـرسوم رئـاسـي رقــم مـرسوم رئـاسـي رقــم 12 -  - 387 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 21 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 6 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتويل اعـتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـربيةحتويل اعـتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـربية

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

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

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

r2011 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 99
اHؤرخ فـي  8 ربيـع الـثاني عام 1433 اHـوافق أول مارس

سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتـــمــاد قــدره ســبــعـــة عــشــر مــلـــيــارا وســبــعـــمــائــة وثالثــة
وعــشـــرون مـــلـــيـــونــا وأربـــعـــمـــائــة وخـــمـــســـون ألف ديـــنــار
(17.723.450.000 دج) مـــقـــيّـــــد في مـــيــــزانـــيــــة الـــتـــكـــالـــيف
اHـــشــتـــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-93 "احــتــيـــاطي لــلـــتــكــفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".
2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــدره سـبعـة عـشر مـلـيارا وسـبـعمـائة وثـالثة وعـشرون
مــــــلــــــيـــــونــــــا وأربــــــعــــــمـــــائـــــــة وخــــــمــــــســـــــون ألـف ديــــــــنــــــــار
(17.723.450.000 دج) يــــقــــيّـــــد فــي مـــيــزانــيــــة تـــســيــيــــر
وزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنــيــــة وفــي األبــواب اHـــبـــيــنـــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـف وزيـر اHـالـيـــــة ووزيـــر الـتـربـيــة
الــوطـنــيـــةr كل فــيـمـــا يـخــصّـهr بــتـنــفـيــــذ هـــذا اHــرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 6
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 -   -  31

02 -   -  31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة................................

مجموع القسم األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 -  -  33

35 -  -  36

39 -  -  36

45 -  -  36

49 -  -  36

51 -  -  36

53 -  -  36

58 -  -  36

59 -  -   36

62 -  -  36

11 -  -  31

12 -  -  31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ..........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعـانات Hـعـاهـد تـكـوين معـلـمي اHـدرسـة األسـاسيـة وحتـسـW مـسـتواهم
Wإعـــانــة لـــلــمـــعـــهــد الـــوطـــني لــتـــكـــوين مـــســتـــخــدمـي الــتـــربـــيــة وحتـــســ
مستواهم ............................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية ....................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار ...........................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ..........................
إعانة Hركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية .......
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات ............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية ................................
إعــانـة لــلــمـركــز الــوطــني إلدمـاج االبــتــكـارات الــبــيــداغـوجــيــة وتـنــمــيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية ..............................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشـاط ......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة .....

مجموع القسم األول

3.001.000

3.001.000

27.225.000

1.782.000

865.000

5.938.000

9.045.000

5.141.000

4.521.000

13.915.000

734.000

69.166.000

84.171.000

84.171.000

177.922.000

401.181.000

579.103.000
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144.776.000

144.776.000

723.879.000

723.879.000

4.485.570.000

4.419.633.000

2.297.830.000

2.329.287.000

13.532.320.000

2.226.301.000

1.156.779.000

3.383.080.000

16.915.400.000

16.915.400.000

17.723.450.000

17.723.450.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 -  -  33

21 -  -  31

22 -  -  31

31 -  -  31

32 -  -  31

23 -  -  33

33 -  -  33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي  الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط........................................................
اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة.......................................................
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط.........................................
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - التعويضات واHنح اخملتلفة.......................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
الضمان االجتماعي ................................................................
اHـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي ................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................
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1. 000.000

1. 000.000

مـرسوم رئـاسـي رقــم مـرسوم رئـاسـي رقــم 12 -  - 388 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 21 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 6 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتـويل اعـتـمـاد إلى مـيزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـسكنحتـويل اعـتـمـاد إلى مـيزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـسكن

والعمران.والعمران.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

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

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

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11 - 16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

r2011 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

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

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 55
اHــؤرخ فـي  13 ربــيــع األول عـام 1433 اHــوافق 6 فــبــرايــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـسـكن والـعـمـران من مـيـزانيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمــاد قــدره خــمــســة ماليــW وســبــعــمــائــة وســتــون ألف
ديــنــار (5.760.000 دج) مـــقــيّــــد في مـــيــزانــيـــة الـــتــكــالــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيــة ســـنـة 2012  اعــتـمـاد
قـــدره خــمـــســة مـاليــW وســـبـــعــمـــائـــة وســتـــون ألف ديـــنــار
(5.760.000 دج) يـــقــــيّــــد فــي مــيــزانـيــــة تــسـيــيـــر وزارة
الــــســـكـن والـــعــــمـــران وفـي األبــــواب اHـــبــــيـــنــــة في اجلـــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يــكــلـف وزيــــر اHــالــيــــــة ووزيــــــر الــســكن
والــعـمــرانr كل فــيـمـــا يــخـصّـهr بــتــنـفــيــــذ هـــذا اHــرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 6
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 -   -  31

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
مجموع القسم األول



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 29 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـ

14 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

04 - 34

93 - 34

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
اHفتشية اجلهوية للعمران والبناءاHفتشية اجلهوية للعمران والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اإليجار.................................................................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران.....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران.....................

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 12 -  - 382 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 5 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
التصريح باHنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خطالتصريح باHنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خط

للترامواي �ستغا�.للترامواي �ستغا�.
ـــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
r1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHتممr الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 الذي يحدد القواعد اHتعلقة بنزع اHلكية من أجل

rتممHا rنفعة العموميةHا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اHـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
rــــذكــــور أعالهHــــتــــمّم  واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــةHا
وطـــبـقـا ألحــكــام اHــادة 10 مـن اHـــرســـوم الـتــنــفــيـذي رقم
93 - 186 اHـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27  يـولـيو

سنة r1993 اHتمّم واHـذكور أعالهr يهدف هذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
أول خط لـــلـــتــــرامـــواي �ـــســـتـــغـــا�r نـــظـــرا لــــطـــابع الـــبـــنى
الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اHــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كــرحـــاب  إلجنــازاHــنــشـــآت اخلــاصــة بــأول خـط لــلــتــرامــواي

�ستغا� واHتعلقة �ا يأتي :

- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

1 - اHقطع األول للخط (شمال - جنوب) : - اHقطع األول للخط (شمال - جنوب) :

انــــطالقــــا مـن سالمــــنــــدر شـــمــــاال إلـى غـــايــــة جــــامــــعـــة
اخلــروبـة جــنــوبـا مع عــبــور مـخــتــلف اHـنــشــآت األسـاســيـة
لـوسط اHدينة مرورا �ـحطة السـكة احلديديـة ومستشفى
تــيــقــديت واHــؤســســات اإلداريــة والــريــاضــيــة واجلــامــعــيــة
اHـؤديــة انــطالقــا من مـحــطــة ثـانــويــة أوكـراف مــحــمـد إلى

األماكن اآلتية : 

rمــديـريــة مــصــالح اجلــمـارك r2 األحــيــاء اإلداريـة 1 و
نــهج بن خـطــابr مـصـنع الــسـكـرr مــؤسـسـة rENAPAT حي
قوايشr نـهج خـمـيـستيr مـحـطـة السـكـة احلـديديـة (مـحـطة

تــربط اHــقـطــعـr(W مــسـرح الــهــواء الـطــلق مـطــمـورr قــصـر
rمسـتشفى تـيقديت rثانـوية إدريس السـنوسي rالريـاضة
حـي تــــقـــــديت احلـي اجلــــامـــــعـي بن يـــــحي بـــــلــــقـــــاسم r1 احلي
اجلامـعي بن يحي بـلقاسم r2 مدرسة احلـماية اHـدنيةr حي
الــــسالمr اHـــســــتــــشـــفـى اجلـــامــــعي لــــكـــلــــيـــة الــــطبr اإلقــــامـــة
اجلامـعيـة اخلروبة r1 اإلقـامة اجلـامعـية اخلـروبة r2 اHركب

الرياضي وجامعة اخلروبة احملطة النهائية.
أي بطول خط يساوي 13,3 كلم و 19 محطة.

2 - اHقطع الثاني للخط (شرق - غرب) : - اHقطع الثاني للخط (شرق - غرب) :
ابـتداء من محطـة االنطالق للسـكة احلديديـة (محطة
تــربط اHـقـطــعـW) إلى غــايـة احملـطــة الـبــريـة اجلـديــدة غـربـا
مرورا بـنهج عـبان رمـضان الـذي يؤدي ابتـداء من مـحطة

السكة احلديدية إلى األماكن اآلتية :
نـهج عـبان رمـضـانr احلـمـايـة اHـدنـيةr حي 5 جويـلـية

 r1962 واحملطة البرية اجلديدة احملطة النهائية

أي بطول خط يساوي 2,1 كلم و 5 محطات.
* األراضـي اخملـــصـــصـــة كـــوعـــاء عـــقـــاري لـــلـــمـــســـتــودع
اHـركزي لـورشات الـصيـانة اHـقام عـلى مسـتوى سالمـندر
وكــذا اHــســـتــودع اHــلــحـق لــورشــات الـــصــيــانــة اHـــقــام عــلى

rمستوى احملطة البرية اجلديدة
* األراضي اخملــــصــــصـــــة كــــرحــــاب إلقــــامــــة مــــحــــطــــات

rالترامواي والنافذة إليها
* األراضـي اخملـــصــــصــــة إلقــــامــــة اHــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيـــة
وجتــهـــيــزات الـــتــمــويـل بــالــطـــاقــة والــتـــجــهــيـــزات اخلــاصــة
بـاالســتـغالل ومــخـتــلف األشـغــال والـتــهـيــئـات الــضـروريـة

للسير اآلمن للترامواي.

اHــادة اHــادة 3 : :   تـــقع األراضي اHـــذكـــورة فـي اHــادة 2 أعاله
(42) Wوأربــعـ Wوالــتي تــبــلغ مــســاحـتــهــا اإلجــمــالـيــة اثــنــ
هـكتـارا وسبـعة وثـمانW (87) آرا وخمـسة وعـشرين (25)
ســــنــــتــــيــــاراr مــــنــــهــــا أحــــد عــــشـــر (11) هــــكــــتــــارا وآران (2)
وخــمـسـون (50) سـنــتـيـارا تـابــعـة لألمالك اخلـاصــة يـنـبـغي
نـــزع مــــلــــكـــيــــتــــهـــا. تــــقع هــــذه األراضي فـي تــــراب مـــديــــنـــة
مـــســـتـــغـــا� وحتــــدد طـــبـــقـــا لـــلــــمـــخـــطط اHـــرفـق بـــأصل هـــذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :   قـوام األشــغـال اHـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
أول خط للترامواي �ستغا� كاآلتي :

rطول اخلط 15,3 كلم *
* اHقـطع اجلانـبي اHسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حـديديـتـان ذواتـا حـجم كلي من 1435 ¥  وعـرض األرضـية

r7,50م  وطول احملطة 45 م
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* اHــقــطع اجلــانــبي اHــســتــعــرض إلـى �ــW احملــطـات :
r¥ 1435 ســــكــــتـــان (2) حـــديــــديــــتــــان ذواتــــا حــــجم كــــلي من
rرصــيـــفــان يــبــلغ طــول كل واحــد مــنــهــمــا ثالثــة (3) أمــتــار

rاحملطات 15 مترا W� عرض األرضية إلى
rعدد احملطات : 24 محطة *

* جـهاز (1) مـولـد لـلـضـغط العـالي يـقـام عـلى مـسـاحة
r27000 م

r8 : عدد احملطات الكهربائية الفرعية *
* عــدد مــفـتــرقــات الــطـرق (االجتــاه الــدوراني اجملــهـز

r33 : (بإشارات
* عـــدد الـــرحــــاب بـــالـــنـــســـبـــة خملـــتــــلف الـــتـــجـــهـــيـــزات

r28  : النوعية
r6 : عدد حظائر التناوب *
r5 : عدد أقطاب التبادل *

- اHــســـتــودع اHــركــزي لـــورشــات الــصــيـــانــة اHــقــام
عـلـى مــساحــة ثــالثــة عــشـر (13) هـكــتــارا عـلـى مسـتوى

r"سالمندر"
* اHــسـتــودع اHـلــحق لــورشـات الــصـيــانــة اHـقــام عـلى
مـسـاحـة خـمـسـة (5) هـكـتـارات اHـقــام عـلى مـسـتـوى احملـطـة

rالبرية اجلديدة
* كل اHــنــشــآت الــفــنــيــة ومــنــشــآت الــدعم  وتــشــيــيـد
مــعـابـر لـلـراجـلــW وأشـغـال الـتـهــيـئـة من أجل الـدمج اآلمن
ألرضـيــة الـتـرامـواي وأشـغـال الـتـهـيـئـة احلـضـريـة وأشـغـال
التهيئة اHرافـقة وأشغال تهيئة اHـساحات اآلمنة Hنشآت
الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة
مــــــســـــالـك الـــــســــــيـــــر واHــــــرور واإلشـــــارة وكــــــذا مـــــخـــــتــــــلف
الــتــجــهــيــزات وأشــغــال الــتــهــيـئــة الــضــروريــة لالســتــغالل
اآلمن خلط الــــتــــرامــــواي �ــــســــتـــــغــــا� كــــله بــــW سالمــــنــــدر
وجـامـعـة اخلـروبـة فـيـمــا يـخص اHـقـطع األول وبـW مـحـطـة
الــســكــة احلــديــديــة واحملــطــة الــبــريــة اجلــديـدة فــيــمــا يــخص

اHقطع الثانيr ال سيما اHنشآت الفنية اآلتية :

r11 مبنى عبور الطريق الوطني رقم -

rA 90 مبنى عبور الطريق الوطني رقم -

r17 مبنى عبور الطريق الوطني رقم -

- مبنى عبور طـريق اHسالك احلديدية حملطة السكة
rاحلديدية

- مبنى عبور وادي عW الصفراء.

اHـادة اHـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الــعـقــاريـــــة  الــضـروريــة واحلــقـــــوق الــعـيــنـيــــة  لـعــمـلــيـة

إجناز أول خط للترامواي �ستغا�.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 20 ذي احلــجـة عـام  1433 اHـوافـق
5 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 12 -  - 383 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 5 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
التصريح باHنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خطالتصريح باHنـفعة العمومية لعملية إجناز أول خط

للترامواي بورقلة.للترامواي بورقلة.
ـــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا



29 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1462

14 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
r1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHتممr الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 الذي يحدد القواعد اHتعلقة بنزع اHلكية من أجل

rتممHا rنفعة العموميةHا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اHـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمّم واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــةHا
وطــبـــقـا ألحـــكــــام الــمــادة 10 مـن اHــرســـوم الــتــنــفــيــذي
رقم 93 - 186 اHـــــؤرخ في 7 صــــفـــــر عــــام 1414 اHـــــوافق 27
يـــولـــيـــو ســـنـــة r1993 اHـــتـــمّـم واHـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
اHــرســوم إلى الــتــصــريح بــاHــنــفــعــة الـعــمــومــيــة لــلــعــمــلــيـة
اHـتعلقة بـإجناز أول خط للتـرامواي بورقلـةr نظرا لطابع
الـبــنى الـتــحـتـيــة ذات اHـصــلـحـة الــعـامـة والــبـعــد الـوطـني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كــــرحــــاب من أجـل إجنــــاز أول خط لــــلــــتـــرامــــواي بــــورقــــلـــة

واHتعلقة �ا يأتي :

- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

ابــتـداء مـن حي الـنــصـر غــرب اHــديـنــة نـحــو الـقــصـر
شــــمـــاال مـع عـــبــــور الـــطـــريـق الـــوطــــني رقم  49 لــــلــــطـــواف
بـــاHـــســـالك الـــرئـــيـــســـيـــة لـــوسط اHـــديـــنـــة مـــرورا بـــاحملـــطــة
اHـتعددة األ§اط واألقـطاب اجلامعـيةr ومناطق الـنشاطات
واألحـيــاء ذات الـكــثـافــة الـســكـانــيـة الــعـالــيـةr واHــؤسـسـات
الـعــمـومـيـة والــثـقـافـيـة إلـى غـايـة شـمـال اHــديـنـة في شـكل
حــلــقـــة دورانــيــة عــلى مـــســلك وحــيـــد حــول الــقــصــر اHــؤدي
انطالقا من محطة حي النصر 1 نحو القطاعات اآلتية :

الــقــطــاع الــقــطــاع 1 : : اHــســمى "اHـــديــنــة اجلــديـــدة" ابــتــداء من
مـحـطــة االنـطالق حي الــنـصـر 1 إلى غــايـة عـبــور الـطـريق
الوطني رقم 49 على مسلك مركزي للطريق مرورا بنهج
حي الــــنــــصــــر واحلي اجلــــامــــعـي حي الــــنــــصــــر واHــــقــــاطــــعـــة

rالسكنية اجلديدة حلي النصر والطريق االجتنابي

2 :  : اHسـمى "احملـطة اHـتـعددة األ§ـاط" ابـتداء الـقطاع الـقطاع 
من محـطـة عـبور الـطـريق الـوطني رقم 49 إلى غـايـة نهج
أول نوفمبر 1954 على مسـلك جانبي للطريق اHؤدي إلى

rوالقطب اجلامعي اجلديد rتعددة األ§اطHاحملطة ا

3 : : اHــســـمى "فـــوبــور" مـن مــحـــطــة الـــقــطب الــقــطــاع الــقــطــاع 
اجلــامـــعي اجلـــديــد إلـى نــهج أول نـــوفــمـــبــر 1954 إلى غـــايــة
مفـترق الطـرق لنهج الـقدس على مـسلك مركـزي للطريق
مرورا بـاجلامعـات الثالثr واHـنطقـة الصنـاعية وحي 750

rمسكن وحي الشرفة
الـــقـــطـــاع الـــقـــطـــاع 4 : : اHـــســــمى "اHـــركـــز اجلـــديــــد" من مـــحـــطـــة
مــفــتـرق الــطـرق لــنـهج الــقــدس إلى غـايــة مـفــتـرق الــطـرق
شي غـيفارا على مـسلك مركزي لـلطريق مرورا بـحظيرة
الــــبــــلـــديــــة والـــســــوق واألحـــيــــاء ذات الــــنـــشــــاط الـــتــــجـــاري

r1954 الكثيف لنهج أول نوفمبر
5 : : اHــســمى "نــهج اجلــمــهــوريــة" من مــحــطــة الــقــطـاع الــقــطـاع 
مــفـتــرق طـرق شي غــيــفـارا إلى غــايـة قــطب األروقــة عـلى
مـسـلك جـانبي غـربي لـلـطـريق مـرورا باحلي اإلداري ودار

rالثقافة والصناعات التقليدية
الـــقـــطـــاع الـــقـــطـــاع 6 : : اHـــســــمى "الـــقـــصـــر" مـن مـــحـــطـــة قـــطب
األروقـــة جــنـــوب الـــقــصـــر عـــلى مـــســـلك أحـــادي االجتــاه في
شــكل حــلـــقــة دورانــيــة حـــول الــقــصـــر عــلى مــســـلك جــانــبي
لـــلــطـــريق مــرورا بـــالــقـــصــر غـــربــا والــقـــصــر شـــمــال غــرب
وسيـدي عـبـد الرحـمـان والـقصـر شـرقـا وسي احلواس إلى

rغاية قطب األروقة محطة التقاء احللقة الدورانية
أي بطول خط يساوي 13,2 كلم بالنسبة إلجمالي 23

rمحطة
* األراضـي اخملـــصـــصـــة كـــوعـــاء عـــقـــاري لـــلـــمـــســـتــودع
اHــــركـــزي لــــورشــــات الـــصــــيـــانــــة اHـــقــــام جـــنــــوب الــــطـــريق

rلحق لورشات الصيانةHستودع اHاالجتنابي وكذا ا
* األراضي اخملــــصــــصـــــة كــــرحــــاب إلقــــامــــة مــــحــــطــــات

rالترامواي والنفاذ إليها
* األراضـي اخملـــصــــصــــة إلقــــامــــة اHــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيـــة
وجتــهــيـزات الــتــمــويل بـالــطــاقــة والـتــجــهــيـزات الــنــوعــيـة
اخلـــاصـــة بـــاالســـتـــغالل ومـــخـــتـــلف األشـــغـــال والـــتـــهـــيـــئـــات

الضرورية للسير اآلمن للترامواي.

اHــــادة اHــــادة 3 : : تــــبــــلغ اHــــســــاحـــــة اإلجــــمـــــالــــيــــــة لألراضــي
(35) Wـــــــادة 2 أعـــاله خــــمـــــســـــــة وثالثـــــHـــــذكـــــــورة فـي اHا
هــــكــــتـــــارا وتــــســـــعــــة وســــتـــــW (69) آراr مـــــنـــــهــــا ثـالثــــة (3)
هــكـــتـــارات وعـــشــرون (20) آرا تــابـــعــــة لألمــالك اخلـــاصـــة
يــنــبـغي نــــزع مــلـكــيــتـهــــا. تــقـع هــــذه األراضـي في تـراب
مـديـنــة ورقـلـة  وحتـدد طـبــقـا لـلـمـخــطط اHـرفق بـأصل هـذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  قـوام األشـغـال اHـلـتـزم بـها إلجنـاز أول خط
للترامواي في مدينة ورقلة كاآلتي :

rيبلغ طول اخلط 13,2 كلم *



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 29 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـ

14 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

* اHقـطع اجلانـبي اHسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حــــــديــــــديــــــتــــــان ذواتـــــا حــــــجـم كــــــلـي قـــــدره r¥ 1435 عــــــرض
األرضــيـــة 7,50 م وطــول احملــطــة 45 م �ــا فــيــهــا اHــدرجــات

rؤدية إليهاHا
* اHــقــطع اجلــانــبي اHــســتــعــرض إلـى �ــW احملــطـات :
r¥ 1435 ســـكـــتــان (2) حــديـــديــتـــان ذواتــا حـــجم كـــلي قــدره
rرصـيــفـان يــبــلغ طـول كل واحــد مــنـهــمـا أربــعـة (4) أمـتـار

rاحملطات 15 م W� عرض األرضية إلى
rعدد احملطات : 23 محطة *

r2مساحة مولد (1) الضغط العالي 7000 م *
r7 : عدد مراكز التمويل بالطاقة الكهربائية *

r20 : عدد مفترقات الطرق ذات اإلجتاه الدوراني *
r27 : عدد مواضع مختلف التجهيزات النوعية *

r2 : عدد حظائر التناوب *
r5 : عدد أقطاب التبادل *

* اHــســتـــودع اHــركــزي لــورشــات الــصــيــانــة �ــســاحــة
اثـــــنـي عـــــشــــر ( 12 ) هـــــكـــــتـــــارا الـــــواقع جـــــنـــــوب الــــطـــــريق

rاالجتنابي
* اHـســتــودع الــثــانــوي لــورشـات الــصــيــانــة �ــســاحـة

r أربعة ( 4 ) هكتارات
* كل اHــنـــشــآت الــفــنــيـــة ومــنــشــآت الــدعـم وتــشــيــيــد
مــعـابـر لـلـراجـلــW وأشـغـال الـتـهــيـئـة من أجل الـدمج اآلمن
Hـنــصـة الــتـرامــواي وأشـغــال الـتــهـيــئـة احلــضـريــة وأشـغـال
التهـيئة اHرافـقة وأشغال تـهيئة احملـيطات اآلمنـة Hنشآت
الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة
مـســالك اHــرور والـســيـر واإلشــارة وكـذا مــخــتـلف أشــغـال
الــتــجــهــيــزات وأشــغــال الــتــهــيـئــة الــضــروريــة لالســتــغالل
اآلمن خلط الـترامـواي بورقـلـة كلـهـا بW حي الـنـصر غـربا
نحو حلقة الـقصر شماال مرورا بوسط اHدينةr اHتضمنة

على اخلصوصr اHنشآت الفنية اآلتية :

r49 مبنى عبور الطريق الوطني رقم -

- مــــبــــنى خــــاص بــــصــــرف اHــــيـــــاه بــــالــــقــــرب من حي
النصر.

اHـادة اHـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة الـضــروريـة واحلـقـــــوق الـعـيــنـيـــة الـعـقـاريـــة

الضروريــة لعملية إجناز أول خط للترامواي بورقلة.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 20 ذي احلــجـة عـام  1433 اHـوافـق
5 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 12 -  - 384 مـؤرخ فــي  مـؤرخ فــي 20 ذي احلـجة ذي احلـجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 5 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
الـتـصريح بـاHـنـفعـة الـعمـومـيـة لعـمـلـية إعـادة تـأهيلالـتـصريح بـاHـنـفعـة الـعمـومـيـة لعـمـلـية إعـادة تـأهيل
Wوحتديث منشـآت السكة احلديدية للخط الرابط بWوحتديث منشـآت السكة احلديدية للخط الرابط ب

بني منصور - بجاية.بني منصور - بجاية.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

© و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمّـم  واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبــقــا ألحــكـــام الــمـــادة 10 مـن اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقم 93 -186 اHـــــؤرخ في 7 صـــــفــــــر عـــــام 1414 اHـــــوافق 27
يـــولـــيـــو ســـنـــة r1993 اHـــتـــمّـم واHـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
اHـرسوم إلى الـتـصريح بـاHنـفعـة العـمومـية لـعمـليـة إعادة
تــأهـيل وحتـديث مـنــشـآت الـسـكـة احلـديــديـة لـلـخط الـرابط
بـW بني مـنـصور - بـجـاية (87 كـلم)r نـظرا لـطـابع الـبنى
الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اHــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.
2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHادة اHادة 3 : :  األراضي اHـذكورة في اHادة 2 أعاله والتي
تــبـــلغ مــســـاحــتـــهــا اإلجــمـــالــيــة 368 هــكــتــارا و 79 آرا و 76
سـنـتيـارا  تـابعـة لألمالك اخلـاصةr مـنـها 351 هـكـتارا و 52
آرا و 48 ســــنــــتــــيــــارا تــــقع في تــــراب واليــــة بــــجــــايـــة و 17
هـــكـــتـــارا و 27 آرا و 28 ســـنـــتــــيـــارا تـــقـع في تـــراب واليـــة
الـــبــــويــــرة وحتـــدد طــــبــــقـــا لــــلــــمــــخـــطـط اHـــرفـق بـــأصـل هـــذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  قــوام األشـغــال اHــلـتــزم بـهــا لــعـمــلـيــة إعـادة
تــأهـيل وحتـديث مـنــشـآت الـسـكـة احلـديــديـة لـلـخط الـرابط

بW بني منصور - بجاية  كما يأتي :
rأشغال الردم العامة -

rوضع السكة احلديدية -
r(55) مبنى فنيا Wإجناز خمسة وخمس -

rإجناز ثالثة (3) أنفاق -
- وضع اHــــــنـــــشـــــآت الــــــثـــــابــــــتـــــة اخلـــــاصــــــة بـــــاإلشـــــارة

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلقـــــوق الـعـيـنـيـــة العـقـاريـــة الـضـروريــة
لـلــقــيــام بــعــمـلــيــة إعــادة تــأهـيـل وحتـديـث مـنــشــآت الــســكـة

احلديدية للخط الرابط بW بني  منصور - بجاية.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 20 ذي احلــجـة عـام  1433 اHـوافـق
5 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 8  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اHوافق اHوافق  أوأوّل مـارس سنة ل مـارس سنة r2012 يتـضمن إنـهاء يتـضمن إنـهاء

انـتـداب مـسـتـخـدم مدرس(انـتـداب مـسـتـخـدم مدرس(1) تـابع لـوزارة الـتـربـية) تـابع لـوزارة الـتـربـية
الوطنية لدى مدرسة أشبال األمة بوهرانالوطنية لدى مدرسة أشبال األمة بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
rووزير التربية الوطنيّة

- �قتضى األمر رقم 06  - 03 اHؤرخ في 19 جمادى
األولى عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـتـضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rالوطني وصالحياته

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

rتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبــتــمــبـر
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــتـــــربـــــيــــة

rالوطنية

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 315
اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عـــــام 1429 اHـــــوافق 11 أكـــــتـــــوبــــر
ســــــنـــــة 2008 واHـــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بـــاHــــوظـــــفــــيــن اHـــنــــتــــمـــW لـألسالك اخلــــاصـــة بــــالــــتـــربــــيـــة

rالوطنيّة



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 29 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـ

14 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

- وبـمـقـتــضـى الـقـرار الوزاري اHــشـتـرك اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واHــتــضــمن انــتــداب ســبــعــة (17) عــشـــر مــســتــخــدمــا

مــــدرســـا تـــابـــعــــيـن لـــوزارة الـــتــــربــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة لــدى
مـدرسـة أشـبـال األمـة بـوهـران بـعـنـوان الـسـنـة الـدراسـيـة

r2011 - 2010

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـنـهىr ابتـداء من أول سـبـتـمبـر سـنة
r2011 انـــتـــداب  اHـــســـتــــخـــدمـــة اHـــدرســـة فـــريـــدة هـــاشـــمي

الـــتــابـــعــة لـــوزارة الــتــــربــــيــــة الــوطــــنـــيــــةr لــدى مـــدرســة
أشبال األمة بوهران.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : يـــــــنــــــــشــــــــر هـــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرســـمـــيـــــة لــلـــجـــمــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــراطـــيـــة

الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

أوّل مارس سنة 2012.

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 341
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHـتــضـمن إحــداث مـدرسـة أشــبـال األمــة بـالـنــاحـيـة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبــتــمــبـر
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــتـــــربـــــيــــة

rالوطنية
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 315
اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عـــــام 1429 اHـــــوافق 11 أكـــــتـــــوبــــر
ســــــنـــــة 2008 واHـــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بـــاHــــوظـــــفــــيــن اHـــنــــتــــمـــW لـألسالك اخلــــاصـــة بــــالــــتـــربــــيـــة

rالوطنيّة
- وبـمـقـتــضـى الـقـرار الوزاري اHــشـتـرك اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واHــتــضــمن انــتــداب ســبــعــة عــشــر (17) مـــســتــخــدمــا

مدرسا تابعــيـن لوزارة التـربـيـة الوطـنـية لدى مدرسة
r2011 - 2010 أشبال األمة بوهران بعنوان السنة الدراسية
- وبـمـقـتــضـى الـقـرار الوزاري اHــشـتـرك اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واHـتضـمن انتـداب أربعـة وعشرين (24) مسـتخـدما

مـــدرســــا تـــابـــعــــيـن لـــوزارة الـــتــــربــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة لــدى
مـدرسـة أشـبـال األمـة بـوهـران بـعـنـوان الـسـنـة الـدراسـيـة

r2011 - 2010

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

WـدرسHا WسـتخـدمHادة األولى : يجـدد انتـداب اHادة األولى :اHا
الــســـتـــة والــثـالثــW (36) الـــتـــابـــعـــW لــــوزارة الـــتــــربـــــيــــة
الــوطـــنـــيـــةr اHــبــيــنــة أسـمــاؤهـم في اجلــدول اHــلـحـق بــهـذا
الـقرارr لدى مدرسـة أشبال األمة بـوهران بعنـوان السنة

الدراسية 2010 - 2011.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : يـــــــنــــــــشــــــــر هـــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرســـمـــيـــــة لــلـــجـــمــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــراطـــيـــة

الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

أوّل مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 8  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اHـــــوافق اHـــــوافق  أوأوّل مـــــارس ســـــنـــــة ل مـــــارس ســـــنـــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمنr يـــــتـــــضـــــمن

جتـــديـــد انــــتـــداب ســـتــــة وثالثـــW (جتـــديـــد انــــتـــداب ســـتــــة وثالثـــW (36)  مــــســــتــــخــــدمـــا)  مــــســــتــــخــــدمـــا
مدرسا تابعـا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسةمدرسا تابعـا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة

أشبال األمة بوهران.أشبال األمة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني

rووزير التربية الوطنيّة

- �قتضى األمر رقم 06  - 03 اHؤرخ في 19 جمادى
األولى عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـتـضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rالوطني وصالحياته

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

rتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية
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اHلحـــقاHلحـــق

اHالحظاتاHالحظات الرتبةالرتبة الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم
أستاذ التعليم الثانوي

أستاذة التعليم الثانوي

"

"

"

"

أستاذ التعليم الثانوي

"

"

"

"

"

"

"

rأستاذ تقني في الثانوية
رئيس ورشة

لـيـســانس الـتـعــلـيم في الــعـلـوم -
رياضيات

ليسانس في التاريخ

ليسانس التعليم - رياضيات

لـيـســانس الـتـعــلـيم في الــعـلـوم -
علوم طبيعية

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الـتـطـبـيقـيـة والـتـكنـولـوجـية -

هندسة مدنية

لـيـســانس الـتـعــلـيم في الــعـلـوم -
فيزياء كيمياء "أ"

ليـسـانس في الـعـلـوم  اإلسالمـية
- أصول الفقه

لـيـســانس الـتـعــلـيم في الــعـلـوم -
فيزياء كيمياء "أ"

لـيـســانس الـتـعــلـيم في الــعـلـوم -
علوم طبيعية

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الطبيعية

ليسانس في اآلداب

لــــــيــــــســــــانس فـي الــــــلــــــغـــــة واألدب
العربي

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الـتـطـبـيقـيـة والـتـكنـولـوجـية -

هندسة ميكانيكية

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الـتـطـبـيقـيـة والـتـكنـولـوجـية -

ميكانيك

أستاذ تقني للثانويات التقنية -
إلكتروتقنية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

أحمد بن واز

�ينة بن مجدوب

لطيفة شنتوف

عائشة بوكحيل

خدوجة بلول

حسنية بلغيث

عبد الله مغربي

محمد كر¬ مهيدة

محمد عماري

مصطفى شاوتي

حسان بن سعيد

عبد الكر¬ مهنان

نور الدين زينة

بشير لعمري

فريد آيت وعراب
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اHلحـــقاHلحـــق (تابع)(تابع)

اHالحظاتاHالحظات الرتبةالرتبة الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم
أستاذة التعليم األساسي

أستاذ التعليم الثانوي

"

أستاذة التعليم الثانوي

"
أستاذ التعليم الثانوي

"

"

أستاذة التعليم الثانوي

"

"

"
أستاذ التعليم الثانوي
أستاذة التعليم الثانوي

"

أستاذ التعليم الثانوي

"

"
أستاذة التعليم الثانوي

"
أستاذ التعليم الثانوي

أســـــتــــاذة الـــــتــــعـــــلــــيـم األســــاسي -
موسيقى

دبلوم عالم في اجلغرافيا

لــيـــســانس الــتــعــلـــيم في الــلــغــات
األجنبية - فرنسية

لــيـــســانس الــتــعــلـــيم في الــلــغــات
األجنبية - إجنليزية

ليسانس التعليم - اإلجنليزية
لــيـــســانس الـــتــعــلـــيم - الــتـــربــيــة

البدنية والرياضية
لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الـتـطـبـيقـيـة والـتـكنـولـوجـية -

اإللكترونيك
لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الـتـطـبـيقـيـة والـتـكنـولـوجـية -

هندسة مدنية
شـــهــــادة الـــدراســـات الــــعـــلــــيـــا في

الرياضيات
ليسانس في الرياضيات

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
تخصص الفيزياء كيمياء

ليسانس في الفيزياء
ليسانس في الفيزياء
ليسانس في الفيزياء

لـــيــســـانس الــتـــعــلـــيم في الـــعــلــوم
الطبيعية

لـــيــــســـانس الـــتــــعـــلـــيم فـي الـــلـــغـــة
العربية

لــــيــــســــانـس الــــتــــعــــلـــــيم في األدب
العربي

ليسانس التعليم في التاريخ
ليسانس التعليم في الفرنسية

ليسانس التعليم في اإلجنليزية
ليسانس في العلوم اإلسالمية

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

رشيدة مرصلي

نور الدين 
بلمبروك
جمال عدو

سعيدة حاج علي

فوزية حساين
أحمد فاحت

لطفي مختار
حفيظ بوعلقة

عبد اHطلب كياس

نبيلة خريف

نادية والي

مر¬ مصطفى

معزوزة بلخير
عبد القادر شريف

حاجة دحمان
شفيقة تدالوتي

محمد محي الدين

إسماعيل جلولي

ميلود زورق
فاطمة الزهراء

قداوي
نصيرة بن شريف
عبد اHالك قوجتي
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اHالحظاتاHالحظات الرتبةالرتبة الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

أستاذ التعليم الثانوي

"
"

أستاذة التعليم الثانوي
"
"
"
"
"
"

أستاذ التعليم الثانوي
"

ليسانس التعليم في الفلسفة
ليسانس التعليم في االجنليزية

ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية
ليسانس التعليم في البيولوجيا
ليسانس التعليم في الرياضيات
ليسانس التعليم في الفرنسية

شهادة الدراسات العليا في الرياضيات
ليسانس التعليم في الكيمياء
ليسانس التعليم في الفلسفة

ليسانس التعليم في الفرنسية
ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية

ليسانس في التربية البدنية والرياضية

منصور رحو
مراد بوزيد
محمد عريشة

خيرة ساخي بنرماس
خيرة حدوش
لطيفة شلية
جنود ديدي

زهية معمري
فاطمة الزهراء مغرفي

الهوارية عيدوني
عبد احلكيم بدري
محمد أمW عبو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 8  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اHـــــوافق اHـــــوافق  أوأوّل مـــــارس ســـــنـــــة ل مـــــارس ســـــنـــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمنr يـــــتـــــضـــــمن

انـتـداب اثــني عـشـر (انـتـداب اثــني عـشـر (12) مـسـتــخـدمــا مـدرسـا تــابـعـا) مـسـتــخـدمــا مـدرسـا تــابـعـا
لوزارة الـتربيـة الوطـنية لـدى مدرسة أشـبال األمةلوزارة الـتربيـة الوطـنية لـدى مدرسة أشـبال األمة

بوهران.بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني

rووزير التربية الوطنيّة

- �قتضى األمر رقم 06  - 03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rالوطني وصالحياته

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

rتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبــتــمــبـر
rسنة 1994 الذي يحـدد صالحيات وزير التربية الوطنية
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 315
اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عـــــام 1429 اHـــــوافق 11 أكـــــتـــــوبــــر
ســــــنـــــة 2008 واHـــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنيّة WنتمHوظـفـيـن اHبا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

rــــدة خـــــمس (5) ســـــنــــواتH ـــــادة األولى : يــــنـــــتـــــدبHـــــادة األولى :اHا
ابـتـداء من الـسـنـة الـدراسـيـة r2012 - 2011 اHـسـتـخـدمـون
اHـدرسـون االثنـا عـشر (12) الـتابـعون لــوزارة الـتـربـــيـة
الــوطـــنـــيـــةr اHــبــيــنــة أسـمــاؤهـم في اجلــدول اHــلـحـق بــهـذا

القرارr لدى مدرسة أشبال األمة بوهران.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : يـــــــنــــــــشــــــــر هـــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرســـمـــيـــــة لــلـــجـــمــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــراطـــيـــة

الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

أوّل مارس سنة 2012.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

اHلحـــقاHلحـــق
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اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
r2009 ــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـةHـتــضــمن قــانـون اH2009 وا

يهدف هذا القـرار إلى حتديد قائمة اHعدات والتجهيزات
اHــنــتــجــة في اجلــزائــر واHــقــتــنــاة في إطــار عــقــود الــقـرض
اإليــــجــــاري والــــتي يــــعــــفى إيــــجـــــارهـــــا مـن الـــــرسـم عـــــلى

القيمة اHضافة.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : طـــبــــقـــا لــــلـــمـــادة 24 مـن األمـــر رقم 09 - 01
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 واHــــذكــــور أعالهr تــــعــــفى مـن الــــرسم عــــلـى الــــقــــيــــمـــة

اHــضـــافــةr اإليــجـــارات اHــدفــوعـــة في إطــار عــقـــود الــقــرض
اإليـجاري واHـتـضمـنـة اHـعدات والـتـجهـيـزات اHنـتـجة في

اجلزائر.

اHــادة اHــادة 3 : : اHـــعـــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات اHـــســـتـــفـــيـــدة من
اإلعــفــاء اHــذكـور أعـالهr هي تــلك اHــسـتــعــمــلــة حــصـريــا في
الـنــشـاطـات الـفالحـيـة واHـذكـورة فـي الـقـائـمـة اHـرفـقـة في

ملحق هذا القرار.

اHادة اHادة 4 : : يشـترط لـتطـبيق هـذا اإلعفـاءr منح اHـؤجر
شــهــادة اإلعــفـــاء من الــرسـم عــلى الــقـــيــمــة اHــضـــافــة تــكــون
صـاحلة طـيـلة مـدة الـعـقد واHـسـلمـة لـهذا الـغـرض من طرف

اHصالح اجلبائية.

اHـادة اHـادة 5 : : يــتـوقف تــسـلــيم شـهــادة اإلعـفــاء من الـرسم
عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـة عـلى تـقـد¬ نـسـخـة مـن عـقـد الـقرض
اإليـجـاري من طـرف اHـؤجـر ووثــيـقـة تـبـW مـصـدر الـعـتـاد
أو الــتــجـــهــيــزr مـــوضــوع عــقــد الـــقــرض اإليــجـــاري Hــصــالح

مفتشية الضرائب اخملتصة إقليميا.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 27 غـــشت ســـنــة

2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
21 فبراير سنة 2012.

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 28 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1433
اHوافق اHوافق 21 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r2012 يـحـدد قائـمة اHـعداتr يـحـدد قائـمة اHـعدات
والـتــجــهــيــزات اHــنـتــجــة في اجلــزائــر واHــقــتـنــاة فيوالـتــجــهــيــزات اHــنـتــجــة في اجلــزائــر واHــقــتـنــاة في
إطار عـقود الـقرض اإليجـاري والتي يـعفى إيـجارهاإطار عـقود الـقرض اإليجـاري والتي يـعفى إيـجارها

من الرسم على القيمة اHضافة.من الرسم على القيمة اHضافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rاليةHإن وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
rوترقية االستثمار

- �ــقــتــضى األمــر رقم 08 - 02 اHــؤرّخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمن قـانون

rادة 31 منهHال سيما ا r2008 الية التكميلي لسنةHا
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 24 منهHال سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

rتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- و�ـقـتـضي الـقـرار الــوزاري اHـشتــرك اHـؤرّخ في
6 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 27 غـــشت ســـنــة 2009 الــذي
يـــحـــدد قــائـــمـــة اHــعـــدات الـــفالحـــيــة اHـــنـــتــجـــة في اجلـــزائــر
واHـــقــــتــــنـــاة فـي إطــــار الـــقــــرض اإليــــجــــاري والـــتـي يـــعــــفى

rضافةHإيجارها من الرسم على القيمة ا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 31 من األمــر
رقم 08 - 02 اHــــــؤرّخ في 21 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 24
يــولـيــو ســنـة 2008 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســــنــــة r2008 اHـــــعــــدّل بـــــاHــــادة 24 من األمـــــر رقم 09 - 01

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

 وزير  وزير الفالحة والتنمية الريفيةالفالحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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اHلحقاHلحق
قائمة اHعدات والتجهيزات اHنتجة في اجلزائرقائمة اHعدات والتجهيزات اHنتجة في اجلزائر
واHقتناة في إطار القرض اإليجاري والتي يعفىواHقتناة في إطار القرض اإليجاري والتي يعفى

إيجارها من الرسم على القيمة اHضافةإيجارها من الرسم على القيمة اHضافة
I - جرارات فالحية ذات عجالت : - جرارات فالحية ذات عجالت :

r1 - جرارات فالحية من كل األنواع
r2 - جرارات صغيرة

r3 - حراثات آلية صغيرة
II - حصادات دراسات بكل أنواعها : - حصادات دراسات بكل أنواعها :

r1 - حصادة دراسة ذات كيس
r2 - حصادة دراسة ذات وعاء

r3 - دراسة ثابتة
r4 - حصادة رازمة

5 - حصادات دراسات أخرى.
III - اHــعــدات اHـــقــطــورة أو احملـــمــولــة أو اHـــســحــوبــة ذات - اHــعــدات اHـــقــطــورة أو احملـــمــولــة أو اHـــســحــوبــة ذات

االستعمال الفالحي :االستعمال الفالحي :
1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (احلراثة) : - معدات مخصصة لتحضير التربة (احلراثة) :

rمحراث ذو سكك بسيطة من كل األنواع -
rمحراث ذو سكك قابلة لالنعكاس -

rمحراث ذو أسطوانات من كل األنواع -
rمحراث الشحب -
rمحراث ميزان -

rمشط التربة دائري rمشط التربة rمسلفة -
rمسلفة مسننة -

rمحراث اجلدر rآلة ثلم -
rمسلفة رجاجة -

rشيزل -
r(كروسكيل) لفيفة ملساء وصلبة -

rآلة تنعيم األرض وكاربة ذات أسطوانات -
rروتافاتور -

rمحراث األعماق -
- معدات احلرث األخرى.

2 - عتاد البذر بكل أنواعه : - عتاد البذر بكل أنواعه :
rمبذر بكل أنواعه خطي أو مركب -

r(عباد الشمس rذرة rحمص) مبذر مدقق -
- مبذر من أنواع أخرى.

3 - عتاد التخصيب : - عتاد التخصيب :
rمـنــبـذة rمـفــرشــة األسـمــدة بـكل أنــواعــهـا ( خــطـيــة -

r(سائلة

r(Lisier) مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي -
- مفرشة األسمدة األخرى.

4 - عتاد اHعاجلة : - عتاد اHعاجلة :
rرشاش محمول أو مقطور بكل أنواعه -

rرشاش محمول على الظهر -
rمرذاذ محمول أو مقطور بكل أنواعه -

rمرذاذ محمول على الظهر -
rعفارة آلية محمولة أو مقطورة بكل أنواعها -

rمرزحاقن آلي أو يدوي -
- مزلة الرشr أنبوبr عصافة.

IV - عتاد اجلني : - عتاد اجلني :

rمحشات بكل أنواعها -
- مــــحــــشــــــات مـــــجـــــــفـــف أو جــــيــــــرو أنـــــديـــــنـــــــور

r(Gyro-andineur)
rآلة جمع وكبس -

rآالت البذر وغيرها -
- قاطع الت°.

V - عتاد التوضيب : - عتاد التوضيب :
1 - ســــلــــســــلــــة تــــوضــــيب بــــذور احملــــاصــــيـل الــــكــــبـــرى - ســــلــــســــلــــة تــــوضــــيب بــــذور احملــــاصــــيـل الــــكــــبـــرى

واHتكونة من :واHتكونة من :
rمنظف قبلي ومنظف -

rعاجلةHطاولة لقياس الكثافة وآالت ا -
rآلة وزن وخياطة -

- شفاطة أو ناقالت آلية للبذور.
2 - آلة قياس عيار البطاطا. - آلة قياس عيار البطاطا.

VI - عتاد النقل ذو االستعمال الفالحي : - عتاد النقل ذو االستعمال الفالحي :

r1 - قاطرات بكل أنواعها
r2 - صهاريج بكل أنواعها
3 - حامل اآلالت الفالحية.

VII - عتاد وجتهيزات اإلنتاج احليواني : - عتاد وجتهيزات اإلنتاج احليواني :

1 - عتاد تربية احليوانات : - عتاد تربية احليوانات :
rمحاضن -

rمفرخ كامل مع محاضن -
rمربات -

rبطاريات للتبييض -
rمعدات الرضاعة -

rساحقة خالطة -
rواشيHميزان ا -

- سياج متنقل (سياج من القصب).
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2 - عتاد توزيع األغذية : - عتاد توزيع األغذية :
rتنقلةHمسقاة �ا فيها اآللية وا -

rتحركةHمعالب �ا فيها ا -
- موزع األغذية.
3 - عتاد احللب : - عتاد احللب :

rآلة احللب -
- جتهيزات احللب.

4 - العتاد التقني احليواني : - العتاد التقني احليواني :
rعتاد مكافحة الطفيليات -

rمولدات -
- آالت جز صوف احليوانات.

VIII - الـعتـاد والـتجـهـيـزات الضـروريـة للـسـقي اHقـتـصد - الـعتـاد والـتجـهـيـزات الضـروريـة للـسـقي اHقـتـصد

للماءr اHستعمل خصيصا في اHيدان الفالحي :للماءr اHستعمل خصيصا في اHيدان الفالحي :
1 - جتهيزات ضخ اHاء للسقي : - جتهيزات ضخ اHاء للسقي :

rضخات اآلليةHمحركات ا -
rضخات الكهربائيةHمحركات ا -

rمضخة مغطوسة -
- مضخة مسطحة (أفقي أو عمودي).

2 - جتهيزات السقي عن طريق الرش : - جتهيزات السقي عن طريق الرش :
rمجموعة للسقي عن طريق الرش -

rمحاور السقي -
rلفافات السقي -
rدربوز أمامي -
rمرش تقليدي -
- مرش صغير.

3 - جتهيزات للسقي بالتقطير : - جتهيزات للسقي بالتقطير :
rمجموعة للسقي بالتقطير -

rمحطة تصفية -
rشبكة السقي بالتقطير -

rشبكة دفع مصغر -
rشبكة تبخير -
rشبكة كابيير -

- نظام تخصيب سقي.
4 - ملحقات السقي : - ملحقات السقي :

rأنابيب السقي -
rواتر مارك -

- جهاز قياس قوة التدفق.

IX - عتاد متخصص : - عتاد متخصص :

r1 - آلة زرع البطاطا

r2 - قالعة البطاطا

r3 - سلة البطاطا

r4 - تشتيل الشتائل

r5 - معزقات آلية - مكمات

r6 - آلة تفرير قالبة

r7 - آلة خطاطة

r8 - آلة جني الذرة

r9 - مذرات هيدرولية �وزع

r10 - مثقب

r11 - جهاز بسط فيلم البالستيك

r12 - عتاد جني الزيتون

13 - عتاد متخصص آخر.

X - العـتـاد والـتـجـهـيـزات الـضـروريـة إلجنـاز اHـطـمورات - العـتـاد والـتـجـهـيـزات الـضـروريـة إلجنـاز اHـطـمورات
يحتوي على :يحتوي على :

r1 - الرافعات
rســـاق الــــرافـــعـــات يــــحـــتـــوي عــــلى : مـــزود تــــغـــذيـــة -
Wقـابـلـتـ Wطـاولـتـ rسـنـفــة إعـادة لـلـدارة rصـمـامـة تـسـلـيك

rصمامات وقاطعة البذور rتوتر باللولب rللفك
- رؤوس الـرافـعــات حتـوي : غـطــاء فـيـزيـتr صـفـائح

rقبض امتصاص الغبار rاالهتالك
rغمد مصفح -

rسير بهيكل تركيبي -
rطبالت برأس وبأرجل -

- مجموعة التحكم.

r2 - نـــــاقل ذو سـالسل يــــــحـــــوي : ســـــلـــــســـــلــــــة تـــــفـــــريغ
rمجموعة التحكم

3 - نظـام إزالـة الـغـبـار يـحـوي : مـصـفـاة ديـكـوHـاتاج
ذات هواء مـضغـوطr مـحرك ±ـتصr جـهاز ضـاغطr لواحق

r(... أنابيب rأسالك)

r4 - محركات باإليزوتارم أو بدونها

r5 - ملفاف (رافعة كهربائية) للترتيب

r6 - ناقل البذور والفضالت
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7 - موبيل بالـتحكم عن بعـدr إشاراتr ضبط يحوي
آلـــة تـــوجـــيـهr عـــلب االجتـــاهr صـــمـــامـــات وقـــاطـــعـــة الـــبـــذور

rبالتحكم عن بعد

r8 - مسفاة

r9 - آلة ما قبل التنظيف وآلة تنظيف فاصلة

r10 - آالت معاجلة كيميائية

11 - حماية من الصاعقة.

XI - الــعــتــاد والــتــجــهــيــزات الــضــروريـة فـي إجنــاز غـرف - الــعــتــاد والــتــجــهــيــزات الــضــروريـة فـي إجنــاز غـرف

التبريد يحتوي على :التبريد يحتوي على :

1 - اHضاغط : - اHضاغط :
rمضاغط حجمية -
rمضاغط نابذة -
rمضاغط مغلقة -

rمضاغط مفتوحة -
- مضاغط نصف مغلقة أو نصف مفتوحة.

2 - اHكثفات : - اHكثفات :
rمكثفات هوائية ذات حمل حراري طبيعي -
rمكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع -

- مـــكــــثـــفـــات هــــوائـــيـــة ذات حــــمل حـــراري مــــتـــصـــنع
rعمودي

rمكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع أفقي -
rمكثفات مائية -

rWمكثفات ذات أنبوب -
rمكثفات زجاجية -

rمكثفات متعددة األنابيب -
rمكثفات ذات صفائح ملحمة -

rمجموعة تكثيف -
rمبرد هوائي -

rمدورات تبريد ذات دارة كهربائية مفتوحة -
rمدورات تبريد ذات دارة كهربائية مغلقة -

- مكثفات بخارية.

3 - أجهزة الضغط : - أجهزة الضغط :
rأنابيب ذات مقاييس -

rأجهزة حافظة للحرارة -
rأجهزة حافظة للحرارة ذات ضغط داخلي متساٍو -

- أجــــهـــــزة حــــافــــظـــــة لــــلـــــحــــرارة ذات ضــــغـط خــــارجي
rمتساٍو

- أجهزة ضغط إلكترونية.
4 - اHبخرات : - اHبخرات :

rمبخرات ذات ضغط منخفض جاف -
rاءHمبخرات مغمورة با -

rمبخرات مائية -
rWمبخرات ذات أنبوب -

rمبخرات ذات نوع حلزوني -
rمبخرات متعددة األنابيب -

rاءHمبخرات متعددة األنابيب مغمورة با -
- مبخرات مـتعددة األنابيب ذات الضغط اHنخفض

rاجلاف
- مـــــــبـــــــخــــــــرات من نـــــــوع الـــــــتـــــــبـــــــادل احلـــــــراري ذات

rالصفائح
rمبخرات هوائية -

rمبخرات ذات حمل حراري طبيعي -
- مبخرات ذات حمل حراري متصنع.

5 - األجهزة اHلحقة بدارة التبريد : - األجهزة اHلحقة بدارة التبريد :
- قــــارورة ضـــــد الــــضـــــربـــــات الــــســـــائــــلـــــة أو قــــارورة

rالشفط
rأنبوب مجفف -
rخزان سوائل -
rمؤشر سوائل -
rمحول حرارة -
rفاصل زيت -

rمصفاة جتفيف -
rصمامات وبريسوستا -

rمثبت درجة احلرارة وبريسوستا -
- صنبورr أنـبوب من نحاس أو حديدr جتهيز بكا©

حرارة.
6 - معدات كهربائية : - معدات كهربائية :

rمحرك كهربائي -
rحتكم كهربائي -

rقواطع -
- محوالت.

7 - معدات عزل الغرف : - معدات عزل الغرف :
- لوحات بعازل.
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XII - الـــتـــجـــهــــيـــزات اHـــســــتـــعـــمـــلــــة في إجنـــاز اHــــلـــبـــنـــات - الـــتـــجـــهــــيـــزات اHـــســــتـــعـــمـــلــــة في إجنـــاز اHــــلـــبـــنـــات

الصغيرة اخملصصة لتحويل احلليب الطازج :الصغيرة اخملصصة لتحويل احلليب الطازج :
1 - جتهيزات حتويل احلليب الطازج : - جتهيزات حتويل احلليب الطازج :

rبرميل ذو سعة 500 ل -
r¥ 610 x 630 سياج تصفية -

r82 x 144 كتلة قوالب ذات شكل بيضوي -
r82 x 144 ذات شكل بيضوي Wموزع كتلت -

rأرضية للبسترة -
- صـهــريج ذو جــدار مــزدوج إيـنــوكس ذو ســعـة 2000

rلتر
rتري بالندار -

rبرميل ذو سعة 1000 لتر مجهز بـ 9 عوازل -
rوسيط حامل مصنوع باإلينوكس مع اللواحق -

rمجموعة لواحق للبرميل -
rطاولة قولبة -

.HPDE شبكة Wسطور مت -
rسائق قاعدي بأسالك -

rمضخة ذاتية التشغيل -
- عربة نقل سياج.

2 - جتهيزات صناعة اجل° : - جتهيزات صناعة اجل° :
- مـحـطـة واحدة لـلـقـولـبـة مع طـاولـة جتـفـيف مزودة

rحرك�
- 4 طاوالت جتفيف غير مزودة �حرك طولها 6 م.

- 500 كتلة قالب بقطر 110 ¥.

rالعتاد والتـجهيزات الضروريـة لزراعة الزيتون - rالعتاد والتـجهيزات الضروريـة لزراعة الزيتون - XIII

وإنتاج وتخزين زيت الزيتون :وإنتاج وتخزين زيت الزيتون :
1 - جتهيزات استخراج  - جتهيزات استخراج زيت الزيتون (معصرة) زيت الزيتون (معصرة) :

rرافع منحني ذو أشرطة مطاطية 5,5 م -
rوراقة �ضرب ذاتية التنظيف -

rضغوطHغسالة غازية تعمل بالهواء ا -
rرافع باللولب بدون نهاية لتزويد الساق -

rمجموعة ساحق خالط آلي -
- مـــــجــــــمـــــوعــــــة مـــــضــــــخـــــات آلــــــيـــــة بــــــجـــــسـم ومـــــدور

rباإلينوكس
rنابذة عمودية 2 و3 أطوار قابلة لالنعكاس -

- عـوازل نـابـذة ذات سـعة بـ 1500 إلى 2000 لـتر في
rالساعة

rمجموعة خزانات تزويد زيت/ماء باإلينوكس -
- نــاقـل بــلــولب عــمــودي إلفــراغ بــقــايــا الــزيــتــون مع

r(4 مx3 6 م أوx2) مخفف

rرافع بلولب ناقل لبقايا الزيتون ذو 5 م بفتحة -
rمسخنة مع محراق -

rآلة تعبئة زيت الزيتون نصف آلية أو آلية -
rبرميل تخزين باإلينوكس -

- جتــهــيــزات الــنـــقل (صــنــاديق الــزيــتــون أو لــبــقــايــا
الزيتون).

2 - جتهيزات حتضير زيتون اHائدة (مصبرات) : - جتهيزات حتضير زيتون اHائدة (مصبرات) :
rميزان أو آلة راجحة -

rآلة غسيل منظم وتشحيم آلية -
- آلـة قـيــاس الـعـيـار من مــعـدن غـيـر قــابل لألكــسـدة

r12 م

- حوض تبليل باإلسمنت اHسلح 3 م3
- حــوض حتـضـيــر صــودا كـاويــة بـاإلسـمنــت اHسـلح

r33 م
- بـرامـيل بالسـتـيـكـيـة ذات سـعـة بـ 230 لـتـر (150 غ

r(زيتون مجفف
rبساط انتقاء يدوي -

rآلة فرز وانتقاء إلكترونية -
rآلة نزع النوى واحلشو بفتحة -

r(رافع مع بساط) مقياس الكثافة كامل -
rآلة قطع في شكل دائري -

rآلة شذب -
rآلة توضيب آلية -

- آلة توضيب آلية للزيتون بفتحة.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 28 صـفر عام  صـفر عام 1433 اHوافق  اHوافق 22 ينـاير سنة ينـاير سنة
r2012  يتـضمن فـتح دعوى تـصنيف " مـنزل الـفنانr  يتـضمن فـتح دعوى تـصنيف " مـنزل الـفنان

التشكيلي محمد خدة ".التشكيلي محمد خدة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
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تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :
اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة ".

اHادة اHادة 2 :  : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :
- طــــبـــيــــعـــة اHــــمــــتـــلك الــــثــــقـــافي :- طــــبـــيــــعـــة اHــــمــــتـــلك الــــثــــقـــافي : مــــســــكن لــــلـــفــــنـــان

rالتشكيلي محمد بن خدة يضم ورشة عمل الفنان
- اHـوقع اجلـغرافي لـلـمـمتـلك الـثـقافي : - اHـوقع اجلـغرافي لـلـمـمتـلك الـثـقافي : يـقع بـبـلـدية
اجلـزائـر الـوسـطـىr واليـة اجلـزائـرr وهـو مـبـW في اخملـطط

اHلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rوجود بـ 9 شارع خيناشHبنى اHشما الً : ا -

rجنوباً : منازل عائلة فليسي -
rشرقاً : ±ر عمار شريف -

rغرباً : فيال مطلة على 31 شارع دافير -
- تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـW حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من

rمتلك الثقافيHحدود ا
- نـــطـــاق الـــتـــصـــنـــيف :- نـــطـــاق الـــتـــصـــنـــيف : يـــشـــمـل اHـــمـــتـــلك الـــثـــقـــافي
مــسـاحــة قــدرهـا 274,5 م2 تــضـاف إلــيـهــا مــسـاحــة اHــنـطــقـة

احملمية.
- الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي :- الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي : مـلـكـيـة

rخاصة
rمحمد خدة : WالكHهوية ا -: WالكHهوية ا -

- اHـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات- اHـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات
والصور :والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
- االرتـــفـــاقــات : االرتـــفـــاقــات : عـــبــور شـــبـــكـــات الـــتــزويـــد بـــاHـــيــاه
الصـاحلة لـلشـرب وشبكـة تطـهيـر اHيـاه والكـهربـاء والغاز

خلدمة عقار مجاور.
- االلـــتـــزامـــات : - االلـــتـــزامـــات : تـــســــكن عـــائــــلـــة مـــحــــمـــد خـــدة داخل

اHمتلك الثقافي.
ال يــــســــمح بــــأي حــــال مـن األحــــوال نــــقل واســــتــــبــــدال
اHــمــتــلــكـات الــثــقــافـيــة اHــنــقــولـة اHــكــونــة لـورشــة الــفــنـان

التشكيلي.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلــزائــر بــغــرض الــشــهـــر  �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي
Wــدة شــهــرين ( 2 ) مــتـتــالــيـH لــبــلــديــة اجلــزائــر الــوســطى
يـسري مفعـولهما  ابتـداء من تاريخ استالم الـتبليغ الذي

يرسله الوزير اHكلف بالثقافة.
اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اHـمـتــلـكـات اHــتـواجـدة داخل اHــنـطـقـة
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية اجلزائر. 

اHــادة اHــادة 5 :  : تـــكـــلّـف مـــديـــرة الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة اجلـــزائــر
بتنفيذ هذا القرار.

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

1998 واHتعلّق بحماية التراث الثقافي.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 28 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 22
يناير سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 2 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

اHفتش العـاماHفتش العـامّ للعمل. للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-05 اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

rفتشية العامة للعمل وسيرهاHتضمّن تنظيم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012
واHـتضـمّن تـعـيـW الـسّيـد مـحـمـد بن كـرامـةr مفـتـشـا عـاما

rللعمل
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيـد مـحـمد بـن كـرامةHـاداHا
اHفـتش العـام للـعملr اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهr باسم
وزير العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيr على جميع

الوثائق واHقرراتr �ا فيها القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 18

سبتمبر سنة 2012.
الطيب لوحالطيب لوح
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14 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 2 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.مدير اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-05 اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

rفتشية العامة للعمل وسيرهاHتضمّن تنظيم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أول أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHـتــضـمّن تــعـيـW الــسّـيـد بــوفـاحت طـرقـيr مـديـرا لإلدارة

rفتشية العامة للعملHوالتكوين با
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيـــد بــوفـــاحت طــرقيHــاداHا
مدير اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعملr اإلمضاء
في حــــدود صالحــــيـــاتـهr بـــاسم وزيــــر الـــعــــمل والــــتـــشــــغـــيل
rــقـرراتHعــلى جـمــيع الــوثـائق وا rوالـضــمـان االجــتـمــاعي

باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 18

سبتمبر سنة 2012.
الطيب لوحالطيب لوح ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 2 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

نائب مدير اHيزانية واحملاسبة.نائب مدير اHيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-125 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
واHــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيم اإلدارة اHــــركــــزيــــة بــــوزارة الــــعــــمل

rوالتشغيل والضمان االجتماعي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 4 ربــيع الــثــانـي عـام 1427 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2006
واHتضمّن تعيـW السّيد محمد الـهادي قشاوr نائب مدير
للميزانيـة واحملاسبة بوزارة العمل والـتشغيل والضمان

rاالجتماعي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد الـــهــادي
قــشـــاوr نــائب مـــديــر اHــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــةr اإلمــضــاء في
حدود صالحياتهr بـاسم وزير العمل والتـشغيل والضمان
االجـتـمــاعيr عـلى جــمـيع الــوثـائق واHـقــرراتr بـاسـتــثـنـاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 18

سبتمبر سنة 2012.
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اAستشفياتاAستشفيات

قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 28  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1433
16  غـــشت ســـنـــة   غـــشت ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن إنـــشـــاءن إنـــشـــاء اHــوافــق اHــوافــق 
الــلالــلّـجـنــة الـقـطــاعـيـة Hــمـارسـة الــوصـايــة الــتـربـويــةـجـنــة الـقـطــاعـيـة Hــمـارسـة الــوصـايــة الــتـربـويــة
عـــلى اHــعــــاهــد الــوطـــنــيــة لـــلــتعـــلى اHــعــــاهــد الــوطـــنــيــة لـــلــتّــكـــوين الــعــــالي شــبـهــكـــوين الــعــــالي شــبـه
الـــطــــبي والـــقــــابالت الــــتـــابـــعـــــة لــــوزارة الــــصالـــطــــبي والـــقــــابالت الــــتـــابـــعـــــة لــــوزارة الــــصّـــحــــةـــحــــة
والـــسوالـــسّــــكـــان وإصالح اHــــســـتــــشـــفــــيـــات وتــــشـــكــــيـــلــــهـــاــــكـــان وإصالح اHــــســـتــــشـــفــــيـــات وتــــشـــكــــيـــلــــهـــا

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
rستشفياتHووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 83-363 اHـــــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلّق
�ـــمــــارســـــة الــــوصـــايـــــة الــــتـــــربــــويــــــة عـــــلى مــــؤســــســـــات

rالتكــوين العـالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرّخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أوّل أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-229 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

rانتخبوا في اجمللس الشعبي الوطني



- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الّـــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلــــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العـلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-92 اHـؤرّخ
في 21 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الذي يـحوّل مــدارس التكـــويـن شبــه الطــبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-93 اHـؤرّخ
في 21 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يحـوّل اHـعهـد التـكنـولوجـي للـصّحـة العـمومـية

باHرسى (اجلزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه
rالطبي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-94 اHـؤرّخ
في 21 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــذي يـــحــــوّل مـــدارس الـــتـــكــــوين شـــبه الــــطـــبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصّــحــة والــسّـكــان وإصالح

rستشفياتHا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اHـــادّتـــW 4 و6 من
اHــــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرّخ في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1403
اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واHــذكــور أعالهr تـــنــشــأ لــدى
وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلـمـي جلـنــة قــطــاعــيـة
Hــمـارســة الــوصــايــة الـتــربــويــة عـلـى مـؤســســات الــتــكـوين
الـعــالي شـبه الـطــبي والـقـابالت الــتـابـعـة لــوزارة الـصّـحـة
والـــسّـــــكـــان وإصالح اHـــســـتـــشــفــــيــــاتr وتــــدعى في صـــلب

النص "اللّجنـة".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـمــارس الـوصــايـة الــتـربــويـة عــلى اHــعـاهـد
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتــــكـــوين الـــعــــالي شـــبـه الـــطـــبي والـــقـــابالت
الــــــتـــــــابـــــــعــــــــــة لــــــــوزارة الـــــــصّــــــحـــــــة والـــــــسّـــــــكـــــــان وإصالح
اHــســتــشـفــيـــــات اHــذكــــــورة في اHـــراســــيم الــتّــنــفــيــذيّـــة
رقــم 11-92 و11-93 و11-94 اHــؤرّخــة في  21 ربـيع األوّل
rـذكورة أعالهHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2011 واHعـام 1432 ا

وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 3 :  : تتكوّن اللّجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
 - مديــر التـكـوين الـعــــالي في مـرحـلــة الـتدرّج أو

rرئيسـا rثلـه±
- ±ــــــثل عـن مــــــديــــــريــــــة الـــــدّراســــــات الــــــقــــــانــــــونــــــيـــــة

rواألرشيف

rوارد البشريةHثل عن مديرية ا± -
- ±ــــثل عـن مـــديــــريـــة الــــدّراســـات Hــــا بـــعــــد الـــتـــدرّج

والبحث والتكوين.
بـــــــعـــــــنــــــــوان وزارة الـــــــصبـــــــعـــــــنــــــــوان وزارة الـــــــصّـــــــحـــــــة والـــــــســـــــحـــــــة والـــــــسّـــــــكـــــــان وإصالحـــــــكـــــــان وإصالح

اHستشفيات :اHستشفيات :
rأو ±ثله rكلّف بالتكوينHدير اHا -

- مـديــري اHـعــاهـد الــوطـنـيــة لـلــتـكــوين الـعــالي شـبه
rالطبي للجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة

- مـديـر اHـعهــد الـوطـني للـتكـوين العـالي للـقـابالت
بتلمسان.

�ــكـــن الـلّــجـنـــة أن تــسـتـعــــW بـكــل شــخص �ـكـنــه
أن يساعدها في أشغالها.

(2) Wـادّة ة 4 :  : جتـتـمع الـلّـجـنـة في دورة عـاديـة مـرّتHـاداHا
خـالل الـســنــة اجلــامــعــــيــةr و�ــكــنـهـــا أن جتــتــمــع في دورة
غـيــر عـاديــة بـنـــاء عـلى اسـتـدعــــاء من رئـيـسـهـا أو بـطـلب
من اHديـر اHـكـلّف بالـتـكوين في وزارة الـصّـحة والـسّـكان

وإصالح اHستشفيات.
تـــوجّــه الـــلّـــجـــنـــــة اســتـــدعـــــاءاتr عـــنــــد االقـــتـــضــــاء
WـــعــنــيــHــعــاهـــد الــوطــنــيـــة لــلــتـــكــوين الـــعـــالي اHــديـــري اH

بجـدول األعمال.
اHاداHادّة ة 5 :  : تتولّى مديـرية التكوين الـعالي في مرحلة
rالــتـــدرّج لــــوزارة الــتـــعـــلـــيم الـــعــــالي والـــبــحث الـــعــــلــمي

أمـانـة اللّجنـة.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــحــــدّد رئــــيس الــــلّــــجــــنــــةr تــــاريـخ ومــــكـــان
وجدول أعـمـال كل اجـتـماع. ويـرسل االسـتـدعاءات مـرفـقة
بجدول األعمال إلى أعـضاء اللّجنة قـبل خمسة عشر (15)
يــومــا عــلى األقل من تـــاريخ كل اجــتــمــاع. و�ــكن تــقــلــيص
هـذا األجل بــالـنــسـبــة لـلــدورات غـيـر الــعـاديــة دون أن يـقل

عن ثمانية (8) أيام.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــدوّن مـــــداوالت الــــلّـــــجـــــنــــة فـي مــــحـــــاضــــر
وتــســجّل في ســجل خــاص يــرقّــمه ويــؤشّــر عـلــيـه ويـوقّــعه

الرئيس وأعضاء اللّجنة.
يــــــرسـل احملـــــضــــــر إلـى وزيـــــــر الـــــتـــــعـــــلــــــيم الـــــعـــــالي
والــــبـــحـث الـــعــــلـــمـي وإلى وزيــــــر الـــصّــــحـــــــة والـــسّــــــكـــان
وإصالح اHــســتـشــفــيــات خالل اخلــمــســــة عــشــر (15) يــومـــا

التي تلي االجتماع.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 16

غشت سنة 2012.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي

والبحث العلمي بالنيابةوالبحث العلمي بالنيابة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

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