
العدد العدد 03
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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 4  ربيع األول  ربيع األول عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 16 يناير سنة يناير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 12-447 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضــمن حتـــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 12-448 مـــؤرّخ في 12 صــفـــر عــام 1434 اGـــوافق 26 ديـــســمـــبــر ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمــن إحـــــداث أبــــواب
وحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...............................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 12-449 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة q2012 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.........................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 12-450 مؤرخ في 12 صفـر عام 1434 اGوافق 26 ديسمـبر سنة q2012 يـعـــدل توزيـــع نـفقــات مـيزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-451 مـؤرخ في 12 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـعـدّل تـوزيع نـفـقـــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-452 مـؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة......................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-453 مـؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة......................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-454 مـؤرخ في 12 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمـن نــقـل اعـــتـــمـــاد في
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة...............................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 12-455 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمـبر سنة q2012 يتضمن نـقل اعـتماد في ميزانيـة
تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية.........................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي  رقم 12-456 مـــؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGـــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن نــقل اعـــتــمـــاد في
ميزانيـة تسييـر وزارة التجارة....................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-457 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة q2012 يتضمن نقل اعـتمـاد في ميزانيـة
تسييـر وزارة الصناعـة واGؤسسـات الصغيـرة واGتوسطة وترقية االستثمار.....................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 13 ينـاير سنة q2013 يـحدد درجة األخـطاء التـأديبية
اGـرتكـبـة من طـرف اخلـبـيـر اGــحـاسب ومـحـافظ احلـسـابـات واحملـاسب اGعـتـمـد خالل �ـارسة وظـيـفـتـهم وكذا الـعـقـوبات
التي تقابلها................................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13-11 مـؤرخ في 3 ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يــنـايـر سـنـة q2013 يـحـدد صالحـيـات كـاتب الـدولـة
لدى الوزير األول اGكلف باالستشراف واإلحصائيات........................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13-12 مـؤرخ في 3 ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة q2013 يـتـضـمن تـنـظـيم مـصـالح كـاتب
الدولة لدى الوزير األولq اGكلف باالستشراف واإلحصائيات.............................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13-13 مـؤرخ في 3 ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يــنـايـر سـنـة q2013 يـحـدد قـواعــد تـنـظـيم وتـسـيـيـر
اGصالح اخلارجية لوزارة السكن والعمران......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن والية الطارف..

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمن إنهاء مـهام كاتبX عـامX لدى رئيسي
.....................................................................................................................................Xفي واليت Xدائرت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـومـان رئاسـيـان مـؤرّخان في 11 صفـر عام 1434 اGـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يتـضـمـنـان إنـهاء مـهـام نـائـبي مـديرين
بوزارة اGالية.............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام مــديـر أمالك الـدولـة في
والية تيارت...............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يتـضمن إنـهاء مهـام مديـر التخـطيط والـتهـيئة
العمرانية بوالية مستغا�............................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يـتضـمن إنهـاء مهـام محـافظ الغـابات في والية
تلمسان......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمن إنهـاء مهام مدير اGـصالح الفالحية في
والية تلمسان.............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن إنـهــاء مـهـام مـديـر الـثـقـافـة في واليـة
عنابة........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة q2012 يـتــضــمـن إنـهــاء مــهــام عــمــيــد كــلــيــة الــعــلـوم
والتكنولوجيا وعلوم اGادة بجامعة ورقلة.......................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن إنهاء مهام اGفتش العام لوزارة السكن
والعمران...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 25 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام مـديــر تــثـمــX اGـوارد
البشرية والتكوين واGهن واحلرف بوزارة السكن والعمران..............................................................................

مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1434 اGـــوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام مـــكــلف بــالــدراســات
والتلخيص بوزارة السكن والعمران..............................................................................................................

مرسومـان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمنان إنـهاء مهام مديـرين للتشغيل
................................................................................................................................................Xفي واليت

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـوقـايـة والـصـحـة
والسكان �حافظة اجلزائر الكبرى - سابقا......................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــسـمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام اGــفـتـش الـعــام لـوزارة
الشباب والرياضة.......................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1434 اGـــوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام مـــكــلف بــالــدراســات
والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام مــديـر دراسـات بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...........................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمن إنهـاء مهام رئيس ديـوان وزير الصيد
البحري واGوارد الصيدية.............................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يتـضمن إنـهـاء مهـام مديـر للـدراسات والـبحث
باجمللس الدستوري......................................................................................................................................

qرئـيـس ديـوان وزيـر الـعـدل Xيـتـضـمن تــعـيـ q2012 ـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـةGمــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1434 ا
حافظ األختام..............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يتـضـمن تـعيـX نـائب مـدير �ـديـرية كـبـريات
اGؤسسات باGديرية العامة للضرائب بوزارة اGالية........................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يتضمن تعـيX رئيس ديوان بالديوان اGركزي
لقمع الفساد...............................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن تعيX مـدير برمجة ومتابعة اGيزانية
في والية مستغا�.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن تعيX نائبة مدير بوزارة الثقافة......

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يـتضـمن تـعيـX اGـدير الـعـام اGسـاعـد للـمـكتـبة
الوطنية اجلزائرية.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن تعيX مدير الثقافة في والية سطيف.

مـرســومــان رئـاســيــان مــؤرّخـان في 11 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــسـمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمــنــان تـعــيـX نــائـبي مــديـرين
..................................................................................................................................................Xبجامعت

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمن تعيX األمX العام جلامعة بشار.........
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 12-447 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1434  اGــــوافق اGــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2012 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن

حتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اGؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011  واGـــتـــضــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا
- و�قـتـضى اGـرســوم الـرئاسـي اGؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اGـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةGا

- و�قـتـضـى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12- 34 اGـؤرخ
فــي  13 ربـــــــيــع األول عــــــــام 1433 اGــــــــوافـق 6  فــــــــبـــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

q2012 الية  لسنةGقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــــة 2012
اعـتـمــــاد قــــدره مـلـيـاران وخـمـسـمــائـة واثـنـان وخـمـسـون
مــلـــيـــونــا وتـــســـعــمـــائـــة وخــمـــســــة وســبـــعــــون ألف ديـــنـــار
(2.552.975.000 دج)  مـــقــــيّـــــد فـي مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقـم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يــخــــصـص Gـــيــزانـــيــة ســـنــة 2012  اعـــتـــمــاد
قــدره مــلــيـاران وخــمــســمــائــة واثــنـان وخــمــســون مــلــيــونـا
وتــــــــســـــــعــــــــمـــــــائـــــــة وخـــــــمــــــســـــــة وســــــبـــــــعـــــــون ألف ديـــــــنــــــار
(2.552.975.000 دج)  يـــــقــــــيّــــــد فـي مــــيـــزانــــيـــة  تــــســـيــــيـــر
وزارة الـــشـــؤون اخلــارجـــيـــة وفي الــبـــابـــX اGــبـــيـــنــX فـي

اجلـدول اGلحق بهـذا اGرسوم.
اGــــاداGــــادّة ة 3 : : يـــــكــــلف وزيـــــر اGــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــشــــؤون
اخلارجيةq كل فيـما يخصّـهq بتنفيـذ هــذا اGرســوم الـذي
يـنــشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26

ديسمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

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

03 - 422.470.000.000

2.470.000.000

2.470.000.000

2.470.000.000

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

التعاون الدولي..........................................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول



4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 603
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اجلدول اGلحق  (تابع)اجلدول اGلحق  (تابع)

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

22 - 3782.975.000

82.975.000

82.975.000

82.975.000

2.552.975.000

2.552.975.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح اGوجودة في اخلارجاGصالح اGوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اGصالح اGوجودة باخلارج - نفقات غير متوقعة ..............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية ....................

مــــرســــوم رئـــــاسي مــــرســــوم رئـــــاسي رقم رقم 12-448 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1434  اGــوافق اGــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة q q2012 يـــتــــضـــمـنيـــتــــضـــمـن

إحــــــداث أبـــــواب وحتـــويل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــةإحــــــداث أبـــــواب وحتـــويل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�قـتـضى اGـرســوم الـرئاسـي اGؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــانـي عـــــــام 1433 اGــــــــوافـق  أول مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2012
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةGا

- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-36 اGؤرخ
فــي  13 ربـــــــيــع األول عــــــــام 1433 اGــــــــوافـق 6  فــــــــبـــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2012 الية  لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  حتـــدث فــي جدول مـيزانيـة تسـيير
وزارة الــــداخـــلـــيـــة واجلــــمـــاعـــات احملـــلــــيـــة - الـــفـــرع األول -
اإلدارة الــــعـــامــــةq وفي الــــفــــرع اجلـــزئـي اخلـــامـسq األبـــواب

اآلتية :

الفرع األول : اإلدارة العامة

الــــفـــــرع اجلــــزئي اخلــــامـس : اGــــنــــدوبــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة
للمخاطر الكبرى

الــبــاب رقم 34-61  عــنـــوانه " اGــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى -  تسديد النفقات".
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الــبــاب رقم 34-62  عــنـــوانه " اGــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى - األدوات واألثاث".

الــبــاب رقم 34-63  عــنـــوانه " اGــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى - اللوازم".

الــبــاب رقم 34-64  عــنـــوانه " اGــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى - التكاليف اGلحقة".

الــبــاب رقم 34-67  عــنـــوانه " اGــنــدوبــيـــة الــوطــنــيــة
للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره
ســتـــــة ماليــــX وخـــمـــســمـــائـــة ألف ديـــنــار (6.500.000 دج)
مـقيّـد فــي ميـزانية التـكاليف اGشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يخصص Gـيزانية سنة 2012  اعتماد قدره
ســتـــــة ماليــــX وخـــمـــســمـــائـــة ألف ديـــنــار (6.500.000 دج)
يــــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــــة  تــــســــيــــيـــــر وزارة الــــداخــــلــــيــــة
واجلــــمـــاعـــات احملـــلـــيــــة وفي األبـــواب اGـــبــــيـــنـــة في اجلـــدول

اGلحق بهذا اGرسوم.

4 : :  يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةq كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اGرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

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

61 - 34

62 - 34

63 - 34

64 - 34

67 - 34

500.000

1. 200.000

600.000

1.000.000

3.200.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

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

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات .....................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - األدوات واألثاث ....................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم ................................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف اGلحقة  .................
اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات .................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي اخلامس

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .......................................................
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مــــرســــوم رئـــــاسي مــــرســــوم رئـــــاسي رقم رقم 12-449 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1434  اGــــوافق اGــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2012  يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التربيةحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التربية
الوطنية.الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا
- و�قـتـضى اGـرســوم الـرئاسـي اGؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اGـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةGا
- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-99 اGؤرخ
فـي 8 ربــــــيــع الـــــــثــــــانـي عـــــــام 1433 اGــــــوافــق أول مــــــارس
ســـنــــة 2012 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الـتربـيـة الوطـنـية مـن ميـزانـية الـتـسيـيـر �وجب

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2012 اعـتماد
قــــدره مــائــة وعــشـرون مــلــيـــون ديــنــار (120.000.000 دج)
مــقـيّــــد فـي مـيــزانـيـــة الـتــكـالــيف اGـشــتـركــة وفـي الـبـاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يخصص Gـيزانية سنة 2012  اعتماد قدره
مائة وعشرون مليـون دينـار (120.000.000 دج) يقيّد فـي
qالـفرع األول q ميـزانيـة تسـيـير وزارة الـتربـية الـوطنـية
qـــركـــزيـــةGـــصـــالح اGالـــفـــرع اجلـــزئـي األول : ا qفـــرع وحـــيـــد
الــــعــــنــــوان الــــثــــالث : وســــائل اGــــصــــالـحq الــــقــــسم الــــرابع :
األدوات وتـــــســــــيـــــيـــــر اGــــــصـــــالـح  وفي الــــــبـــــاب رقم 90-34

"اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات". 

اGـاداGـادّة ة 3 : : يكـلـف  وزيـر اGـاليـــــة ووزيـــر الـتربـيــة
الــوطـنــيـــةq كل فــيـمـــا يـخــصّـهq بــتـنــفـيــــذ هـــذا اGــرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-450 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGـــــوافق اGـــــوافق 26 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة q2012 يـــــعـــــــدلq يـــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
q2012 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعتـمـاد دفع قـدره ثالثــة ماليـير ومـائـة وخمـسـون ملـيون
ديــــنــــار (3.150.000.000 دج) ورخــــصـــــة بـــرنــــامـــج قـــــدرهـــا
مـــلــيـــاران وثــمــا�ـــائــة مـــلــيـــون ديــنــار (2.800.000.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اGنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اGوافق 13 فبـراير سنة 2012 واGتـضمن قانون
اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q (2012 طـبقـا للـجدول "أ" اGـلحق

بهذا اGرسوم.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـ
16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Gــيــزانــيـة ســنـة 2012  اعــتـمــاد
دفع قــــــدره ثـالثــــة ماليـــــيــــر ومــــائـــــة وخــــمــــســـــون مــــلــــيــــون
ديــــنــــار(3.150.000.000 دج)  ورخــــصـــــة بـــرنــــامـــج قـــــدرهـــا
مـــلــيــاران وثــمــا�ــائــة مــلــيــون ديــنــار (2.800.000.000  دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اGـنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اGوافق 13 فبـراير سنة 2012 واGتـضمن قانون
اGـالية الـتكـميلي لـسنة q(2012 طبقـا للجـدول "ب" اGلحق

بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحـــقاGلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-451 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGـوافق اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يــعـدq يــعـدّل تـوزيعل تـوزيع

q2012 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـتمـاد دفع قـدره سبـعة عـشـر ملـيـارا وسبـعمـائـة وسبـعة
وسبعون مليـونا وستمائة وخمـسة وخمسون ألف دينار
(17.777.655.000 دج) ورخصـة بـرنامــج قـدرها اثـنا عشر
مـلـيــارا وسـبـعـمـائــة وسـبـعـة وسـبــعـون مـلـيـونــا وسـتـمـائـة
وخــــمــــســــة وخـــــمــــســــون ألف ديــــنــــار (12.777.655.000  دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اGنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اGوافق 13 فبـراير سنة 2012 واGتـضمن قانون
اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q (2012 طـبقـا للـجدول "أ" اGـلحق

بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفـــع قــــدره ســـبــعـــة عــشـــر مــلـــيــارا وســـبــعـــمــائـــة وســبـــعــة
وسبعون مليـونا وستمائة وخمـسة وخمسون ألف دينار
(17.777.655.000 دج) ورخصـة بـرنامــج قـدرها اثـنا عشر
مـلـيــارا وسـبـعـمـائــة وسـبـعـة وسـبــعـون مـلـيـونــا وسـتـمـائـة
وخــــمــــســــة وخـــــمــــســــون ألف ديــــنــــار (12.777.655.000  دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اGـنصــوص

القطاعاتالقطاعات
اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

-

2.800.000

2.800.000

اGـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة
االقتصادية واإلدارية

البرنامج الـتكميلي لفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

3.150.000

-
3.150.000

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

القطاعاتالقطاعات
اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

2.000.000

800.000

-
2.800.000

اGـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة
االقتصادية واإلدارية
دعم احلصول على سكن

دعـم الـــنـــشـــاط االقـــتـــصــادي
(تـــخــــصـــيـــصـــات حلـــســـاب
الـــــــتــــــخـــــــصــــــيـص اخلــــــاص

وخفض نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

2.000.000

800.000

350.000

3.150.000
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عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اGوافق 13 فبـراير سنة 2012 واGتـضمن قانون
اGـالية الـتكـميلي لـسنة q(2012 طبقـا للجـدول "ب" اGلحق

بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحـــقاGلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي  تـــنـــفـــيـــذي رقم رقم 12-452 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGوافق اGوافق 26 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2012  يتـضــمـن نقليتـضــمـن نقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12 -38 
اGـؤرخ في  13  ربـيع األول عـام 1433 اGـوافـق 6  فــبـرايـر
سنة 2012 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اGالية من ميزانية التسيير �وجب قانون اGالية  لسنة

q2012

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــتــمــــــاد قــــــدره سـبــعـة وأربــعــون مـلــيـون ديــنـار

(47.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
اGالـية - الـفـرع الثـالث - اGديـرية الـعـامة لـلجـمارك وفي
الــــبـــــاب رقم 31-02  "اGـــــديـــــريــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلـــــجـــــمــــارك -

التعويضات واGنح اخملتلفة".

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Gــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــــتـــــمـــــاد قـــــــدره ســــبــــعــــــة وأربــــعــــون مــــلــــيــــــون ديــــنــــار
(47.000.000 دج) يـــقـــــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر وزارة
اGالـية - الـفـرع الثـالث - اGديـرية الـعـامة لـلجـمارك وفي
الــــــبـــــاب رقم 31-03 "اGـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــجـــــمـــــارك -
اGـــســـتـــخـــدمـــون اGـــتـــعـــاقـــدونq الـــرواتبq مـــنح ذات طـــابع

عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي".

القطاعاتالقطاعات
اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

-

-

12.777.655

12.777.655

الفالحة والري

اخملططات البلدية للتنمية

البرنامج الـتكميلي لفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

12.764.878

1.334.876

3.677.901

17.777.655

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

القطاعاتالقطاعات
اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

5.000.000

7.777.655

-
12.777.655

التربية والتكوين
اخملططات البلدية للتنمية
دعـم الـــنـــشـــاط االقـــتـــصــادي
(تـــخــــصـــيـــصـــات حلـــســـاب
الـــــــتــــــخـــــــصــــــيـص اخلــــــاص

وخفض نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

-
7.777.655

10.000.000

17.777.655
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــكــلــــف وزيـــــر اGــالـــيــــة بــتـــنــفـــيـــذ هــــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي  تـــنـــفـــيـــذي رقم رقم 12-453 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGوافق اGوافق 26 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2012  يتـضــمـن نقليتـضــمـن نقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGـاليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12 -38 
اGـؤرخ في  13  ربـيع األول عـام 1433 اGـوافـق 6  فــبـرايـر
سنة 2012 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اGالية من ميزانية التسيير �وجب قانون اGالية  لسنة

q2012

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــــتــــمـــــــاد قــــــــدره مـــلـــيــــونـــان ومـــائــــتـــان وأربـــعـــة

وثـــــــمــــــانــــــون ألـف ديــــــنــــــار (2.284.000 دج) مــــــقــــــــــيّـــــــد فـي

مـيــزانــيـة تــســيـيــر وزارة اGــالـيــة - الــفـرع األول - الــفـرع
اجلزئي الـثاني  وفي الباب رقم 37-12 "الديـوان اGركزي

لقمع الفساد - اGؤتمرات واGلتقيات".

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Gــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــتــمــاد قــــدره مـلـيـونــان ومــائـتـــان وأربـعـــة وثـمـانــون
ألف ديـنار (2.284.000 دج) يـقـــيّــد فــي مـيـزانـية تـسـيـيـر
وزارة اGـــالــــيـــة - الـــفـــرع األول - الــــفـــرع اجلـــزئـي الـــثـــاني
وفي الـباب رقم 34-91 "الـديوان اGـركزي لـقـمع الفـساد -

حظيرة السيارات".

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــكــلــــف وزيـــــر اGــالـــيــــة بــتـــنــفـــيـــذ هــــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي  تـــنـــفـــيـــذي رقم رقم 12-454 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGوافق اGوافق 26 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2012 ي يتـضـمـن نقـلتـضـمـن نقـل

اعــــتـــمـــــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة الـــتــهـــيــئــةاعــــتـــمـــــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة الـــتــهـــيــئــة
العمرانية والبيئة واGدينة.العمرانية والبيئة واGدينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اGؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011  واGـــتـــضــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا
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- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 -44 
اGــؤرخ في  13  ربــيـع األول عـام 1433 اGــوافـق 6 فــبــرايــر
سنة 2012 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الــتـهــيــئــة الــعـمــرانــيــة والــبـيــئــة من مــيــزانــيـة الــتــســيــيـر

q2012 الية لسنةGوجب قانون ا�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــــتـــــمـــــــــاد قــــــــدره مــــائــــة وأحـــــد عــــشــــر مـــــلــــيــــونــــا

وســــتــــمـــائــــة ألـف ديــــنـــار (111.600.000 دج) مــــقـــــــيّـــــد فـي
ميـزانـية تسـيـيـر وزارة التـهـيـئـــة العـمـرانـيــة والـبـيـئــة
واGـديـنـــة وفــي الـبــــاب رقم 44-08 " تـخـصــيص Gـتـابـعـة

إجناز مشروع حظيرة دنيا".

اGـاداGـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Gـيزانـيـة ســنـة 2012  اعـتـمـاد
قـــدره مـائة وأحد عـشـر ملـيونــا وسـتمائـــة ألـف دينــار
(111.600.000 دج)  يــقــــيّــــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
الـتـهيـئـة الـعـمـرانـية والـبـيـئـة واGـديـنـة وفــي الـبـاب رقم

34-90 "اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات".

اGاداGادّة ة 3 : :  يكـلــــف وزيــر اGـاليـــة ووزيــــر الـتهـيئة
العـمرانـية والبـيئـة واGديـنةq كلّ فـيــما يـخصّـهq بـتنـفيـذ
هـــــذا اGـــرســــــوم الـــذي يـــنـــــشـــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي  تـــنـــفـــيـــذي رقم رقم 12-455 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اGـوافق اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012  يـتـضـمن نـقليـتـضـمن نـقل

اعـــــتـــمــــاد في مــــيـــزانــــيـــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــةاعـــــتـــمــــاد في مــــيـــزانــــيـــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اGؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011  واGـــتـــضــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12 -47 
اGــــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق 6 فـــبـــرايـــر
سنة 2012 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـفالحة والتنمـية الريفية مـن ميزانية التـسيير �وجب

q2012 الية لسنةGقانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـلــغـــى مــن مـيـزانـيــــة ســنــــة 2012
اعتــمــــاد قـــــدره سبـعـة وسـتـون ملـيـونـا ومائـتـان وسـتة
آالف دينار (67.206.000 دج) مقـــيّــد فـي ميزانية تسيير
 وزارة الفالحــة والـتنـميـة الـريفـية وفي األبـواب اGـبيـنة

في اجلدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اعـتــمـاد اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصــص Gـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قــدره سبعـة وسـتـون مليونا ومائتان وستة آالف دينار
(67.206.000 دج)  يـــقـــيّــــد فـي مـــيــزانـــيــة تـــســـيـــيــر  وزارة
الــفالحــة والــتــنـــمــيــة الــريــفــيــة وفـي األبــواب اGــبــيــنــة في

اجلدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيــــر اGــالــيــــة ووزيـــــر الــفالحــة
والــتــنــمــيــة الــريــفــيــةq كلّ فــيــمــا يــخــصّـهq بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـ
16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق "أ"اجلدول اGلحق "أ"

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

01 -  31

03 -  33

11 -  31

13.409.000

13.409.000

5.000.000

5.000.000

18.409.000

18.409.000

27.891.000

27.891.000

27.891.000

27.891.000

46.300.000

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ...................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركـزيــة - الضمان االجتماعي ..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط .........
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول



4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1403
16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق "أ" (تابع)اجلدول اGلحق "أ" (تابع)

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

04 -  3420.906.000

20.906.000

20.906.000

20.906.000

20.906.000

67.206.000

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGديرية العامة للغاباتاGديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGديرية العامة للغابات - التكاليف اGلحقة....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مــجــمــوع االعــتــمــادات اGــلــغــاة من مــيــزانــيــة وزارة الــفالحــة والــتــنــمــيـةمــجــمــوع االعــتــمــادات اGــلــغــاة من مــيــزانــيــة وزارة الــفالحــة والــتــنــمــيـة
الريفيةالريفية .............................................................................

اجلدول اGلحق "ب"اجلدول اGلحق "ب"

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

01 -  32

01 -  34

300.000

300.000

5.797.000

5.797.000

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح
اإلدارة اGركزية - ريوع حوادث العمل ...........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركـزيــة - تسديد النفقات................................................
مجموع القسم الرابع
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16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

اجلدول اGلحق "ب" (تابع)اجلدول اGلحق "ب" (تابع)

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

61 -  36

94 -  36
54.609.000

6.500.000

61.109.000

67.206.000

67.206.000

67.206.000

67.206.000

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني حلماية النباتات............................................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اGناطق الصحراوية........................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية..........

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي  مـــرســوم تـــنــفـــيــذي  رقم رقم 12-456 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صــفــر عــام صــفــر عــام
1434  اGـوافق اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012  يـتـضـمن نـقليـتـضـمن نـقل

اعـتمـاد في ميزانيـة تسييـر وزارة التجارة.اعـتمـاد في ميزانيـة تسييـر وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اGؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011  واGـــتـــضــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا
- و�قتـضى اGرسوم التنفيذي رقــم 12 -51 اGؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اGوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واGـتـضـمن توزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـجارة
q2012 الية لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـلــغـــى مــن مـيـزانـيــــة ســنــــة 2012
اعــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره مــــلــــيــــون وخــــمــــســــمــــائــــة ألف ديــــنــــار

(1.500.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر  وزارة
الــــتـــــجــــارة وفي الـــــبــــاب رقم 31-01 "اإلدارة اGــــركــــزيــــة -

الراتب الرئيسي للنشاط".

اGــاداGــادّة ة 2 : : يخــصــص Gـيـزانـيــة ســـنة 2012  اعـتــمـاد
قـــدره مليـــون وخمـسمائـــة ألــف دينــار (1.500.000 دج)
يقـيّــــد فـي ميزانية تسيـير  وزارة التـجارة وفي الباب
qـتعـاقدونGـستـخـدمون اGركـزية - اGرقم 31-03 "اإلدارة ا
الــرواتبq  مــنح ذات طـابـع عـائــلي واشــتــراكـات الــضــمـان

االجتماعي".

qـالـيــــة ووزيـــر الـتـجـارةGـادّة ة 3 : :  يـكـلـــف وزيــر اGـاداGا
كلّ فيما يخـصّـهq بتنفيـذ هـــذا اGرسـوم الذي ينــشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-457 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن نـقلq يـتـضـمن نـقل

اعـــتــمـــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيـــر وزارة الــصــنــاعـــةاعـــتــمـــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيـــر وزارة الــصــنــاعـــة
واGــــؤســــســــات الــــصـــغــــيــــرة واGــــتــــوســـطــــة وتـــرقــــيـــةواGــــؤســــســــات الــــصـــغــــيــــرة واGــــتــــوســـطــــة وتـــرقــــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
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-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اGؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011  واGـــتـــضــمن

q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيذي رقــم 12 -60 اGؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اGوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واGـتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة
واGؤسسات الصغـيرة واGتوسطة وترقية االستثمار من

q2012 الية لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـلــغـــى مــن مـيـزانـيــــة ســنــــة 2012
اعـتـــمـــــاد قــــــدره ثالثـة عــشــر مــلـيــونــا وخـمــســمــائـة ألف
ديــنــار (13.500.000 دج)  مــقـــــيّــــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيــر
وزارة الــصـــنـــاعـــة واGـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واGـــتـــوســـطــة
وتـرقيـة االستـثمـار وفي الـبابـX اGبـينـX في اجلدول "أ"

اGلحق بهذا اGرسوم.

اعـتــمـاد اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصــص Gـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــــدره ثـالثـــة عـــشــــر مـــلــــيـــونـــا وخــــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار
(13.500.000 دج)  يـــقـــيّــــد فـي مـــيــزانـــيــة تـــســـيـــيــر  وزارة
الــصــنــاعـة واGــؤســســات الــصــغــيـرة واGــتــوســطــة وتــرقــيـة
االستـثمـار وفي األبواب اGـبـينـة  في اجلدول "ب" اGـلحق

بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــف وزيــر اGــالـيـــة ووزيـــر الــصـنـاعـة
qـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا
كلّ فيما يخـصّـهq بتنفيـذ هـــذا اGرسـوم الذي ينــشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحق "أ"اجلدول اGلحق "أ"

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

04 - 345.000.000

5.000.000

وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة
واGتوسطة وترقية االستثمارواGتوسطة وترقية االستثمار

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة...............................................

مجموع القسم الرابع
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اجلدول اGلحق "أ" (تابع)اجلدول اGلحق "أ" (تابع)

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

01 -  378.500.000

8.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اGلغاةمجموع االعتمادات اGلغاة.............................................................

اجلدول اGلحق "ب"اجلدول اGلحق "ب"

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

02 - 34

03 - 34

90 - 34

4.000.000

5.000.000

4.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث.................................................

اإلدارة اGركزية - اللوازم.............................................................

اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات..............................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة........................................................
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13-10 مــؤرخ في أو مــؤرخ في أوّل ربــيع األول ربــيع األوّل
عـام عـام 1434  اGـوافق اGـوافق 13 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2013 يـحـدد درجةq يـحـدد درجة
األخـــطــاء الـــتـــأديــبـــيـــة اGـــرتــكـــبـــة من طــرف اخلـــبــــيــراألخـــطــاء الـــتـــأديــبـــيـــة اGـــرتــكـــبـــة من طــرف اخلـــبــــيــر
اGـــحــاسب ومــحـــافظ احلــسـابــات واحملــاسب اGــعــتــمـداGـــحــاسب ومــحـــافظ احلــسـابــات واحملــاسب اGــعــتــمـد
خـالل �ـــارســــة وظـــيــــفـــتــــهم وكــــذا الـــعــــقـــوبــــات الـــتيخـالل �ـــارســــة وظـــيــــفـــتــــهم وكــــذا الـــعــــقـــوبــــات الـــتي

تقابلها.تقابلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير وزير ا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اGــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اGــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واGــتــضـمن

qتمّمGعدّل واGا qقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اGــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اGــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واGــتــضـمن

qتمّمGعدّل واGا qقانون العقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 58 اGـــــــــؤرّخ في 9
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمGعدّل واGا qدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اGـــــــــؤرّخ في 9
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمGعدّل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اGؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدّلGا qاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اGــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اGـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

qدنية واإلداريةGقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اGــؤرّخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واGــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qواد 59 و60 و61 و62 و63 منهGال سيما ا qعتمدGا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اGؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تـشــكـيــلــة  اجملـلس الــوطـنـي لـلــمـحــاسـبــة وتــنـظــيـمه

qوقواعد سيره
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 393
اGــؤرّخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سـنـة 2011 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفـيــات سـيــر الـتـربص
اGهني واستقـبال ودفع أجر اخلبراء احملاسبX ومحافظي
احلـسـابـات واحملاسـبـX اGـتربـصـqX ال سـيمـا اGـادتان 5 و6

qمنه
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 63 من الـقـانون
رقم 10 - 01 اGــــــؤرّخ في 16 رجب عــــــام 1431 اGــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واGذكور أعـالهq يهدف هذا اGرسوم إلى
حتديد درجة األخطاء الـتأديبية اGرتكبة من طرف اخلبير
احملـــاسـب ومــحـــافظ احلـــســـابـــات واحملـــاسب اGـــعـــتــمـــد خالل

�ارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها.  

qادّة ة 2 :  : يـشكل خطأ مهـنيا يعـرض لعقوبـة تأديبيةGاداGا
كل تــــقـــصــــيــــر في احــــتــــرام قـــواعــــد الــــواجـــبــــات اGــــهـــنــــيـــة
واألخالقـــــيـــــةq وكل إهـــــمـــــال صـــــادر عن اخلـــــبـــــيـــــر احملـــــاسب
ومــــحــــافظ احلــــســــابــــات واحملــــاسب اGــــعــــتــــمــــدq عن شــــخص
طــبــيـــعي أو شــركـــة مــســجــلـــة في جــدول اGــصـف الــوطــني
لـلخبـراء احملاسـبX والـغرفـة الوطنـية حملـافظي احلـسابات

واGنظمة الوطنية للمحاسبX اGعتمدين.

تــعـرض األخــطــاء اGــهــنـيــة اGــذكــورة أعاله أمــام جلــنـة
االنــضــبــاط والــتـــحــكــيم لــلــمـــجــلس الــوطــنـي لــلــمــحــاســبــة
اGــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اGـادة 5 من الــقــانـون  رقم 10 - 01
اGــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام 1431 اGــــوافق 29 يـــونـــيــــو ســـنـــة

2010 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 3 :  : يعتبـر اإلجراء التأديـبي مستقال عن دعوى
اGسؤولية اGدنية والدعوى اجلنائية اGرفوعة ضد اخلبير

احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب اGعتمد.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تــعـد جلـنـة االنـضــبـاط والـتـحـكـيـم لـلـمـجـلس
الوطني للمحاسـبة الهيئة الوحيـدة اGؤهلة للتحقيق في
الـشــكــاوى وتــقــديــر درجــة خـطــورة األخــطــاء اGــرتــكـبــة من
طـــرف اخلـــبـــيـــر احملـــاسب ومـــحـــافظ احلـــســـابــات واحملـــاسب
اGــعـــتـــمـــد خالل �ـــارســة وظـــيـــفـــتــهـم وإصـــدار الــعـــقـــوبــات

التأديبية.
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اGـاداGـادّة ة 5 :  : تــصــنف األخـطــاء اGـهــنـيــة ويـعـاقـب عـلــيـهـا
كما يأتي :

qخطأ من الدرجة األولى : اإلنذار -
qخطأ من الدرجة الثانية : التوبيخ -

- خـطـأ من الـدرجـة الـثـالـثـة : الـتوقـيـف اGؤقـت Gدة
qأقصاها ستة (6) أشهر

- خطأ من الدرجة الرابعة : الشطب من اجلدول.

qعــلـى اخلــصــوص qــادّة ة 6 :  : تـــعــد مـن الــدرجـــة األولىGــاداGا
األخطاء اGهنية اآلتية :

qتصريح �راجع كاذبة -
- تـصــريح بـاالنــتـمــاء إلى مـصف اجملــلس أو الــغـرفـة

qنظمة خالل �ارسة وظيفتهمGأو ا
- االنــتــقــادات غـــيــر اGــؤســـســة الــصــادرة عـن اGــهــني
كتـابيا أو شـفهيـا أو بأي شكل آخـر بغرض اإلخالل بـالثقة

qالزبائن وزمالئه قصد إزاحتهم Xبنية بGا
- نـــقص االحـــتــرام اجتــاه أحـــد زمالئه خـالل �ــارســة

نشاطه.

qعـلى اخلـصـوص qـادّة ة 7 :  : تـعـد من الـدرجــة الـثـانـيــةGـاداGا
األخطاء اGهنية اآلتية :

qفي حالة تكرار خطأ من الدرجة األولى -
- رفض الـتـكـفل بـاGـتــربـصـX اGـوجـهـX من  اجملـلس
الــوطــني لــلـمــحــاسـبــة طــبـقــا لــلـمــادتـX 5 و6 مـن اGــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11 - 393 اGــؤرّخ في 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

qذكور أعالهG2011 وا

qعمول بهGفتح مكتب ال يتطابق مع التنظيم ا -
(2) Xـــــهـــــني عـن حـــــضـــــور اجـــــتـــــمـــــاعــــGالـــــغـــــيـــــاب ا -
مــتــتـــالــيـــX لــلــجـــمــعـــيــات الــعـــامــة ولالنـــتــخـــابــات أو عــدم

qتمثيله
- عـــدم دفع مــــصـــاريف اGــــشـــاركـــة في كـل تـــظـــاهـــرة
يـنـظـمـهـا اGـصـف الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـX أو الـغـرفـة
الـــوطـــنـــيـــة حملـــافـــظي احلـــســـابـــات أو اGـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيــة

للمحاسبX اGعتمدين والتي قام بحضورها.

qعــلى اخلـصـوص qـادّة ة 8 :  : تــعـد من الـدرجــة الـثــالـثـةGـاداGا
األخطاء اGهنية اآلتية :

qفي حالة تكرار خطأ من الدرجة الثانية -
qخطأ في االحتفاظ باألرشيف -

- اســتــعــمـال اخلــتم اGــهــني في أعــمــال غـيــر مــنــجـزة
qحتت مسؤوليته

qهنيGعدم دفع االشتراك ا -

qمهني Xعدم اكتتاب تأم -

- مــقـاولـة األعــمـال اGـتــعـلــقـة بـاGــهـنـة من  اGــهـني مع
أشـخاص مـعنويـX أو طبـيعـيX غـير مـسجـلX في جدول
اGصف الـوطـني لـلـخـبراء احملـاسـبـX أو الـغرفـة الـوطـنـية
Xــنـظــمــة الـوطــنــيـة لــلــمـحــاســبـGحملــافــظي احلــسـابــات أو ا

qعتمدينGا

- اسـتعمال خـتم غير مطـابق للنمـوذج الذي تمنحه
Xاجملـالس الـوطـنــيـة لـلـمـصف الـوطـنـي لـلـخـبـراء احملـاسـبـ
والـغرفة الـوطنـية حملافـظي احلسـابات واGـنظمـة الوطـنية

للمحاسبX اGعتمدين.

qعـلى اخلـصـوص qـادّة ة 9 :  : تـعـد مـن الـدرجـة الـرابـعــةGـاداGا
األخطاء اGهنية اآلتية :

qفي حالة تكرار خطأ من الدرجة الثالثة -

qهنيGإفشاء السر ا -

qإصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها -

- تصرفات متـعمدة مكررة تمس بقواعد أخالقيات
 qهنةGا

qهنة خالل مدة التوقيفGارسة ا� -

- �ارسة اGهنة دون مكتب مهني.

يفـرض الـشـطب تـسـلـيم اجملـلس الوطـني لـلـمـحـاسـبة
اخلتم الرطب وشهادة الـتسجيل والبطاقـة اGهنية بعد أن

يقوم هذا اجمللس بتبليغ قرار التوقيف اGؤقت.

Xـادّة ة 10 :  : تــقـوم جلـنـة الــتـأديب والـتــحـكـيم بــتـحـيـGـاداGا
مــلـف اGــهــنــيــX الــذين تــعــرضـــوا لــعــقــوبــات تــأديــبــيــة من
الــــدرجــــتــــX الــــثــــالـــثــــة والــــرابــــعــــةq مع اإلشــــارة إلـى هـــذه

العقوبات.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : حتدد إجـراءات وكـيـفيـات مـتـابعـة اGـلـفات
اGتـعلـقة بـحاالت الـتـأديب والتـحكـيم في النـظام الـداخلي
للجنة االنضبـاط والتحكيم للمجـلس الوطني للمحاسبة

واGوافق عليه من  الوزير اGكلف باGالية.  

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13-11 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عامل عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2013 يحـدد صالحـياتq يحـدد صالحـيات

كـــــــــاتـب الـــــــــدولــــــــــة لـــــــــدى الــــــــــوزيـــــــــر األول اGـــــــــكــــــــــلفكـــــــــاتـب الـــــــــدولــــــــــة لـــــــــدى الــــــــــوزيـــــــــر األول اGـــــــــكــــــــــلف
باالستشراف واإلحصائيات.باالستشراف واإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزيـر األول  

- بنـاء على تـقريـر  كـاتب الدولـة لدى الـوزير األول
qكلف باالستشراف واإلحصائياتGا

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
q و125 ( الفقرة 2)  منه

- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-325 اGؤرخ
في 16 شــوال عــام  1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

q الوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شــوال عــام  1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

q أعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـــقـــتـــرح كـــاتب الـــدولـــة لـــدى الـــوزيــر
األول اGـــكـــلف بـــاالســـتــــشـــراف واإلحـــصـــائـــيـــاتq في إطـــار
الــســيــاســة الــعــامــة لـلــحــكــومــة وبــرنــامج عــمــلــهــاq عــنــاصـر
السياسة الـوطنية في مجال االسـتشراف و اإلحصائيات
ويـتـولى مـتــابـعـة تـنـفـيـذهــا. ويـقـدم عـرض حـال عن نـتـائج
أنـشـطــته لـلـحـكـومـة حـسب األشـكـال و الـكـيـفـيـات واآلجـال

اGقررة.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : يـــــعــــد كـــــاتب الـــــدولـــــة لــــدى الـــــوزيــــر األول
اGــكــلـف بــاالســتــشــراف واإلحــصــائــيــات ويــقــتــرح عــنــاصـر
اســتـراتــيــجــيــة احلـكــومــة عــلى اGــدى الـبــعــيــد في مــجـاالت
الـتـنمـيـة االجتـمـاعيـة واالقـتـصاديـة والـفضـائـيةq ويـقـترح
ويــنــظم تــعــزيـز اGــنــظــومــة الــوطــنــيـة لـإلعالم االقــتــصـادي
واإلحصـائي في إطـار السـياسـة الـعامـة للـحـكومـة في هذا

اجملال.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي :  

- يـدرس التماسـك اإلجـمالي للسـياسات العـمومية
والـبــرامج االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصــاديـة ويـسـاهم في تـقـيـيم

qآثارها في اجملتمع وفي االقتصاد الوطني

- يـــعــد ويــقــتـــرح عــلى احلــكـــومــة عــنــاصـــر الــســيــاســة
 qدى البعيد للتنمية االجتماعيةGالوطنية على ا

- يـعـد ويـقـترح عـلى احلـكـومـة اسـتـراتيـجـيـة وطـنـية
qللنمو االقتصادي

q يقترح على احلكومة إطارا للتخطيط اإلقليمي -

- يــــشـــارك فـي عـــمـل تـــعــــزيـــز فــــعــــالـــيــــة اGــــنـــظــــومـــة
qاالجتماعي واالقتصادي Xالوطنية لإلحصاء في اجملال

- يـــعـــمل عـــلـى تـــرقـــيـــة وتـــطـــويــــر أدوات الـــتـــحـــلـــيل
واالستـشـراف الالزمـة Gعـرفـة ما شـهـده اجملتـمع اجلـزائري

واالقتصاد اجلزائري من تطور.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـكـلف كـاتب الــدولـة في مـجـال الــتـلـخـيص
والتحاليل االستشرافية q  على اخلصوص �ا يأتي :

- يـسـهــر عـلى إجنـاز األشـغــال اGـتـعـلـقــة بـالـتـطـورات
االســــتــــشــــرافـــــيــــة في مــــجــــال ســــوق الــــعــــمـل والــــتــــمــــاسك

 q االجتماعي

- يـحــدد شـروط اســتــقـرار الــتـوازنــات االقــتـصــاديـة
qدى البعيدGالكبرى لألمة ومدى استدامتها على ا

- يـدرس تـطــور قـطــاعـات الـنــشـاط االســتـراتـيــجـيـة
qفي عالقاتها مع تطور األسواق الدولية

- يــعــمـل عــلى تــطــويــر اGــنــظــومــة الــوطــنــيــة لإلعالم
 qعمول بهاGاإلحصائي في إطار األحكام ا

- يـــــعــــمـل عــــلـى تــــرقــــيـــــة وتــــطـــــويــــر أدوات الـــــتــــوقع
qواحملاكاة في إطار إعداد وثائق الظرف االقتصادي

- يـــــســـــهــــــر عـــــلى وضـع �ـــــاذج تـــــمـــــثـــــيل اقـــــتـــــصـــــادي
واجتماعي.

اGــاداGــادّة ة 4 :   :  يــتـــولى كـــاتب الـــدولـــة في مـــجــال تـــقـــيــيم
الــسـيــاسـات الــعـمــومـيــة و التـنمـية اGـستـدامة مـتابـعة

ما يأتي :

- مـدى الـتــمـاسك اإلجـمـالي لــلـسـيـاسـات الــعـمـومـيـة
ويـــــســـــاهـم في تـــــقـــــيـــــيـم آثـــــارهـــــا فـي اجملـــــال االجـــــتـــــمـــــاعي

 qواالقتصادي

- تــقــيــيم أوضــاع الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة واGــســتــدامــة
 qلألمة

- ســــيــــاســــات و بــــرامج  حتــــســــX ظــــروف مــــعــــيــــشـــة
q واحلد من الفوارق االجتماعية XواطنGا

- الـســيـاسـات الـعـمـومـيـة و الـقـطـاعـيـة بـالـنـظـر إلى
مـساهـمـتـهـا في الـتنـمـيـة اإلقـلـيمـيـةq ويـشـارك في حتـديد
إطار مختلف البرامج لدعم النمو والتنمية و في تقييم

آثارها في اجملال االجتماعي واالقتصادي والفضائي. 
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5 :  : يــتــولى كــاتب الــدولــة في مــجــال الــتــعـاون اGـاداGـادّة ة 
والتبادالت q ما يأتي :

- يــتــولى تـــمــثــيـل الــقــطــاع فـي أنــشــطــة اGـــنــظــمــات
والـهــيـئـات اإلقـلــيـمـيـة والـدولــيـة الـتي لـهــا اخـتـصـاص في

qمجال االستشراف واإلحصائيات
-  يـــســـعى لـــتـــطـــويـــر الــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي واGـــتـــعــدد

اجلوانب في مجال اختصاصه.

اGاداGادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األوّل عـام 1434 اGــوافق
15 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13-12 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عامل عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2013 يـتـضـمن تـنـظيمq يـتـضـمن تـنـظيم

مـــصــالح كـــاتب الـــدولــة لـــدى الـــوزيــر األولq اGـــكــلفمـــصــالح كـــاتب الـــدولــة لـــدى الـــوزيــر األولq اGـــكــلف
باالستشراف واإلحصائيات.باالستشراف واإلحصائيات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزيـر األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر كـاتب الـدولـة لـدى الـوزير األول

qكلف باالستشراف واإلحصائياتGا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 85 -3

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شــوال عــام  1433 اGـوافق 3  ســبــتــمــبــر ســنـة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شــوال  عــام 1433 اGـوافق 4  ســبــتــمــبــر ســنـة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 13-11 مـؤرخ
في 3 ربــيـع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
qالـذي يــحــدد صالحــيــات كــاتب الــدولــة لــدى الــوزيـر األول

qكلف باالستشراف واإلحصائياتGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــتــضــمن مــصــالـح كـاتـب الــدولــة لـدى
الوزيـر األولq اGكـلف باالسـتـشراف واإلحـصائـياتq حتت

سلطة كاتب الدولةq ما يأتي :

Xويـــســاعـــده ســبـــعــة (7) مـكــلــفـ qرئـــيس الـــديــوان .q1. رئـــيس الـــديــوان
بالدراسات والتلخيص يكلفون �ا يأتي :

- حتــــضـــيـــر مـــشـــاركــــة كـــاتب الـــدولــــة في األنـــشـــطـــة
qاحلكومية وتنظيمها

- حتـــضـــيـــر أنـــشـــطـــة كـــاتب الـــدولـــة مـع اGـــؤســـســات
qالعمومية وتنظيمها

- تــنـــظــيـم عالقــات كـــاتب الـــدولــة مع أجـــهــزة اإلعالم
qوحتضيرها

- حتضـير أنـشطة كـاتب الدولـة في مجـال العالقات
qالدولية والتعاون وتنظيمها

- إعـــداد الـــدراســـات الـــتـــلـــخـــيـــصـــيـــة واحلـــصـــائل عن
 qأنشطة هياكل كاتب الدولة

qلفات االقتصادية الكبرى وتلخيصهاGمتابعة ا -

- تــنــســيـق أشــغــال اGــديــريــات الــتــقــنــيــةq ويــســاعـده
رئيسا (2) دراسات.

ويلحق برئيس الديوان:

 qمكتب البريد واالتصال -

 qكتب الوزاري لألمن الداخلي للمؤسسةGا -

2 - الهياكل اآلتية :  - الهياكل اآلتية : 

qمديرية السياسات االجتماعية -

qمديرية التنمية البشرية والد�غرافيا -

q مديرية التحليل االقتصادي -

qمديرية سياسات النمو واالستشراف -

q مديرية التنمية الفضائية -

qناهج  وأدوات التحليلGمديرية ا -

  qعطياتGنظومة اإلحصائية وبنك اGمديرية ا -

- مـــــديـــــريـــــة الـــــتـــــنــــظـــــيـم والـــــشـــــؤون الـــــقـــــانـــــونـــــيــــة
qواألرشيف

- مديرية إدارة الوسائل.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  مـديـريـة الـسـيـاسـات االجـتـمـاعـيةqمـديـريـة الـسـيـاسـات االجـتـمـاعـيةq وتـكلف
�ا يأتي :

qحتليل تماسك السياسات االجتماعية وجناعتها -

qتصور مؤشرات التنمية االجتماعية -

qمتابعة مؤشرات التنمية االجتماعية -
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- اقـــتــراح ســـيــاســـات الــتـــنــمـــيــة االجـــتــمـــاعــيـــة عــلى
األمـــدين اGـــتــوسـط والــبـــعــيـــد بــالـــتــشـــاور مع الـــقــطـــاعــات

اGعنية.

وتضم خمس (5) مديريات فرعية  :

1 - اGــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لــــســــيــــاســــات الـــتــــشــــغــــيل - اGــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لــــســــيــــاســــات الـــتــــشــــغــــيل
واGداخيلqواGداخيلq وتكلف �ا يأتي:

- مـــتـــابـــعـــة وتـــوقع تـــطـــور تـــوزيـع الـــدخل الـــوطـــني
qوالقدرة الشرائية لألسر

qحتليل سوق التشغيل وآفاق تطويره -
- القيام بتقييم سياسة التشغيل.

2 - اGديـرية الفـرعية لـلمنـظومة الـتربوية - اGديـرية الفـرعية لـلمنـظومة الـتربويةq وتـكلف
�ا يأتي :

- الـقيام بدراسـات حول تنظـيم اGنظومـة التربوية
qوتماسكها

- الــقـيــام بــتـقــيـيـم مـســتـوى تــكــامل مـخــتــلف أطـوار
qنظومة التربويةGا

- اقــــتــــراح آلـــــيــــات حتــــســــX تـــــكــــيــــيف اGـــــنــــظــــومــــة
التربوية مع احتياجات اجملتمع واالقتصاد الوطني. 

qنـظومة احلمـاية االجتـماعيةG ديـرية الفرعـيةGا - qنـظومة احلمـاية االجتـماعيةG ديـرية الفرعـيةG3 - ا
وتكلف �ا يأتي :

- القـيـام بـدراسـات حـول تـمـاسك مـنـظـومـة احلـمـاية
qاالجتماعية

- القيام بتحـليل فعالية النشاط االجتماعي للدولة
qوتماسكه

- إجنــــاز دراســــات اســــتــــشــــرافــــيــــة حــــول اســــتــــدامـــة
منظومة احلماية االجتماعية.

qــديــريـة الــفـرعــيـة لــسـيــاســة الـصــحـة والــسـكنGــديــريـة الــفـرعــيـة لــسـيــاســة الـصــحـة والــسـكن - اG4 - ا
وتكلف �ا يأتي :

qحتليل فعالية سياسة الصحة العمومية -
qإجناز دراسات حول إشكالية السكن -

- مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ إصالحـــات مـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــة
العمومية.

5 - اGــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــســـيــــاســـة قـــضــــايـــا اGـــرأة - اGــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــســـيــــاســـة قـــضــــايـــا اGـــرأة
والشبابqوالشبابq وتكلف �ا يأتي :

- حتـلــيل تـطـور قــضـايـا اGـرأة وإدمــاجـهـا في عــمـلـيـة
qالتنمية

qالقيام بدراسات حول وضعية الشباب -
- اقـتراح أجـهزة لـلتـحسـX اGتـواصل لقـضايـا اGرأة

والشباب.

qـادّة ة 3 : مديـريـة الـتـنمـيـة الـبـشـرية والـد�ـغـرافـيا : مديـريـة الـتـنمـيـة الـبـشـرية والـد�ـغـرافـياGـاداGا
وتكلف �ا يأتي :

- الــقــيــام بــدراســات حــول الــفــقــر وظــروف مــعــيــشـة
qالسكان واإلنصاف في تناول اخلدمات االجتماعية
qالقيام بتحاليل حول الوضعية الد�غرافية -

- الـقــيـام  بـتـقـيـيم نـتـائـج الـتـطـور الـد�ـغـرافي عـلى
qالتنمية االجتماعية واالقتصادية

- إجناز دراسات استـشرافية حول الـتنقل الداخلي
qللسكان

- إعداد التقرير السنوي عن التنمية البشرية.

وتضم أربع ( 4) مديريات فرعية  :

1 - اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـتــصـور مـؤشـرات الــتـنـمـيـة - اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـتــصـور مـؤشـرات الــتـنـمـيـة
البشرية ومتابعتهاq البشرية ومتابعتهاq وتكلف �ا يأتي :

qتصور مؤشرات التنمية البشرية -
- قــــيـــاس اجلــــهــــود اGـــبــــذولـــة فـي مـــجــــال الـــتــــنـــمــــيـــة

qالبشرية وحتليلها
-  ضــمــان مـتــابــعــة إجنـاز أهــداف األلــفـيــة لــلــتـنــمــيـة

qوحتليلها
- تـنـظــيم اGـعـلـومــة اإلحـصـائـيـة اGــتـعـلـقـة بــالـتـنـمـيـة

البشرية.

2 - اGــــــديـــــريــــــة الــــــفـــــرعــــــيــــــة لـــــدراســــــات اإلنــــــصـــــاف - اGــــــديـــــريــــــة الــــــفـــــرعــــــيــــــة لـــــدراســــــات اإلنــــــصـــــاف
االجتماعي ونوع اجلنساالجتماعي ونوع اجلنسq وتكلف �ا يأتي :

- اقــــــتــــــراح  تــــــدابــــــيــــــر من أجـل الــــــوصــــــول الــــــعـــــادل
qللخدمات االجتماعية

qالقيام بدراسات اجتماعية حول نوع اجلنس -
- إجناز دراسات حول الفوارق اجلهوية.

3 - اGـــديــريــة الــفـــرعــيــة  لــتـــحــلــيل ظـــروف مــعــيــشــة - اGـــديــريــة الــفـــرعــيــة  لــتـــحــلــيل ظـــروف مــعــيــشــة
السكانالسكانq وتكلف �ا يأتي :

- حتـــلــيـل  مــؤشـــرات اGــســـتــوى اGـــعــيـــشي لـــلــســـكــان
qومتابعته

qالقيام بدراسات حول الفقر -
- اقتراح آليات لتحسX ظروف معيشة السكان.
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4 - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتـــحـــلـــيل واالســـتـــشــراف - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتـــحـــلـــيل واالســـتـــشــراف
الد�غرافيالد�غرافيq وتكلف �ا يأتي :

qالقيام بدراسات حول الوضعية الد�غرافية -

- إعـداد تـوقــعـات د�ـغـرافـيـة  عــلى اGـديـX اGـتـوسط
qوالبعيد

- جــــمع اGـــــعــــلــــومــــات اإلحـــــصــــائــــيــــة الـــــد�ــــغــــرافــــيــــة
ومعاجلتها.

اGـاداGـادّة ة 4 : مـــديــريـــة الــتـــحـلــيل االقـتــصـاديq : مـــديــريـــة الــتـــحـلــيل االقـتــصـاديq وتـكـلف
�ا يأتي : 

- متابعـة النشاط االقتصادي واالجتماعي من خالل
qإعداد مذكرات دورية

- الــــقـــيـــام بـــتـــحـــالــــيل احملـــيط الـــدولـي وأثـــرهـــا عـــلى
qاالقتصاد الوطني

- الـقـيـام بـتـحـالـيل عـلى اGـدى اGـتـوسط لـلـتـطـورات
qاالقتصادية واالجتماعية وظروف استدامتها

qوضع إجراءات تقييم السياسات العمومية -

- تـنمـية نـشاط الـيقـظة االقـتصـادية �ـكن من توقع
االختالالت الرئيسية. 

وتضم خمس (5) مديريات فرعية :

1 - اGـديريـة الفـرعيـة للـيقـظة االقـتصـادية - اGـديريـة الفـرعيـة للـيقـظة االقـتصـادية q وتـكلف
�ا يأتي :

qإقامة نظام لليقظة االقتصادية -

- إعداد مؤشرات لتوقع االختالالت االقتصادية.

2 - اGــديــريــة الــفـرعــيــة لــدراســات االقــتــصــاد الـكــلي - اGــديــريــة الــفـرعــيــة لــدراســات االقــتــصــاد الـكــلي
متوسطة اGدىمتوسطة اGدىq وتكلف �ا يأتي :

- متابعة تطـور اجملاميع الرئيسـية لالقتصاد الكلي
qوتوازناته

- تـــعــريف شــروط اســـتــقــرار واســتـــدامــة تــوازنــات
االقتصاد الكلي واGالي على اGدى اGتوسط.

3 - اGديريـة الفرعـية لتـقييم الـسياسـات العمـومية - اGديريـة الفرعـية لتـقييم الـسياسـات العمـومية
االقتصاديةاالقتصاديةq وتكلف �ا يأتي :

- الـقـيام بـدراسـات حـول الـتـكامل الـشـامل لـلـنـشاط
qاالقتصادي

- مـتابـعـة آثار الـسيـاسات الـعمـومـية عـلى التـنمـية
االقتصادية وحتليلها.

4 - اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابــعــة احملـيـط االقــتــصـادي - اGــديــريــة الــفــرعــيــة Gــتــابــعــة احملـيـط االقــتــصـادي
الدوليالدوليq وتكلف �ا يأتي :

- مـتـابـعـة تـطـور تـقـلـبـات األسـواق الـدولـيـة وأثـرها
qفي السوق الوطني

- متابعة السياسات االقتصادية اجلهوية والدولية.

5 - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـدراسـات ومـتـابـعـة الـقـطاع - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـدراسـات ومـتـابـعـة الـقـطاع
اGالي واGصرفيqاGالي واGصرفيq وتكلف �ا يأتي :

- إعداد دراسات حول اGنظومة اGصرفية واGالية.
- دراســة دور وآثـــار الــقــطــاع اGــالي عــلى الــتــنــمــيــة

االقتصادية.

qـادّة ة 5 :  مـديــريـة سـيــاسـات الــنـمـو واالســتـشـراف :  مـديــريـة سـيــاسـات الــنـمـو واالســتـشـرافGـاداGا
وتكلف �ا يأتي :

- الــــــقـــــــيــــــام بــــــدراســــــات حــــــول مـــــــحــــــددات الــــــنــــــمــــــو
qاالقتصادي

- الــــقـــــيـــــام بــــدراســـــات حـــــول مــــصـــــادر اإلنـــــتــــاجـــــيــــة
qوالتنافسية في االقتصاد الوطني

- اقــــــتــــــراح مــــــؤشــــــرات وإطــــــار لـــــــتــــــحــــــلــــــيل اإلدارة
qاالقتصادية وعالقتها بالنمو

- إجنـازالتـحـالـيل القـطـاعـية قـصـد تـنويع االقـتـصاد
qالوطني

- اGساهمة في حتديد جهاز لإلبداع ووضعه.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

1 - اGـديــريـة الــفـرعـيــة لـتــقـيـيم ســيـاســات الـتـنــمـيـة - اGـديــريـة الــفـرعـيــة لـتــقـيـيم ســيـاســات الـتـنــمـيـة
القطاعيةالقطاعيةq وتكلف �ا يأتي :

- حتــلـيل آثـار الــسـيـاسـات الــعـمـومــيـة في الـتــنـمـيـة
qالقطاعية

- متـابـعـة تطـور الـقـطـاعات االسـتـراتـيجـيـة وأثـرها
في االقتصاد الوطني.

qـديـرية الـفرعـيـة لتـطـوير عـوامل التـنـافسـيةGـديـرية الـفرعـيـة لتـطـوير عـوامل التـنـافسـية اG2 -  ا
وتكلف �ا يأتي :

-  مــتــابـــعــة عــوامل تــنـــافــســيــة  االقــتـــصــاد الــوطــني
qوهشاشته وحتليل ذلك ضمن مسعى استشرافي

- اGـــشـــاركــة في إعـــداد ســـيــاســـة وطــنـــيـــة مــتـــكــامـــلــة
qلالبتكار

- إجناز دراسات استشـرافية لتطـوير مجتمع قائم
على اGعرفة.
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3 - اGـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات حـــول احلــوكــمــة - اGـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات حـــول احلــوكــمــة
االقتصاديةاالقتصاديةq وتكلف �ا يأتي :

q ناخ الوطني لألعمالGالقيام بدراسات  حول ا -

- اقـتـراح  عـنـاصـر حتـسـX اإلدارة االقـتـصـادية عـلى
احلكومة.

4 - اGـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات حــول الـــتــنــويع - اGـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات حــول الـــتــنــويع
االقتصادياالقتصاديq وتكلف �ا يأتي :

- الــقــيــام بـــاGــتــابــعــة والــتــحــالــيـل الــقــطــاعــيــة قــصــد
qتنويع االقتصاد الوطني

- الـــــقــــيـــــام بـــــدراســــات حـــــول األداءات الــــقـــــطــــاعـــــيــــة
الكامنة.

اGـاداGـادّة ة 6 : مــديـــريـــة الــتــنــمــيــة الـفـضـائـيـة : مــديـــريـــة الــتــنــمــيــة الـفـضـائـيـةq وتـكـلف
�ا يأتي :

qقاربة وأدوات تنمية األقاليمGإعداد مناهج ا -

- حتليل تـماسك الـسيـاسات الـعمـوميـة التي أضفي
 qعليها طابع اإلقليمية

 qستدامةGتقييم سياسة التنمية ا -

qإبراز خصوصيات ومقدرات األقاليم -

- اقـتراح عـناصـر تأطـير بـرامج دعم النـمو وتـنمـية
األقاليم.

وتضم  خمس (5) مديريات فرعية :

1 -  الــمـديــريــة الـفـرعــيـة لـتـنـمـيـة اإلقـلـيمq -  الــمـديــريــة الـفـرعــيـة لـتـنـمـيـة اإلقـلـيمq وتـكـلف
�ا يأتي :

-  إعـداد عـناصـر االسـتـراتـيجـيـة الـوطنـيـة لـلتـنـمـية
qاإلقليمية

- اGــبـــادرة بـــدراســات قـــصـــد إثــراء أجـــهـــزة تــنـــمـــيــة
األقاليم.

2 - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـحـليـل تـمـاسك الـسـيـاسات - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـحـليـل تـمـاسك الـسـيـاسات
العمومية حول األقاليمqالعمومية حول األقاليمq وتكلف �ا يأتي :

- حتـــلـــيل تـــمـــاسك وتـــأثـــيـــر بـــرامج الـــتـــنـــمــيـــة عـــلى
qاألقاليم

- اقـتـراح عـنـاصـر الـتــفـكـيـر في سـيـاسـات الـتـنـمـيـة
اإلقليمية.

3 - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لـتــقــيــيم ســيــاســة الــتــنــمــيـة - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لـتــقــيــيم ســيــاســة الــتــنــمــيـة
اGستدامةq اGستدامةq وتكلف �ا يأتي :

- تـقـيـيم تـنـفـيـذ االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـية
qستدامةGا

- وضع إطـار اسـتـشـرافي Gـتـابـعـة سـيـاسـة الـتـنـمـية
اGستدامة في اإلقليم.

qـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــشـــخـــيص اإلقـــلـــيـــميGا  - qـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــشـــخـــيص اإلقـــلـــيـــميG4 -  ا
وتكلف �ا يأتي :

qالقيام بدراسات التشخيص اإلقليمي -
qإعداد دراسات من أجل حتديد طاقات التنمية -

- تـــطـــويــــر اخلـــريـــطـــة االقـــتـــصــــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
لإلقليم. 

5 - اGـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلــــتـــحــــلـــيل والــــتـــلــــخـــيص - اGـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلــــتـــحــــلـــيل والــــتـــلــــخـــيص
اإلقليمي qاإلقليمي q وتكلف �ا يأتي :

qوضع جهاز لليقظة اإلقليمية -
- إعداد وثائق تتعلق بالرؤية اGستقبلية لألقاليم.

اGاداGادّة ة 7 : : مـديريـة اGنـاهج وأدوات الـتحـليلمـديريـة اGنـاهج وأدوات الـتحـليلq وتـكلف
�ا يأتي :

- تــــطـــويــــر قــــدرات الــــتـــحــــلــــيل وأدوات الــــدراســـات
qواالستشراف

- الـــقــــيــــام بــــتـــوقــــعــــات اإلطــــار االقـــتــــصــــادي الـــكــــلي
qوالقطاعي

qتطوير قدرات رسم السياسات العمومية -
- تــصــور اGــؤشــرات الــقــطـــاعــيــة اGالئــمــة لــلــتــقــيــيم

واالستشراف وحتسينها .

وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 

1 - اGديرية الفرعية للنمذجةq - اGديرية الفرعية للنمذجةq وتكلف �ا يأتي :
qتطوير قدرات النمذجة -

- إعــداد �ــاذج لــلــتــمــثــيـل االقــتــصــادي واالجــتــمــاعي
والقطاعي.

2 - اGديرية الفرعية للتوقعاتq - اGديرية الفرعية للتوقعاتq وتكلف �ا يأتي :
- تــطـويــر أدوات تــوقع إطــار االقــتـصــاد الــكـلـي عـلى

qتوسطGاألمدين القريب وا
- تصور آليات حتسX التوقعات القطاعية.

3 - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اGـؤشـراتq - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اGـؤشـراتq وتـكـلف
�ا يأتي :

qؤشرات النوعية لألداء وحتسينهاGتصور ا -
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- حتديد عناصر منهجية إلعداد خطة استشرافية.

4 - اGديرية الفرعية للمناهجq  - اGديرية الفرعية للمناهجq وتكلف �ا يأتي :
- تـــــطــــويــــر ووضـع مــــنــــاهـج لــــتــــحـــــلــــيل اGـــــعــــطــــيــــات

qاإلحصائية
- تعميم مفاهيم وأدوات اGنهج االستشرافي.

اGــاداGــادّة ة 8 :  :  مـــديـــريــة  اGـــنـــظــومـــة اإلحـــصــائـــيـــة وبــنكمـــديـــريــة  اGـــنـــظــومـــة اإلحـــصــائـــيـــة وبــنك
اGعطياتاGعطيات q وتكلف �ا يأتي :

qنظومة الوطنية لإلحصاءGشاركة في تطوير اGا -
qرجعية وتنظيمهاGعطيات اGإقامة بنوك ا -

qعلومة اإلحصائيةGساهمة في توحيد �ط اGا -
- ترقية استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

qـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــمـــنــظـــومــة اإلحـــصــائـــيــةGـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــمـــنــظـــومــة اإلحـــصــائـــيــة - اG1 - ا
وتكلف �ا يأتي :

- القـيام بدراسـات حول اGـنظومـة الوطـنية لإلعالم
qاالحصائي

- الـعـمل عـلى تـطـويـر اGـنـظـومـة الـوطـنـيـة لإلحـصاء
واقتراح تدابير لتحسينها.

qعـلومـة اإلحصـائيةGـديرية الـفرعـية لـتوحـيد اGا - qعـلومـة اإلحصـائيةGـديرية الـفرعـية لـتوحـيد اG2 - ا
وتكلف �ا يأتي :

qنـظـومـة اإلحصـائـيةGالـعـمل �ـشاركـة كل أجـهـزة ا -
qعلومات اإلحصائيةGعطيات واGعلى توحيد إنتاج ا

- اGــســاهــمــة في وضع إحــصــاء االحــتــيــاجــات  فــيــمــا
يخص اGعطيات واGعلومات اإلحصائية.

3 - الــمـديــريـــة الـفـرعـيـة لـبــنك اGـعـطـيـاتq - الــمـديــريـــة الـفـرعـيـة لـبــنك اGـعـطـيـاتq وتـكـلف
�ا يأتي :

qتصور بنوك معطيات مرجعية وتنظيمها -
Xاالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــ Xوضـع دالئـل لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــامـــــــــلــــــــ -

qXواالجتماعي
qعلوماتGسيل ا Xالسهر على تأم -

- تسيير بنوك اGعطيات.

4 - الــمـــديــريـة الــفـرعـيـة Gــنـظـومـة اإلعالمq - الــمـــديــريـة الــفـرعـيـة Gــنـظـومـة اإلعالمq وتـكـلف
�ا يأتي :

- حتــــديـــد االحــــتــــيـــاجــــات في مــــجـــال الــــتــــجـــهــــيـــزات
qعلوماتية وضمان صيانتهاGا

- إقــــــامـــــة اGـــــنــــــظـــــومـــــات والـــــشــــــبـــــكـــــات اإلعـالمـــــيـــــة
qوتسييرها

- ضــــــمــــــان إقــــــامـــــة مــــــوقـع االنــــــتــــــرنت والــــــشــــــبــــــكـــــة
اGـــعـــلــــومـــاتــــيـــة لــــلـــربط الــــداخـــلـي Gـــصـــالـح كـــاتـب الـــدولـــة

وتطويرهما وتسييرهما.

9 : : مــديــريــة الــتــنـظــيـم والــشــؤون الــقــانــونــيـةمــديــريــة الــتــنـظــيـم والــشــؤون الــقــانــونــيـة اGـاداGـادّة ة 
واألرشيفواألرشيفq وتكلف �ا يأتي :

- دراسة مـشاريع النـصوص الـقانونـية التي تـعدها
qالحظاتGالقطاعات األخرى وصياغة اآلراء وا
qبادرة بدراسات تنظيمية وقانونيةGا -

qنازعاتGتعلقة باGدراسة القضايا ا -
qضمان يقظة قانونية -

qتنظيم أرشيف مصالح كاتب الدولة وتسييره -
- تنظيم التوثيق وتسييره.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية  :

1 - اGديرية الفرعية للتنظيمq - اGديرية الفرعية للتنظيمq وتكلف �ا يأتي :
- دراســــة مـــشــــاريع الــــنــــصـــوص الــــقــــانـــونــــيـــة الــــتي

qالحظاتGتعرضها القطاعات األخرى وصياغة اآلراء وا
- الــــقـــيـــام بـــكـل دراســـة قـــانــــونـــيـــة ذات صــــلـــة �ـــهـــام

القطاع.

2 - اGديـريـة الـفـرعـيـة لـلـشـؤون الـقـانـونـيةq - اGديـريـة الـفـرعـيـة لـلـشـؤون الـقـانـونـيةq وتـكلف
�ا يأتي :

- دراسـة  الــقـضــايـا الــقـانــونـيــة وقـضــايـا اGــنـازعـات
qالتي يكون القطاع  طرفا فيها ومعاجلتها ومتابعتها

- تمثيل مصالح كاتب الدولة أمام القضاء.

3 - اGديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفq - اGديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفq وتـكلف
�ا يأتي :

qضمان اقتناء التوثيق  وتسييره  -
q ضــــمــــان مــــعــــاجلــــة األرشــــيف وحــــفــــظه وحتــــويــــله -

qكلفة باألرشيف الوطنيGباالتصال مع الهياكل ا
- تـسيـير األرشـيف والـسهـر علـى احتـرام اGقـاييس

اGعمول بها في هذا اجملال.

10 : : مــــديـــريـــة إدارة الـــوســــائــلمــــديـــريـــة إدارة الـــوســــائــلq وتــــكــــلــف اGـاداGـادّة ة 
�ا يأتي :

Xـــهــني لـــلــمـــســتـــخــدمــGـــســار اGضــمـــان تــســيـــيــر ا -
 qومتابعته
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- ضــمـان إعــداد وتـنــفـيــذ األعـمــال اGـتــعـلـقــة بـتــكـوين
q مستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس XستخدمGا

- ضـــمـــان إعـــداد  مـــيـــزانـــيـــة مـــصـــالح كـــاتـب الـــدولــة
qوتنفيذها

- تـوفـير احـتـياجـات الـتجـهيـز وسـير مـصـالح كاتب
qالدولة

- ضــمــان تـســيــيــر اGـمــتــلــكـات اGــنــقــولـة والــعــقــاريـة
وصيانتها وحفظها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

qوالــتــكـوين Xــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــGا - qوالــتــكـوين Xــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــG1 - ا
وتكلف �ا يأتي :

XــسـتــخـدمـGإعـداد مــخـطــطـات تــسـيــيـر وتــكـوين ا -
qوتطبيقها

qXهني للمستخدمGسار اGتسيير ا -

XــســتــخــدمـGمــتــابــعــة األعـمــال اخلــاصــة بــتـكــوين ا -
qمستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس

- تــنـظـيم ومــتـابـعـة الــعـمـلـيــات اGـرتـبـطــة بـالـنـشـاط
االجتماعي.

2 - اGديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةq  - اGديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةq وتكلف
�ا يأتي :

- تــقـيــيم االحــتـيــاجــات اGـالــيـة الــســنـويــة لــلـمــصـالح
qيزانيةGوإعداد مشروع ا

- تـــوفـــيـــر االعــتـــمـــادات اGـــالـــيــة اGـــرصـــودة وضـــمــان
qيزانية واحملاسبةGتنفيذ عمليات  ا

qضمان مسك دفاتر ووثائق احملاسبة -

- تولي  أمانة  جلان الصفقات.

3 - الــمـديــريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةq - الــمـديــريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةq وتـكــلف
�ا يأتي :

- تـــــقـــــيـــــيـم  االحـــــتــــــيـــــاجـــــات مـن الـــــوســـــائـل اGـــــاديـــــة
qصالحGالضرورية لسير ا

- تـسيـير اGـمتـلكـات اخملصصـة Gصـالح كاتـب الدولة
qوجردها  وصيانتها

- ضمـان الـتـحـضـيـر اGـادي لـلـمـحـاضـرات والـندوات
qالتي تنظمها مصالح كاتب الدولة

- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.

11 :  : يــحــدد تــنـظــيـم مـصــالح كــاتـب الـدولــة في اGـاداGـادّة ة 
مــــكــــاتبq بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــX كــــاتـب الـــدولــــة اGــــكــــلف
بـاالســتــشــراف واإلحـصــائــيـات والــوزيــر اGــكـلـف بـاGــالــيـة
Xفي حدود مكـتب qكلـفة بالـوظيفـة العـموميـةGوالـسلطـة ا

(2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.  

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األوّل عـام 1434 اGــوافق
15 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13-13 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عامل عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة q2013 يـــحـــدد قـــواعــدq يـــحـــدد قـــواعــد

تنـظـيم وتـسـيـيـر اGـصـالح اخلـارجـيـة لـوزارة السـكنتنـظـيم وتـسـيـيـر اGـصـالح اخلـارجـيـة لـوزارة السـكن
والعمران.والعمران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةGوا

- و�قتـضى اGرسوم الرئاسي رقم 12-325 اGــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-328 اGؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1411 اGــوافق 27 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1990 الـذي يحدد قواعد تـنظيم مصـالح التجهـيز الوالئية

qتممGعدل واGا qوعملها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :
اGادة األولى :اGادة األولى : يـهدف هـذا اGرسـوم إلى حتديـد قواعد
تـــنـــظـــيم وتـــســـيـــيـــر اGـــصـــالح اخلـــارجـــيـــة لـــوزارة الـــســـكن

والعمران.
اGــادةاGــادة 2 : : يـــتـم جتـــمـــيع اGـــصــــالح اخلـــارجـــيـــة لـــوزارة
الـسـكن والــعـمـران في ثالث (3) مــديـريـات والئــيـةq تـدعى

على التوالي :
qعمارية والبناءGمديرية التعمير والهندسة ا -

qمديرية السكن -
- مديرية التجهيزات العمومية.

اGــادةاGــادة 3 :  : تـــتـــولـى مـــديـــريـــة الـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســـة
اGــعــمـــاريــة والــبــنـــاء مــهــمــة تـــنــفــيــذ الـــســيــاســة اGـــتــعــلــقــة
بـالـتــعـمـيــر والـهـنــدسـة اGـعـمــاريـة والـبــنـاء عـلـى اGـسـتـوى

احمللي.
وتكلفq بهذه الصفةq �ا يأتي :

* في مجال التعمير : في مجال التعمير :
qتــــضـــمن تــــنـــفـــيــــذ أدوات الـــتــــهـــيـــئــــة والـــتـــعــــمـــيـــر -

qعنيةGبالتنسيق مع الهيئات ا qومراقبتها ومتابعتها
- احملــــافـــــظــــة عــــلـى اGــــواقـع واGــــنـــــاطق ذات الـــــطــــابع

qاخلاص
qالسهر على احترام القواعد في مجال التعمير -

- تـنظـيم تـدخالت إعادة تـنشـيط األنـسجـة احلضـرية
qوجودةGا

- برمجة وضمان تـوفر العقار القابل للتعمير على
qتوسط والبعيدGدى القريب واGا

- دراســـة طــــلـــبــــات عـــقــــود الـــتــــعـــمــــيـــر وإبـــداء اآلراء
الـتقـنـيـة الـضروريـة إلعـداد مـختـلف اGـسـتـنـدات اGتـعـلـقة

بها.
* في مجال الهندسة اGعمارية : في مجال الهندسة اGعمارية :

- تفضيل اإلبداع اGـعماري وتقنيات البناء اGالئمة
لـلــمــواقع وتــرقــيــة إطـار مــبــني مــتــنــاسق وجــمـيـل حـسب

qناخية واالجتماعية احملليةGاخلصائص اجلغرافية وا
- ضـمـان الـتنـاسق فـي تطـور الـسـكن والـتـجـهـيزات

qالعمومية واخلدمات والنشاطات
- ضمان التـحكم في األشغال بصفة صاحب مشروع
مـفوض لـبرامج الـتهـيئـة احلضـرية واإلعـداد الدوري حلـالة

تقدمها.
* في مجال البناء : في مجال البناء :

- التأكـد من تطبـيق الوثائق الـتقنـية والتـنظيـمية
qعمول بهاGومقاييس البناء ا

- إحصاء قدرات إنـتاج احملاجر وحتديد مواقع اGواد
qستعملة في البناءGالطبيعية ا

- اGـبـادرة بــكل نـشـاط يـتـعـلـق بـالـبـحث ويـهـدف إلى
qترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناء

- السهر على رقابة التنظيم في مجال البناء.

اGــــادةاGــــادة 4 : : تــــضم مــــديــــريــــة الــــتــــعــــمــــيــــر والــــهــــنــــدســــة
اGعمارية والبناء أربع (4) مصالح :

qمصلحة التعمير والتهيئة احلضرية -
qعمارية والبناءGمصلحة الهندسة ا -
qمصلحة متابعة الصفقات العمومية -

- مصلحة اإلدارة والوسائل.

تـــضم كل مـــصــلـــحــة أربـــعــة (4) مــكـــاتب عــلـى األكــثــر
وذلك حسب أهمية اGهام اGوكلة لها.

اGــادةاGــادة 5 :  : تـــتـــولى مـــديـــريـــة الـــســـكن مـــهـــمـــة تـــنـــفـــيــذ
السياسة اGتعلقة بالسكن على اGستوى احمللي.

وتكلف q بهذه الصفةq �ا يأتي :
- اقـــتـــراح بـــرامج الـــســـكـن اGـــبـــادر بـــهـــا من الـــدولـــة
واجلـمـاعـات احملـلـيـة ومـتـابـعـة حـالـة تـقـدمـهـاq بـاالتصـال مع

qعنيةGالسلطات احمللية والهيئات ا
- اGــشـاركـة في مــراقـبـة الـنــوعـيـة الــتـقـنــيـة اخلـاصـة
بـإجنـازات الـقـطـاع وتـنـسـيق الـنـشـاطـات من أجل تـطـويـر

qبرامج الترقية العقارية
- مـتـابـعة ومـراقـبـة النـشـاط العـقـاريq اGـمارس من

qXطرف الوكالء العقاري
- مـتـابـعـة ومـراقـبـة الـنـشـاط الـعـقـاري اGـمـارس من

qXالعقاري XقاولGوا Xالعقاري XرقGطرف ا
- الـسـهـر عـلى تنـفـيـذ ومـراقـبـة اإلعانـات الـعـمـومـية

qتعلقة بهاGوضمان متابعة اإلجنازات ا
- ضمان التـحكم في األشغال بصفة صاحب مشروع
مـــــفـــــوض لـــــبـــــرامـج الـــــســـــكن الــــــتي بـــــادرت بـــــهـــــا الـــــدولـــــة

qواجلماعات احمللية
- ضمان مـتابـعة البـطاقـية احمللـية في مـجال توزيع
qعنيةGالسكن باالتصال مع اجلماعات احمللية والهيئات ا
- ضمان متابعة وتقييم إجنازات برامج السكنات.

الــمـادة الــمـادة 6 : :  تـضم مـديـريـة الـسـكن من  ثالث (3) إلى
أربع (4) مصالح :

qمصلحة السكن العمومي اإليجاري -
qبنيGمصلحة السكن الريفي وتأهيل اإلطار ا -
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qمصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة -
- مصلحة اإلدارة والوسائل.

تـــضم كل مـــصــلـــحــة أربـــعــة (4) مــكـــاتب عــلـى األكــثــر
وذلك حسب أهمية اGهام اGوكلة لها.

يلحق عدد اGصالح لكل والية بهذا اGرسوم.

اGــادةاGــادة 7 : : تــتـكــفل مــديـريــة الــتـجــهــيـزات الــعــمـومــيـة
بــتـنــفـيــذ سـيــاسـة الـدولــة عـلـى اGـسـتــوى احملـلي فـي مـجـال
qبـهـذه الـصـفـة qوتـكـلف  qإنــجــاز الــتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة

�ا يأتي :         
- ضمان التـحكم في األشغال بصفة صاحب مشروع

 qمفوض لبرامج التجهيزات العمومية
- اGـشاركـة في حتـديد االحـتيـاجات مـن التـجهـيزات

qالعمومية بالتوافق مع برامج السكنات
- ضــــــمــــــان مــــــتـــــابــــــعــــــة وتــــــقــــــيــــــيم إجنــــــازات بــــــرامج

qالتجهيزات العمومية
- اGـــســــاهـــمـــة فـي حتـــديــــد إجـــراءات حـــمــــايـــة اإلطـــار

qبنيGا
- اGـشاركة في حتضيـر اGلفات التـنظيميـة اGتعلقة

qبصفقات األشغال والدراسات
- ضـــمــــان جــــمع واســــتــــغالل اGــــعـــطــــيــــات اGــــتـــعــــلــــقـــة
بــــالـــــدراســـــات وبــــاإلجنـــــازات في مـــــجــــال الـــــتـــــجــــهـــــيــــزات

qالعمومية
- ضــــمــــان تـــــســــلــــيـم اGــــشــــاريـع اGــــنــــجـــــزة ألصــــحــــاب

qشاريعGا
- الـــقــــيــــام بــــتـــحــــديــــد الــــنـــســــيج احلــــضــــري اGــــوجـــود
واقـــتــراح عــمـــلــيــات لــتـــكــيــيــفـهq  بــاالتــصــالq مـع الــهــيــاكل

اGعنية.                   

اGـادة اGـادة 8 : :  تـضم مـديـريـة التـجـهـيـزات الـعـمـومـية من
ثالث (3) إلى أربع (4) مصالح  :

qمصلحة الدراسات والتقو -
qنجزةGمصلحة التسيير ومتابعة العمليات ا -

qمصلحة الصفقات العمومية -
- مصلحة اإلدارة والوسائل.

تـــضم كل مـــصــلـــحــة أربـــعــة (4) مــكـــاتب عــلـى األكــثــر
وذلك حسب أهمية اGهام اGوكلة لها.

يلحق عدد اGصالح لكل والية بهذا اGرسوم.

qـواد 4 و 6 و 8 أعالهGـادة 9 :  : يــحـدد تـنـفــيـذ أحـكـام اGـادةاGا
�ـوجـب قـرار مــشــتـرك بــX وزيــر الـداخــلــيـة واجلــمــاعـات
احملــلـــيــة ووزيـــر اGــالــيـــة ووزيــر الـــســكـن والــعـــمــران وكــذا

السلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.

qـــديـــريـــات الـــوالئـــيــةGــادة 10 : : لـــكل مـــديـــريـــة من اGــادةاGا
اGـــذكـــورة أعالهq قـــسم فـــرعي إقـــلـــيـــمي عـــلى مـــســتـــوى كل

دائرة :
- قـسم فرعي إقليمي لـلتعمـير والهندسـة اGعمارية

qوالبناء
qقسم فرعي إقليمي للسكن -

- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.

يضم القسم الفرعي اإلقليمي ثالثة (3) فروع.

حتدد كيفـيات تطبيق أحكام اGادة 10 اGذكورة أعاله
�ـوجـب قـرار مــشــتـرك بــX وزيــر الـداخــلــيـة واجلــمــاعـات
احملــلـــيــة ووزيـــر اGــالــيـــة ووزيــر الـــســكـن والــعـــمــران وكــذا

السلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.

اGـادة اGـادة 11 :  : تــلـــغـى أحــكـــام اGـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم
90-328  اGـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 27

أكـــتــوبــر ســنــة 1990 الــذي يـــحــدد قــواعــد تــنـــظــيم مــصــالح
التجهيز الوالئية وعملهاq اGعدل واGتمم.

اGـــــادة اGـــــادة 12 :  :    يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األوّل عـام 1434 اGــوافق
15 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحـــقاGلحـــق
- الــــواليــــات اGــــعــــنــــيــــة بــــأحــــكــــام اGــــادتــــX 6 و 8 من
اGــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 13-13 اGـؤرخ في 3 ربـيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 والتي لها أربع (4)

مصالح هي :
qالـبـلـيـدة qبـشــار qبـسـكــرة qبـجـايـة qبـاتـنــة qالـشـلف
qسعيدة qسطيف qاجلزائر qتيـزي وزو qتـيـارت qتلمسـان
qــســيــلـةGا qــديــةGا qقــســنــطــيـنــة qعـنــابــة qســيـــدي بــلــعــبــاس
qتــيــبــازة qبــومــرداس qبــرج بــوعــريــريج qوهــران qورقـــلــــة

عX الدفلىq غرداية.
- الــــواليــــات اGــــعــــنــــيــــة بــــأحــــكــــام اGــــادتــــX 6 و 8 من
اGــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 13-13 اGـؤرخ في 3 ربـيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها ثالث (3)

مصالح هي :
qتـامــنـغـست qالـبــويـرة qأم الـبــواقي qاألغـواط qأدرار
qمـعسكر qمسـتغا� qةGقـا qسكـيكدة qجـيجل qاجلـلفة qتبسة
qالوادي qتيـسمسيلت qتندوف qالطارف qإيليـزي qالبيض
qتــمـوشـنت Xعـ qالـنــعـامـة qمـيــلـة qســوق أهـراس qخــنـشـلـة

غليزان.
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسمبر سنة ديسمبر سنة q2012 يتضمن إنهاء مهام رئيس أمنq يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن

والية الطارف.والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 تنـهىq ابتداء من 17

غشت سنة q2012 مهام السـيد عبد الكر دريعيq بصفته
رئيس أمن والية الطارفq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
Xيــتـضــمن إنـهــاء مـهــام كـاتــبـ qXيــتـضــمن إنـهــاء مـهــام كـاتــبـ q2012 ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة

.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام.Xفي واليت Xلدى رئيسي دائرت Xعام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 تنهـى مهام السيدين

اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـX عــامـX لـدى رئــيـسي
: Xفي واليت Xدائرت

qفي والية تبسة qبدائرة تبسة qمختار جابري -
- عــــبـــد اGـــالك الـــتـــجـــانـيq بـــدائـــرة عـــX مـــاضيq في

والية األغواطq إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمــنــان إنــهـاءq يــتــضـمــنــان إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام نائبي مديرين بوزارة اGالية.مهام نائبي مديرين بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مـــحــــرز راميq بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر حملــــاربـــة الـــغش في
اGديـريـة العـامـة للـضـرائب بوزارة اGـالـيةq إلعـادة إدماجه

في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مـحـمـد نـبــيل طـيـايـبـةq بــصـفـته نـائب مـديــر لـلـمـؤسـسـات
qـالـيةGـديـرية الـعـامـة للـمـيزانـيـة بوزارة اGالوطـنـية في ا

إلحالته على التقاعد.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

أمالك الدولة في والية تيارت.أمالك الدولة في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مــحـمـد مـولـيـنــوq بـصـفـته مــديـرا ألمالك الـدولـة في واليـة
تيارتq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

التخطيط والتهيئة العمرانية بوالية مستغا�.التخطيط والتهيئة العمرانية بوالية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عـــابـــد بــقـــدورq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــخـــطـــيط والـــتـــهـــيـــئــة
العمرانية بوالية مستغا�q لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام مــحـافظq يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام مــحـافظ

الغابات في والية تلمسان.الغابات في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مـــحـــمـــد رقــــيقq بـــصـــفـــتـه مـــحـــافـــظـــا لــــلـــغـــابـــات في واليـــة
تلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

اGصالح الفالحية في والية تلمسان.اGصالح الفالحية في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مـحـمـد رزق الـلهq بـصـفـته مـديـرا لـلـمـصـالح الـفالحـيـة في
والية تلمسانq إلحالته على التقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

الثقافة في والية عنابة.الثقافة في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

qبـصـفته مـديـرا للـثـقافـة في واليـة عنـابة qادريس بـوذيـبة
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة q2012 يتضمن إنـهاء مهام عمـيد كليةq يتضمن إنـهاء مهام عمـيد كلية

العلوم والتكنولوجيا وعلوم اGادة بجامعة ورقلة.العلوم والتكنولوجيا وعلوم اGادة بجامعة ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

بـــلـــخـــيـــر دادة مـــوسىq بـــصــــفـــته عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم
والـتــكــنـولــوجــيـا وعــلــوم اGـادة بــجـامــعــة ورقـلــةq لــتـكــلــيـفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام اGــفـتشq يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام اGــفـتش

العام لوزارة السكن والعمران.العام لوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

إسماعـيل مرسـاويq  بصفـته مفـتشا عـاما لـوزارة السكن
والعمرانq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
تـثـمــX اGـوارد الـبـشـريـة والــتـكـوين واGـهن واحلـرفتـثـمــX اGـوارد الـبـشـريـة والــتـكـوين واGـهن واحلـرف

بوزارة السكن والعمران.بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عـــلي مــدانq بـــصــفـــته مـــديــرا لـــتــثـــمــX اGـــوارد الــبـــشــريــة
qـــهن واحلـــرف بـــوزارة الــســـكن والـــعـــمــرانGوالـــتــكـــوين وا

إلحالته على التقاعد.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلفq يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلف

بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران.بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

أحــمـد نــاصــريq بـصــفـتـه مـكــلـفــا بــالـدراســات والــتـلــخـيص
بوزارة السكن والعمرانq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمــنــان إنــهـاءq يــتــضـمــنــان إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

.Xمهام مديرين للتشغيل في واليت.Xمهام مديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

qبصـفته مديرا للـتشغيل في والية األغواط qعلي رحمون
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

qبـصفته مـديرا للـتشغيـل في والية غرداية qمحـمد قرقب
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
الـــوقـــايـــة والـــصـــحـــة والــســـكـــان �ـــحـــافـــظـــة اجلـــزائــرالـــوقـــايـــة والـــصـــحـــة والــســـكـــان �ـــحـــافـــظـــة اجلـــزائــر

الكبرى - سابقا.الكبرى - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

لـكـحل رابيـةq  بصـفتـه مديـرا للـوقايـة والـصحـة والسـكان
�ــحـافــظــة اجلـزائــر الـكــبـرى - ســابـقــاq لـتــكـلــيـفه بــوظـيــفـة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام اGــفـتشq يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام اGــفـتش

العام لوزارة الشباب والرياضة.العام لوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

جــعـــفــر يــفــصحq بـــصــفــته مـــفــتــشــا عــامـــا لــوزارة الــشــبــاب
والرياضةq إلحالته على التقاعد.
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلفq يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مــــوالي الـــعــــربي شــــعاللq بــــصـــفــــته مــــكـــلــــفــــا بـــالــــدراســـات
والـتلخيص بوزارة الـشباب والرياضـةq لتكليـفه بوظيفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
دراســـات بـــوزارة الــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالمدراســـات بـــوزارة الــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالم

واالتصال.واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مــحي الــدين أوحــاجq بــصــفــته مــديــرا لــلــدراســات بـوزارة
الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيــات اإلعالم واالتــصـالq إلحــالــته عـلى

التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمن إنــهــاء مــهـام رئــيسq يــتــضــمن إنــهــاء مــهـام رئــيس

ديوان وزير الصيد البحري واGوارد الصيدية.ديوان وزير الصيد البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

خــثـيــر بـوجــلـيــدةq بـصــفــته رئـيــسـا لــديـوان وزيــر الـصــيـد
البحري واGوارد الصيديةq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

للدراسات والبحث باجمللس الدستوري.للدراسات والبحث باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

ســـمــيــر بـــورحــيلq بـــصــفــتـه مــديــرا لـــلــدراســـات والــبــحث
باجمللس الدستوريq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يتـضـمن تـعـيـX رئـيس ديوانq يتـضـمن تـعـيـX رئـيس ديوان

وزير العدلq حافظ األختام.وزير العدلq حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعX الـسـيد سـمـير

بورحيلq رئيسا لديوان وزير العدلq حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضـمن تــعـيــX نـائب مــديـرq يـتــضـمن تــعـيــX نـائب مــديـر
�ـــديــريـــة كــبـــريــات اGـــؤســســات بـــاGــديـــريــة الـــعــامــة�ـــديــريـــة كــبـــريــات اGـــؤســســات بـــاGــديـــريــة الـــعــامــة

للضرائب بوزارة اGالية.للضرائب بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 يعX الـسيد مـسعود

كــــر�ـــــاتq نــــائـب مــــديـــــر الــــوســــائـل �ــــديـــــريــــة كـــــبــــريــــات
اGؤسسات باGديرية العامة للضرائب بوزارة اGالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يتـضـمن تـعـيـX رئـيس ديوانq يتـضـمن تـعـيـX رئـيس ديوان

بالديوان اGركزي لقمع الفساد.بالديوان اGركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 يـعــX الـسـيـد أحـمـد

حليميq رئيس ديوان بالديوان اGركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضمن تـعـيـX مـديـر بـرمـجةq يـتـضمن تـعـيـX مـديـر بـرمـجة

ومتابعة اGيزانية في والية مستغا�.ومتابعة اGيزانية في والية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة 2012 يـعــX الـسـيــد عـابـد

بــقــدورq مــديــرا لــبــرمــجــة ومــتــابــعــة اGــيــزانــيــة في واليــة
مستغا�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يــتـضـمن تــعـيــX نـائـبــة مـديـرq يــتـضـمن تــعـيــX نـائـبــة مـديـر

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 تـعX الـسيـدة ملـيكة

يـــاسـفq نـــائـــبــــة مـــديــــر الـــتــــنـــظـــيـم واGـــنــــازعـــات بـــوزارة
الثقافة.
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتـضــمن تـعــيـX اGـديــر الـعـامq يـتـضــمن تـعــيـX اGـديــر الـعـام

اGساعد للمكتبة الوطنية اجلزائرية.اGساعد للمكتبة الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعـX الـسـيد جنـيب

آيت عــيــسىq مــديــرا عــامــا مــســاعــدا لــلــمــكــتــبــة الــوطــنــيـة
اجلزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2012 يـتـضمن تـعـيX مـديـر الثـقـافةq يـتـضمن تـعـيX مـديـر الثـقـافة

في والية سطيف.في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 يعـX السـيد ادريس

بوذيبةq مديرا للثقافة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
Xيـتـضـمــنـان تـعـيـ qXيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2012 ـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةGـوافق اGا

.Xنائبي مديرين بجامعت.Xنائبي مديرين بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 يـعـX الــسـيـد لـعـلى

بـوكميشq نائب مديـر مكلفـا بالتكـوين العالي في الطور
الــــثــــالث والــــتــــأهـــيـل اجلــــامـــعـي والــــبـــحـث الــــعـــلــــمـي وكـــذا

التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGــــوافـق 25 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2012 يــعـX الــســيـد

عـبـد الــقـادر بـوديq نــائب مـديـر مــكـلـفـا بــالـتـكــوين الـعـالي
والتكوين اGتواصل والشهادات بجامعة بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتـضـمن تـعــيـX األمـX الـعـامq يــتـضـمن تـعــيـX األمـX الـعـام

جلامعة بشار.جلامعة بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 يـعـX الـسـيد حلـسن

جماعيq أمينا عاما جلامعة بشار.

مـراسـيـم رئـاسـيــة مـؤرمـراسـيـم رئـاسـيــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1434 اGـوافق اGـوافق
25 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2012 تــتـــضــمن تـــعــيـــX عــمــداءq تــتـــضــمن تـــعــيـــX عــمــداء

كليات بجامعات.كليات بجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 تعـX السيدة فوزية

مقيـدشq عميـدة لكلـية الفيـزياء بجـامعة هـواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـــوافـق 25 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2012 يـــعـX الــســيـد

عبد الوهاب أودايq عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعX الـسـيد مـحـمد

حتــــريــــشيq عــــمــــيــــدا لـــكــــلــــيــــة اآلداب والــــلـــغــــات والــــعــــلـــوم
االجتماعية واإلنسانية بجامعة بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة 2012 يـعــX الــسـيــد نـور

الـــدين بـــوالــصـــلــصـــالq عـــمــيـــدا لـــكــلـــيــة احلـــقـــوق والــعـــلــوم
السياسية بجامعة سكيكدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة 2012 يــعـX الـســيـد مـراد

قريشيq عـميدا لكـلية الـعلوم والـتكنـولوجيـا وعلوم اGادة
بجامعة ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يـتـضــمن تـعـيــX مـديـر اGـركـزq يـتـضــمن تـعـيــX مـديـر اGـركـز

اجلامعي بتامنغست.اجلامعي بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعX الـسيـد بـلخـير

دادة موسىq مديرا للمركز اجلامعي بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة q2012 يتـضمن تـعيـX مدير الـتنـميةq يتـضمن تـعيـX مدير الـتنـمية

والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران.والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 يـعــX الـسـيـد أحـمـد

نـاصـريq مـديـرا لـلـتـنـمـيـة والـتـخـطـيط الـعـمـرانـي بوزارة
السكن والعمران.
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يــتـضـمن تــعـيــX نـائـبــة مـديـرq يــتـضـمن تــعـيــX نـائـبــة مـديـر

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة 2012 تـعـX اآلنــسـة أمـال

شـبـيـرةq نـائــبـة مـديـر لـلـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة واألشـكـال
التكامـلية للـحمايـة باGديريـة العامـة للضمـان االجتماعي

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
Xيـتـضـمــنـان تـعـيـ qXيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2012 ـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةGـوافق اGا

مديرين للتشغيل في الواليات.مديرين للتشغيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعـX السـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للتشغيل في الواليات اآلتية :
qفي والية األغواط qمحمد اخملتار عمران -

qفي والية غرداية qبوجمعة لعبيدي -
qفي والية غليزان qعلي رحمون -

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعX الـسـيد مـحـمد

قرقبq مديرا للتشغيل في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتــضـمن تـعـيـX مـديـر هـيـاكلq يـتــضـمن تـعـيـX مـديـر هـيـاكل
الصـحة اجلـوارية بـوزارة الصـحة والـسكان وإصالحالصـحة اجلـوارية بـوزارة الصـحة والـسكان وإصالح

اGستشفيات.اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 يـعX الـسـيـد لـكـحل

رابـيـةq مـديـرا لـهـيـاكل الـصـحـة اجلـواريـة بـوزارة الـصـحـة
والسكان وإصالح اGستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن تـعـيـX اGـفتـش الـعامq يـتـضـمن تـعـيـX اGـفتـش الـعام

لوزارة الشباب والرياضة.لوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعـX الـسـيـد موالي

العربي شعاللq مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقـم قـرار رقـم 385 / ق. م د /  ق. م د / 12  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 صـفـر عام  صـفـر عام 1434
اGوافق اGوافق 16 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2012 يتـعلـق بـاستخـالفq يتـعلـق بـاستخـالف

نائب في اجمللس الشعبي الوطني.نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بــنــاء عـلى الــدســتــورq ال سـيــمــا اGــادتـان 112 و163

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اGؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اGــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واGـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اGــواد 88 و102

qو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اGؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اGـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اGـرأة في اجملالس

qادة 6 منهGال سيما ا qنتخبةGا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرّخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اGـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

qعمل اجمللس الدستوري
- وبــــــمــــــقـــــتـــــضى  إعالن اجملـــــلس الـــــدســـــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اGــــؤرخ في 24 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اGـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واGـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـــنـــاء عـــلى الـــتــصــريح بــشـغـور مـقــعـد الـنـائب
رحمانـي عثمان اGـنتخب في قائـمة حزب جـبهة التـغيير
الـدائـرة االنـتــخـابـيــة الـبـيضq بــسـبب االسـتــقـالـةq اGـرسل
من قــــبل رئــــيـس اجملــــلس الــــشــــعــــبي الــــوطــــني بــــتــــاريخ 6
ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة q2012 حتـت رقم أخ/أر/ 132 / 2012
واGسـجل باألمـانـة العـامة لـلمـجـلس الدسـتوري بـتاريخ 9

 q95 حتت رقم q2012 ديسمبر  سنة
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اGــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اGـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل



4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3403
16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

q2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةGا qدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 3083 /12 واGـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

q39 حتت رقم q2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة
qقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولة قانوناGوبعد ا -qداولة قانوناGوبعد ا -
- اعـــــتـــــبــــــارا أنه �ـــــقــــــتـــــضـى أحـــــكـــــام اGـــــادة 102 من
الــقـانــون الــعـضــوي اGــتـعــلق بــنـظــام االنـتــخــابـات اGــذكـور
أعالهq واحملــددة حلـــاالت شــغــور مـــقــعــد الـــنــائب وكـــيــفــيــات
اسـتـخالفهq يـسـتـخـلف الـنائـب بعـد شـغـور مـقـعـده بـسبب
االستقالةq بـاGترشح اGرتب مباشرة بعد اGترشح األخير
اGــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

qتبقيةGالفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اGادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اGــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اGـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واGـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اGــــتـــرشـح أو اGـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اGنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتGالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــدستـوري وعلى قائـمة متـرشحي حـزب جبهـة التغـيير
بـالـدائرة االنـتـخـابـيـة الـبـيضq اGـذكـورين أعـالهq تـبX أن
اGــتـرشح اGـؤهل الســتـخالف الـنــائب اGـسـتـقــيل هـو بـخـدة

عباس.

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

qـادة األولى : يـسـتـخـلـف الـنـائب رحـمــاني عـثـمـانGـادة األولى اGا
بــعـد شــغــور مـقــعــده بـســبب االســتــقـالــةq بــاGـتــرشح بــخـدة

عباس.

اGـــــادة اGـــــادة 2 : يــــــبـــــلـغ هـــــذا الـــــقـــــرار إلـى رئـــــيـس اجملـــــلس
الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اGـادة اGـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اGنـعـقدة
q2012 وافق 16 ديسـمبـر سنةGبـتاريخ 2 صـفر عام 1434 ا
بـرئاسـة السـيد الـطيّب بـلعـيزq رئيـس اجمللس الـدستوري
وعضوية السيـدتX والسادة : حنيـفة بن شعبان وفوزية
بن قـلـة وعـبـد اجلـلـيل بـلـعـلى وحـسـX داود ومـحـمـد ضـيف

والهاشمي عدالة.
رئيس اجمللس الدستوري رئيس اجمللس الدستوري 

الطيالطيّب بلعيزب بلعيز

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 25 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1433 اG اGـوافق وافق 18 م مـارس سارس سـنة نة q2012 ي يـحـدد كدد كـيـفـياتيات

تـنـظــــيم اليم الــــتـكـويويـن قن قـبل البل الــــتـرقرقـيــــة إلى رتة إلى رتـبــــة مة مـراقبراقب
رئرئــــــيــــــــسي لسي لــــــلــــــــصــــــحــــــــة الة الــــــنــــــبــــــــاتاتــــــيــــــــة ومة ومــــــدته ومدته ومــــــــحــــــتــــــوىوى

برنامجه.برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 66 - 145  اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 137
اGـــــؤرخ في 29 ذي احلــــجـــــة عــــام 1409 اGــــوافـق أول غــــشت
ســـنــة 1989 واGــتـــضــمن إنـــشــاء جـــامــعـــة الــبـــلــيـــدةq اGــعــدّل

qتمّمGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 220
اGؤرخ في 13 ربيع األول عام 1419 اGوافق 7 يولـيو سنة
qتمّمGعدّل واGا qتضمن إنشاء جامعة مستغا�G1998 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 210
اGـؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGـوافق 23 يــولــيـو
qتمّمGعدّل واGا qتضمن إنشاء جامعة ورقلةGسنة 2001 وا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 272
اGـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اGـــــوافق 18
qـتـضـمن إنـشـاء جــامـعـة سـكـيـكـدةGسـبــتـمـبـر سـنـة 2001 وا

qتمّمGعدّل واGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 280
اGـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اGـــــوافق 18
ســبــتــمــبــر ســنـة 2001 واGــتــضــمن إحــداث مــركــز جــامــعي

qتمّمGعدّل واGا qبخميس مليانة
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 198
اGـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اGـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
XـــــوظـــــفـــــGـــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بـــــاGوا
الــــمــــنــــتــــمـــيــن إلى األسـالك اخلـــاصـــة بـــســـلـــطـــة الـــصـــحـــة

qالنباتية
- و�ـــقـــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 08 - 219
اGــؤرخ  في 11 رجب عــام 1429 اGــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة
2008 واGـــتـــضـــمن حتـــويـل اGـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــفالحـــة إلى

qمدرسة خارج اجلامعة



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 4 ربيع األول  ربيع األول  عام عام 1434 هـ هـ
16 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
26 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اGـوافق 31 مــارس ســنـة 2011

الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اGــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اGــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب

qاخلاصة بسلطة الصحة النباتية
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 35 من اGـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 198 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1429
اGــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهq يــهــدف هـذا
القـرار إلى حتديد كيـفيات تـنظيم التـكوين قبل الـترقية
إلى رتـــبــة مـــراقب رئـــيـــسي لـــلـــصــحـــة الـــنــبـــاتـــيـــة ومــدته

ومحتوى برنامجه.
اGادة اGادة 2 : : يـتم االلتحـاق بالتـكوينq قبل الـترقية إلى
الـرتـبـة اGـذكـورة فـي اGـادة األولى أعالهq بـعـد الـنـجـاح في
االمتحان اGهـنيq أو بعد القبول عـلى سبيل االختيار عن
طــريق الــتــســجــيل فـي قــائــمــة الـتــأهــيـلq وفــقــا لـلــتــنــظــيم

اGعمول به.
3 : : يــتم فــتـح الــتــكــوين حــسب احلــالــةq �ــوجب اGـادة اGـادة 
قـرار من الـوزيـر اGـكـلف بـالـفالحـة أو �ـقـرر من الـسـلـطة

التي لها صالحية التعيqX الذي حتدد فيه ال سيما :
qعنيةGالرتبة ا -

- عدد اGنـاصب اGاليـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اGــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اGـــتـــعــدد الـــســـنــوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعــوان اGــتــعــاقـدين اGــصــادق عــلــيـهــمــا بــعـنــوان الــســنـة

اGقصودة طبقا لإلجراءات اGعمول بها.
qمدة التكوين -

qتاريخ بداية التكوين -
qعنيةGؤسسة العمومية للتكوين اGا -

- قــائـمــة اGـوظـفــX اGـعــنـيــX بـالــتـكــوين حـسب �ط
الترقية.

4 : : يجب أن تـبـلغ نسـخـة من القـرار أو اGـقرر اGادة اGادة 
اGـذكور في اGادة 3 أعالهq إلى اGصالح اGـركزية أو احمللية
للوظيفـة العموميـة حسب احلالة في أجل عشرة (10) أيام

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

اGـادة اGـادة 5 : : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
اGعـنية إبـداء الرأي باGـطابـقة في أجل أقصـاه عشرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

اGــادة اGــادة 6 : : يـــلــزم اGـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمـتـحـان اGـهـني أو اGـقـبـولـون عـلى سـبـيل االخـتـيـار في

الرتبة اGذكورة أعاله �تابعة دورة تكوين.
تعـلم اإلدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
بــدايـة دورة الــتـكــوين عن طــريق اسـتــدعـاء فــردي أو بـأيـة

وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

اGـادة اGـادة 7 : : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
ولم يــلــتــحـق �ــؤســســة الــتــكــوين في أجل أقــصــاه خــمــســة
عـــشـــر (15) يـــومــــا ابــــتـــداء مـن تــــبـــلــــيــــغه بــــتــــاريخ بــــدايـــة
الــتــكــوينq يــفــقــد حــقه في الــنــجــاح في االمــتــحــان اGــهــني

أوالقبول على سبيل االختيار.

8 : : يــضــمن الــتــكــويـن اGــؤســســات الــعــمــومــيــة اGـادة اGـادة 
للتكوينq اآلتية :

qدرسة الوطنية العليا للفالحة - احلراشGا -
qجامعة مستغا� -

qجامعة ورقلة -
qجامعة سكيكدة -
qجامعة البليدة -

- اGركز اجلامعي بخميس مليانة.

9 : : يــنــظم الــتــكــويـن بــشــكل تــنــاوبيq ويــشــمل اGـادة اGـادة 
دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.

اGـادة اGـادة 10 : : حتـدد مـدة الــتـكـوين الـتـكــمـيـلي بـسـتـة (6)
أشهرq منها شهران (2) تربص تطبيقي.

اGــادة اGــادة 11 : : يــتـــابع اGــوظــفـــون اGــعــنــيــون قـــبل نــهــايــة
الــتـكــويـنq تــربـصــا تـطـبيـقيـا لدى الـهيـاكل اGتـخصـصة
ال سيما تلك التابعة لإلدارة اGكلفة بالفالحةq يعدون على
إثره تـقـريـر نـهايـة الـتـربص الـتـطبـيـقي حـول مـوضوع له

عالقة ببرنامج التكوين.

اGادة اGادة 12 : : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين.
يتم تفصـيل محتوى البرنامج من طرف اGؤسسات

العمومية للتكوين اGذكورة أعاله.

XــــوظــــفــــGــــادة 13 : : يــــتــــولى تــــأطــــيــــر ومــــتــــابــــعــــة اGــــادة اGا
أثــنــاءالــتـكــوينq ســلك الــتــعــلـيـم لـلــمــؤســســات الـعــمــومــيـة
لــــــلــــــتــــــكــــــويـن اGــــــذكــــــورة أعاله و/أو اإلطــــــارات اGــــــؤهــــــلــــــة
للـمؤسسـات واإلدارات العمـومية خالل الـتكوين الـنظري

والتطبيقي.

اGـادة اGـادة 14 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغــوجـيـة اGـسـتـمـرةq ويـشــمل امـتـحـانـات دوريـة في

اجلانب النظري والتطبيقي.



اGــادة اGــادة 15 : : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اGدرسة واGقررة في البرنامج.

اGـادة اGـادة 16 : : عــنـد نـهــايـة دورة الــتـكـوينq يــتم الـتــقـيـيم
الـنـهائي عـلى أسـاس مـعـدل عام لـلـنـجاح يـسـاوي أو يـفوق

.20/10

اGادة اGادة 17 : : تتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- مــعــدّل اGــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اGــســتــمــرة جملــمل

q1 عاملGا qدرسةGالوحدات ا
q1 عاملGا qنقطة تقرير التربص التطبيقي -

- نقطة تقرير نهاية التكوينq اGعامل 2.

18 : : تـــضـــبط جلــــنـــة نـــهـــايـــة الـــتــــكـــوين قـــائـــمـــة اGــادة اGــادة 
اGوظفX الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين.

اGادة اGادة 19 : : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا

qؤهل قانوناGا
qكلفة بالصحة النباتيةGثل عن السلطة ا� -

qـعنـيةGـؤســسـة الــعــمـومــيــة للـتكـوين اGمــديــر ا -
qأو �ثله

- �ـثـلــX إثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اGعنية.

تبلّغ نسخـة من محضر النجاح النهائيq الذي تعدّه
الــلــجــنـة اGــذكــورة أعاله إلى اGــصــالح اخملــتــصــة لـلــوظــيــفـة

العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.

اGــادة اGــادة 20 : : عــنــد نـــهــايــة دورة الــتــكــويـن يــســلم مــديــر
Xشـهـادة لـلمـوظـف qعـنـيةGـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكويـن اGا
الـــنـــاجـــحـــX نـــهـــائـــيـــا عـــلى أســـاس مـــحـــضـــر جلـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوين.

21 : : يـــرقـى اGـــوظـــفـــون الـــنـــاجـــحـــون في دورة اGــادة اGــادة 
التكوين في رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية.

اGـادة اGـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 18 مارس سنة 2012.

اGلحقاGلحق
برنامج التكوين قبل الترقية إلى برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتيةرتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية

1 ) برنامج التكوين النظري ومدته أربعة ( ) برنامج التكوين النظري ومدته أربعة (4) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

2 سا
8 سا
10 سا

10 سا

5 سا

1

2

3

3

2

2 ) برنامج التربص  التطبيقي ومدته شهران : ) برنامج التربص  التطبيقي ومدته شهران :
يـتـابع اGـوظـفـون اGـعـنـيـون قـبل نـهـايـة الـتـكويـنq تـربصـا تـطـبـيـقـيـا لـدى الـهـيـاكل اGـتـخـصـصـة ال سـيـمـا تـلك الـتـابـعة

لإلدارة اGكلفة بالفالحةq يعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له عالقة ببرنامج التكوين.

تنظيم مصالح حماية النباتات 
التعريف بآفات وأمراض اGزروعات 

تنفيذ برنامج اGراقبة 
طرق اGكافحة

وضع وتسيير ورشة للمعاجلة

35 سا سااجملموعاجملموع

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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