
العدد العدد 24
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

األحد األحد 24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 5 مايو  مايو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 168 مؤرّخ في 12 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 23 أبريـل سنة s2013 يـعدّل ويـتـمّم اGـرسوم
الـتـنفـيذي رقم 10-255 اGـؤرخ فـي 12 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اGــوافق 20 أكـتـوبر سـنة 2010 واGـتضـمن تـنـظيم اإلدارة
اGركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية..........................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 169 مؤرّخ في 12 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 23 أبريـل سنة s2013 يـتضـمن اGـوافقـة على
........Xسلمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمGا Xارسة النشاط على مستوى السوق اجلزائرية للتأم�رخصة 

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 170 مؤرّخ في 12 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 23 أبريـل سنة s2013 يـعـدل ويـتمم اGرسـوم
الـتــنـفــيــذي رقـم 99-195 اGـؤرخ في 4 جـمــادى األولى عـام 1420 اGـوافق 16 غـشـت سـنـة 1999 الـذي يـحــدد إنـشـاء جلـان
اGصاحلة وتشكيلها وسيرها........................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 171 مؤرّخ في 12 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 23 أبريـل سنة s2013 يـعـدل ويـتمم اGرسـوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 11-74 اGـــؤرخ في 13 ربـــيـع األول عــام 1432 اGـــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحـــدد شـــروط
وكيفيات تنظيم االمتحان النهائيs بصفة انتقاليةs للحصول على شهادة اخلبير احملاسب....................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 172 مؤرّخ في 12 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 23 أبريـل سنة s2013 يـعـدل ويـتمم اGرسـوم
التـنفيـذي رقـم 05-138 اGؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1426 اGوافق 24 أبريـل سنة 2005 الذي يـحدد األحـكام اGـطبـقة
على اGستخدمX الدينيX اGوضوعX حتت تصرف جلنة األوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس........

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى الثانـية عام 1434 اGوافق 15 أبـريل سنة s2013 يتضـمّن إنهاء مـهام نائب
مدير برئاسة اجلمهوريّة............................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGــوافق 15 أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهـام
محافظ الدولة لدى احملكمة اإلدارية باGدية....................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة s2013 يتضمّن إنهاء مهام قـاض..
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى الثانـية عام 1434 اGوافق 15 أبـريل سنة s2013 يتضـمّن إنهاء مـهام نائب
مدير بالديوان الوطني لإلحصائيات...........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة s2013 يتضمّن إنهاء مهام رئيس
دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.......................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبـريل سنة s2013 يتضـمّن إنهاء مـهام اGدير
اجلهوي للميزانية بوهران..........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اGـفتـش اجلـهوي
للمفتشية العامة للمالية باألغواط..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر التـخـطيط
والتهيئة العمرانية بوالية تيبازة..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر التـخـطيط
والشؤون االقتصادية بوزارة اGوارد اGائية......................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر اGـدرسـة
الوطنية العليا للعلوم السياسية....................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يتضـمّن إنهاء مـهام عميـد كليـة العلوم
بجامعة عنابة.........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة s2013 يـتضمّن إنهـاء مهام اGديـر العامّ Gكتب
اGركب األوGبي.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـشـبـاب
والرياضة في والية تندوف.......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة s2013 يتضمّن إنهاء مهام اGدير العامّ لسلطة
ضبط البريد واGواصالت السلكية والالسلكية.............................................................................................

Xيـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـقـنـ s2013 ـوافق 15 أبـريـل سـنةGمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 ا
وتنظيم اGهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصيدية.................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يــتـضـمّن تـعــيـX مـفـتش بــاGـفـتـشـيـة
العامّة في والية أدرار..............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يـتضـمّن تعـيX مـدير تـقني بـالديوان
الوطني لإلحصائيات...............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبــريـل ســنـة s2013 يــتـضــمّن تــعـيــX مــديـر بــالــديـوان
الوطني لإلحصائيات...............................................................................................................................

Xمـديــرين جـهـويـ Xيـتـضـمّن تــعـيـ s2013 ـوافق 15 أبـريـل سـنـةGمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 ا
للميزانية..............................................................................................................................................

Xمـديــرين جـهـويـ Xيـتـضـمّن تــعـيـ s2013 ـوافق 15 أبـريـل سـنـةGمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 ا
للجمارك...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبــريـل ســنـة s2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX اGــفــتش اجلــهـوي
للجمارك بورقلة....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبــريـل ســنـة s2013 يــتــضــمّن تــعــيـX مــديـــر بـــرمــجــة
ومتابعــة اGـيزانـية في واليـة سـوق أهـراس..............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبــريـل ســنـة s2013 يــتـضــمّن تــعـيــX مــديـرين لــلــحـفظ
..................................................................................................................................Xالعقاري في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يـتـضـمّـن تـعـيـX نـائب مـديـر مـكـلّف
بالعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصـال والتظاهرات العلمـية بجامعـة عنابـة...................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يتـضمّن تـعـيX اGـدير الـعامّ لـلعـمران
والهندسة اGعمارية بوزارة السّـكن والعمران...............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة s2013 يـتضـمّن   تعـيX اGـدير الـعامّ لـديوان
الترقية والتسيير العقاري في واليـة ورقلـة................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضةs اGكلّف بالشباب................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1434 اGـوافق 15 أبــريـل ســنـة s2013 يــتــضــمّن تــعــيــX مــديــر الــشــبـاب
والرياضة في والية غرداية.........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة s2013 يتـضـمّن تـعـيX اGـديـر الـعامّ لـسـلـطة
ضبط البريد واGواصالت السلكية والالسلكية...............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة s2013 يــتـضــمّن تـعــيـX مــديـر الــدّراسـات
اGستقبلية واالستثمار بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصيدية....................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 16 / ق. م د / 13  مؤرخ في 20 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق  أوّل أبريـل سنة s2013 يتـعـلق باسـتـخالف نائب
في اجمللس الشعبي الوطني........................................................................................................................

وزارة اDاليةوزارة اDالية

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 13 رمــضــان عــام 1433 اGــوافـق أوّل غــشت ســنــة s2012 يــعــدل الــقــرار الــوزاري اGــشــتـرك
اGؤرّخ في 18 ربيع األول عام 1432 اGوافق 21 فبراير سنة  2011 الـذي يحدد تعداد مـناصب الشغل وتصـنيفها ومدة
الـعـقـد اخلـاص باألعـوان الـعـامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الـصـيـانة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اGـصالح اGـركـزيـة واخلـارجـية
للوكالة الوطنية Gسح األراضي...................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 12 شعـبان عام 1433 اGوافق 2  يـولـيو سـنة s2012  يحـدّد كيـفيـات تطـبيق رقـابة الـنفـقات الـتي يلـتزم بـها
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 168 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى 
s2013 ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يعديعدّل ويتـمل ويتـمّم اGرسوم التنفيذي رقم م اGرسوم التنفيذي رقم 10-255 اGؤرخ اGؤرخ
فـي فـي 12 ذي الـــقـــعـــدة عــــام  ذي الـــقـــعـــدة عــــام 1431 اGـــوافق  اGـــوافق 20 أكـــتـــوبـــر أكـــتـــوبـــر
2010 واGــتـضــمن تــنــظـيم اإلدارة اGــركــزيـة في واGــتـضــمن تــنــظـيم اإلدارة اGــركــزيـة في سـنـة سـنـة 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية.وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

 sالتقليدية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85

sو125 ( الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-255 اGؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اGوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
واGــتـضـمـن تـنـظــيم اإلدارة اGـركــزيـة في وزارة الـســيـاحـة

 sوالصناعة التقليدية
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى : األولى : يـــعـــدّل ويـــتــمّـم  هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 10-255 اGؤرخ في 12 ذي الـقعدة

عام 1431 اGوافق 20 أكتوبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تــعـــدل وتــتــمم أحــكـــام الــنــقــطــة 4 من اGــادة
األولى من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 10-255 اGؤرخ في 12
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1431 اGــــوافق 20 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010

واGذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :
" اGادة األولى : ...............................................

4 - - الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :
s...................( بدون تغيير )............ -
s...................( بدون تغيير )............ -

sمديرية متابعة مؤسسات القطاع -

sمديرية الدراسات والتخطيط -

sنظومات اإلعالمية واإلحصائياتGمديرية ا -

- مديرية التكوين وتثمX اGوارد البشرية .

...............( الباقي بدون تغيير ) ...................."

3 :  : تــتــمـّم أحــكـــام الـــمـرســـوم الــتــنــفـيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
10- 255 اGــــؤرخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اGــــوافق 20

أكـتـوبــر سـنـة 2010 واGــذكـور أعالهs �ـادة 3 مــكـرّرs حتـرّر
كما يأتي :

s مديرية مـتابعة مؤسسات القطاعs ادة 3 مكرر: مديرية مـتابعة مؤسسات القطاعGا "
وتكلف �ا يأتي : 

- اGـبادرة بـعـناصـر اسـتـراتيـجـية تـطـوير وعـصـرنة
sمؤسسات القطاع  واقتراحها

- تـشـجيـع وترقـيـة الشـراكـة بX مـؤسـسات الـقـطاع
sاآلخرين Xاالقتصادي XتعاملGوا

- اقــتـــراح كل تــدبــيــر مـن شــأنه الــســـمــاح بــتــطــويــر
sمؤسسات القطاع

sؤسسات القطاعG مسك بطاقية -

- حـيازة بـنك معطـيات يـتعـلق باGـؤسسـات التـابعة
sفي إطار النظام اإلعالمي للقطاع sللقطاع

- تــصـور وإعــداد مــجـلــة مـتــخـصــصــة في مـؤســسـات
القطاع.

:X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

أ - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــقــيــيم قــدرات مــؤســسـاتأ - اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــقــيــيم قــدرات مــؤســسـات
القطاعsالقطاعs  وتكلف �ا يأتي:

- اGــــســـاهــــمــــة في إعـــداد  اســــتــــراتـــيــــجـــيــــة تـــطــــويـــر
s مؤسسات القطاع

- حتـديد برامج االسـتثمار بـالتشـاور مع مؤسسات
 sالقطاع

- السهر بالتـشاور مع الهيئات اGعـنيةs على تنفيذ
sعمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع
- تـشجـيع ودعم كل فرص ومبـادرات الشـراكة التي

 sؤسسات القطاعG هنيGمن شأنها تعزيز التحكم ا
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- الــســهـر عــلى حتــضــيـر وإعــداد مــلـفــات االســتـثــمـار
اخلــاصـة �ــؤســسـات الــقـطــاع الــتي تــعـرض عــلى الــهـيــئـات

sاخملتصة
- مــــسك بـــطــــاقـــيـــة Gــــؤســـســـات الــــقـــطـــاع ومــــتـــابـــعـــة

sحتيينها
- إنـشـاء بـنك مــعـطـيـات Gـؤسـســات الـقـطـاع ووضـعه

حيّز التنفيذ.

ب - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمــX قـــدرات ونــشــاطب - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمــX قـــدرات ونــشــاط
مؤسسات القطاع sمؤسسات القطاع s وتكلف �ا يأتي: 

Xـتـعـلـقـة بـتـثـمGإجنـاز كل الـدراسـات واألبـحـاث ا -
sؤسسات القطاعG قدرات أداة اإلنتاج

- إعـداد احلـصـائل والـتـقـارير واGـعـلـومـات والـوثائق
اGـتـعـلـقـة بـتـثـمـX الـنـجـاعـة اإلنـتـاجـيـة Gـؤسـسـات الـقـطـاع

sوحتليل محتوياتها
Xبـادرة بـكل دراسـة اسـتـشـرافـيـة تـسـمح بـتـثـمGا -

sؤسسات القطاعG النجاعة التقنية والتسييرية
- اقتراح كل تـدبير إداري ومالي من شـأنه السماح

  sأداء أنشطة مؤسسات القطاع Xبتثم
- اGــبــادرة بــكل تــدبـــيــر حتــفــيــزي يــتـــعــلق بــأنــشــطــة

sاالستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع
- الــسـهــر عـلى نــشـر مــجــلـة مــتـخــصـصــة �ـؤســسـات

القطاع ". 

4 :   :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 4 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-255 اGؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431
اGــوافق 20 أكـــتــــوبـــر ســـنــة 2010 واGـــذكـــور أعاله وحتــرّر

كما يأتي :

" اGادة 4 :  مديريـة الدراسات والـتخطيط s  مديريـة الدراسات والـتخطيط s وتكلف
�ا يأتي:

- اGــبـــادرة بـــاســتـــراتـــيــجـــيـــة في مـــجــال الـــدراســات
sوالتخطيط واقتراحها

- اGــبــادرة بـكل الــدراســات االســتـشــرافــيـة الــرامــيـة
إلى تــوجـــيه الــســيــاســة الــوطــنــيـــة لــلــســيــاحــة والــصــنــاعــة

sالتقليدية و/أو إعدادها

- إعــداد مــلــخص اقــتــراحــات الــبــرامج الــصــادرة عن
sالهيئات حتت الوصاية واقتراح التحكيم احملتمل

- اGــســـاهــمــة فـي جــلب وجــمـع الــتــمـــويل الــضــروري
إلجنــاز مـــشــاريع االســتـــثــمــارs بــالــتـــنــســيق مـع الــهــيــئــات

sعنيةGا

- إعـداد مـخـططـات االسـتـثـمـار الـقـطـاعـيـة الـسـنـوية
ومــتــعــددة الـــســنــوات ومــتــابــعــتــهــا وتــقــيــيــمــهــا ومــراقــبــة

sتنفيذها

sإعداد وتنسيق أعمال تخطيط االستثمارات -

- ضــمــان مــتـــابــعــة إجنـــاز الــبــرامج وإعـــداد حــصــائل
sدورية

- ضـــمــان الـــتــنــســـيق مع اGـــصــالح اGـــعــنـــيــة اGــكـــلّــفــة
sالية والتخطيطGبا

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اGتعلقة بالدراسات والتخطيط.

:X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

sـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــةGأ - اsـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــةGأ - ا
وتكلف �ا يأتي:

- اقــتـــراح بــرامج الـــدراســات الــواجـب إجنــازهــا في
اGــيـــدان االقـــتـــصــادي اGـــتـــعـــلـــقــة بـــالـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

sالتقليدية

- اGـــــشــــاركــــة فـي إجنــــاز الــــدراســــات الـــــرامــــيــــة إلى
تـــوجــــيه الـــســـيــــاســـة الـــوطـــنـــيــــة لـــلـــســـيـــاحــــة  والـــصـــنـــاعـــة

sالتقليدية

- دراسة اقـتراحـات البـرامج الـصادرة عن الـهيـئات
sحتت الوصاية والبت فيها

- القـيام بدراسـات التأثـير خملطـطات االستـثمارات
sتعددة السنواتGالقطاعية السنوية وا

- إعـــــــداد الـــــــدراســــــات ذات الـــــــطـــــــابع االقـــــــتـــــــصــــــادي
sعنيةGباالتصال مع الهياكل ا sتعلقة بالقطاعGوا

- ضمان مـتابـعة تطـور أسواق الـسياحـة والصـناعة
sالتقليدية وحتليلها

- إعـداد ونـشـر اGـذكـرات الـدوريـة الـظـرفـيـة اخلـاصة
sبالقطاع

- الـقـيـام بـدراسـات حـول اسـتـراتـيـجـيـات الـتـطـوير
sصدرة للسياحةGفي البلدان ا

- حتــــلـــــيل أثـــــر مــــشـــــاريع الــــســـــيــــاحـــــة والــــصـــــنــــاعــــة
sالتقليدية على التنمية احمللية والوطنية

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اGتعلقة بالدراسات االقتصادية.
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ب -  اGــــديـــــريـــــة الـــــفــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج الـــــتــــجـــــهـــــيــــزب -  اGــــديـــــريـــــة الـــــفــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج الـــــتــــجـــــهـــــيــــز
واالستثمار sواالستثمار s وتكلف �ا يأتي :

- اGـــشـــاركـــة في إعـــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــجـــهـــيـــز
 sواالستثمار للقطاع

- إعـــــداد مــــخـــــطــــطــــات االســـــتــــثـــــمــــارات الــــســـــنــــويــــة
واGـــتــعـــددة الـــســنـــوات ومــتـــابــعـــة تـــنــفـــيــذهـــا وتـــقــيـــيــمـــهــا

sومراقبتها

- تـــــعـــــزيـــــز احلــــــاجـــــات في مـــــجـــــال رخـص الـــــبـــــرامج
sواعتمادات الدفع وضمان متابعتها

- اGـشاركـةs مع اGـؤسـسـات اGعـنـيـةs في الـبحث عن
sالتمويل اخلارجي وجلبه

- إعــدادs الـتــقــديـرات وتــوقـعــات تــطـور الــنـشــاطـات
sالقطاعية

- إعداد الـدراسـات الـتـقيـيـمـيـة لـلمـشـاريع اخلـاضـعة
sعنيةGباالتصال مع الهياكل ا sللتمويل اخلارجي

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اGتعلقة بالتجهيز واالستثمار".

اGــاداGــادّة ة 5 :  : تــتــمـّم أحــكــام اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــيــذي رقم
10- 255 اGــــؤرخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اGــــوافق 20

أكـتـوبــر سـنـة 2010 واGــذكـور أعالهs �ـادة 4 مــكـرّرs حتـرّر
كما يأتي:

" اGــادة 4 مـــكــرر : مـــديـــريـــة اGــنـــظـــومـــات اإلعالمـــيــةمـــديـــريـــة اGــنـــظـــومـــات اإلعالمـــيــة
واإلحصائيات sواإلحصائيات s وتكلف �ا يأتي:

- تصـور واقتـراح عنـاصـر إدماج مـنظـومات اإلعالم
واإلحــصـــائــيـــات احلــديـــثــة لـــقــطـــاع الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعــة

sالتقليدية

-  إعـداد أنــظـمــة اإلعالم اخلـاصــة بـالــقـطــاع ومـتــابـعـة
sوضعها

- إعـــداد  اخملـــطط اGـــعـــلـــومــاتـي بــالـــقـــطـــاع ومــتـــابـــعــة
sتنفيذه

- تــنـــظــيم جـــمع اإلحــصـــائــيـــات اGــتــعـــلــقـــة بــالـــقــطــاع
sومعاجلتها وحتليلها ونشرها

- إعـــداد اGـــؤشــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــنـــشـــاط الـــقـــطـــاع
sومتابعتها

- تــــــــنــــــــســــــــيـق الــــــــنــــــــشــــــــاطــــــــات الــــــــتـي تــــــــســــــــتــــــــدعي
الـتـكنـولـوجـيات اGـتـقدمـة في مـيـدان اGعـلـومـاتيـة اخلـاصة

sبالقطاع

- وضع األدوات الـفـعـالـة التـخـاذ الـقـرارات اGـعـتـمـدة
على تقنيات اإلعالم واالتصال. 

: X(2) فرعيت Xو تضم مديريت
s ـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــمـــنـــظــومـــات اإلعالمـــيــةGأ - اs ـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــمـــنـــظــومـــات اإلعالمـــيــةGأ - ا

وتكلف �ا يأتي:
sنظومة اإلعالمية للقطاع وتسييرهاGوضع ا -

- اGـشــاركـة في إعــداد االسـتــراتـيــجـيــة اGـعــلـومــاتـيـة
sاخلاصة بالقطاع

- تـقـييس اGـعـلومـة من خالل دراسـة وتصـور قـواعد
sعطياتGا

sضمان وضع  الشبكة وسيرها الدائم -
- تــنـــســـيق األعــمـــال اGـــتـــعــلـــقـــة بــاGـــعـــلــومـــاتـــيــة  في

sؤسسات والهيئات حتت الوصايةGا
- تـــرقــيــة تـــعــمـــيم اســتـــعــمــال مـــتــعــامـــلي الــســـيــاحــة

sوالصناعة التقليدية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- وضع مـوقـع الـواب وبــوابــة الــسـيــاحــة والـصــنــاعـة

sالتقليدية وتنشيطهما وضمان حتيينهما
- حتـديد طلـبات القـطاع في مجـال جتهيزات اإلعالم

sاآللي وعقلنة تسييرها واستعمالها
- ضـــمــان صــيــانـــة احلــظــيــرة اGـــعــلــومــاتـــيــة لــلــوزارة

وحفظها.
ب -  اGـديـريـة الـفــرعـيـة لإلحــصــائــيــات sب -  اGـديـريـة الـفــرعـيـة لإلحــصــائــيــات s وتــكــلـف

�ا يأتي :
- إعـداد اGـعطـيـات اإلحـصائـيـة والـدراسـات اGتـعـلـقة
بقطـاع السياحة والـصناعة الـتقليديـة وجمعهـا ومركزتها
واستـغاللهـا ونشـرهـاs باالعـتمـاد على اGـنظـومة اإلعالمـية

sالقطاعية
- اGـــــشــــاركـــــة فـي إعـــــداد اســـــتـــــيـــــراجتـــــيـــــة الـــــنـــــظــــام

 sاإلحصائي للقطاع
sتـــــنــــســـــيق األعـــــمــــال فـي مــــيـــــدان اإلحـــــصــــائـــــيــــات -
بـالـتـوافق مع االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر الـنـظـام

sالوطني لإلعالم اإلحصائي
- تــنــظــيم نـــظــام الــيــقــظــة اإلحــصــائــيــة الــذي يــســمح

sتابعة تطور القطاع وإعداد التقارير بذلك�
- تـــنـــظـــيم  مـــســـارات جـــمع اGـــعـــلـــومـــة اإلحـــصـــائـــيــة

sاخلاصة بالقطاع
- نـــشــر الــنـــشــريــات واGــطـــبــوعــات اإلحــصـــائــيــة عن

طريق الدعائم اGكتوبة أو السمعية - البصرية".



24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 824

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـعـدّل أحـكـام الـنـقـطـة ( ب ) من اGـادة 5 من
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 10-255 اGؤرخ في 12 ذي الـقعدة
عــام 1431 اGــوافق 20 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واGــذكــور أعاله

وحترّر كما يأتي :
" اGادة 5 :  ......................................................
ب - اGـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـطـويـر اGـؤهالتsب - اGـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـطـويـر اGـؤهالتs وتـكـلف

�ا يأتي:
- اGــســاهــمــة  في إعــداد االســـتــراتــيــجــيــة في مــجــال

sوارد البشرية وترقية مؤهالتهاGتطوير ا
- وضع حـــيّــز الــتــنــفـــيــذ بــرامج الــتـــكــوين اGــتــواصل
وجتــديــد اGــعــلــومــات وحتــســX اGــســتــوى لــفــائــدة مــهــنــيي
الـــــســـــيـــــاحــــة واحلـــــرفـــــيـــــX ومـــــتــــابـــــعـــــتـــــهـــــا بــــاســـــتـــــعـــــمــــال
الـتكـنـولوجـيـات احلـديثـة لـلتـنـظـيم والتـسـيـيرs بـاالتـصال

sعنيةGؤسسات اGمع الهيئات وا
- وضـع آلـــــــيـــــــات وإجـــــــراءات تـــــــقـــــــيـــــــيـم واعـــــــتـــــــمـــــــاد

sستخدمي القطاعG هنيةGكتسبات اGوالتصديق على ا
- إعــداد بـــطــاقــيـــة الــتـــكــوين اGــعـــتــمـــدة Gــهن وحــرف

sالسياحة والصناعة التقليدية
-  اقــتــراح الـنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة

اGتعلقة بتطوير اGؤهالت اGهنية".

اGـاداGـادّة ة 7 :  : تــلــغى أحــكــام اGــطـة 6 من اGـادة 5 واGــطــة 4
من الـنـقــطـة (أ) من اGـادة 5 من اGــرســوم الــتـنــفـيـذي رقم
10 - 255 اGــؤرخ في 12 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اGــوافق 20

أكتوبر سنة 2010 واGذكور أعاله .

اGاداGادّة  8 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 23 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 169 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى 
s2013 ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يتضـمن اGوافـقة عـلى رخصـة �ارسـة النـشاط علىيتضـمن اGوافـقة عـلى رخصـة �ارسـة النـشاط على
مـــســـتــــوى الـــســـوق اجلـــزائــــريـــة لـــلـــتـــأمــــX اGـــســـلـــمـــةمـــســـتــــوى الـــســـوق اجلـــزائــــريـــة لـــلـــتـــأمــــX اGـــســـلـــمـــة

.Xللسماسرة األجانب في إعادة التأم.Xللسماسرة األجانب في إعادة التأم
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و �ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 95 - 07  اGــــــؤرخ في 23
شـــعـــبـــان  1415 اGــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 واGـــتـــعـــلق
بـالتأمـيناتs اGعـدل واGتممs ال سـيما  اGواد 204  مكرر 4

sو209  و210  منه
- و�ـــــقــــــتــــــضى  األمــــــر رقم  10 - 01 اGــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اGوافق 26 غـشت سنة 2010 واGـتضمن
قـانــون اGـالـيـة الـتـكــمـيـلي لـسـنـة s 2010 ال سـيـمـا اGـادة 50

sمنه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في  16 شــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

sالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في  17 شــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 113
اGؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 اGوافق 9 أبريل سنة

s2008 الذي يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات 

- و بناء على مداولة جلنة اإلشراف على التأمينات
s 2013 اجملتمعة بتاريخ 20 فبراير سنة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGادة األولى :اGادة األولى :  تطبـيقا ألحكام اGادة 204 مكرر 4 من
األمــــــر رقم 95 - 07  اGــــــؤرخ في 23 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام1415
اGـوافق 25 يــنـايــر ســنـة 1995 واGــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
اGـرسـوم إلى اGـوافـقـة عـلى رخـصـة �ـارسـة النـشـاط عـلى
مـسـتــوى الـسـوق اجلـزائـريـة لـلـتـأمــX الـتي تـسـلـمـهـا جلـنـة
اإلشـراف عـلى الـتـأمـيـنات لـلـسـمـاسـرة األجـانب فـي إعادة
الـــتــأمـــX وذلك لــلـــمــشـــاركــة في عـــقــود أو تـــنــازالت إعــادة
الـتـأمـX لـشـركـات الـتـأمـX و/أو إعـادة الـتـأمـX اGـعـتـمدة

وفروع شركات التأمX األجنبية اGعتمدة باجلزائر.

اGــــادة اGــــادة 2 :  : يــــوافـــق عـــــلى الــــرخــــصــــة اGــــذكــــــورة فــي
اGــــادة األولــى أعـالهs اGــســلـــمــة لــلـــســمــاســـرة األجــانب في

إعادة التأمX اآلتي ذكرهم :
s"MARSH LIMITED"  "1 -  "مارش ليميتد

2 -  "كــومــيل قـــلــوبــال ن. ر ســـرفس كــوs لــيـــمــيــتــد"
s"KOMILL GLOBAL NR SERVICE CO., LTD"

3 -  "مـــــاركـت إنـــــســـــورانس بـــــروكـــــرز لـــــيـــــمـــــيـــــتـــــد"
s"MARKET INSURANCE BROKERS LIMITED  (MIB)"

4 -  "جــــنـــرال ريــــا نـــســــورانس ســــرفس لــــيـــمــــيـــتـــد"
s"GENERAL REINSURANCE SERVICE LTD (GRS)"
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5 -  "جــــي أل تــــــي ســــــــبــــــســــيــــالـــتـي لــــيــــمــــيــــتـــد"
s"JLT SPECIALTY LIMITED"

6 -  "بـوتـشـر روبـنـسـون & سـتـابـلس إنـتـرنـاشـيـنل
BUTCHER ROBINSON & STAPLES "لـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــد

s"INTERNATIONAL  LIMITED

AXA CESSIONS "  "7 -  "أكــســا ســـســيـــونس بــروكــر
s"BROKER

8 -  "الــــوصــل إنـســورانـس بـروكــرز لــــيـميتـد"
s"AL WASL INSURANCE BROKERS LIMITED" 

s"FABER GLOBAL LIMITED " "9 -  "فابر قلوبل ليميتد
10 -  " كـــــــــــــــــــــيـــــت وارن & ويــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــون

."KITE WARREN & WILSON LIMITED""لــيـمـيـتــد

اGادةاGادة  3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 23 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 170 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى 
s2013 ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يــــعـــدل ويـــتـــمم اGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقـم يــــعـــدل ويـــتـــمم اGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقـم 195-99
اGــــؤرخ في اGــــؤرخ في 4 جــــمـــــادى األولى عــــام  جــــمـــــادى األولى عــــام 1420 اGــــوافق  اGــــوافق 16
غــشت سـنـة غــشت سـنـة 1999 الـذي يــحـدد إنــشـاء جلـان اGــصـاحلـة الـذي يــحـدد إنــشـاء جلـان اGــصـاحلـة

وتشكيلها وسيرها.وتشكيلها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اGــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اGـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

sدنية واإلداريةGقانون اإلجراءات ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 99-195 اGؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1420 اGــــوافق 16 غــــشت ســــنــــة
1999 الــــذي يـــحــــدد إنــــشـــاء جلــــان اGــــصـــاحلــــة وتـــشــــكــــيـــلــــهـــا

sتممGعدل واGا sوسيرها
- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 11-421 اGؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اGــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اGـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

sللجمارك وسيرها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم أحـــــكـــــام اGـــــادة 4 من
اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 99-195 اGــؤرخ في 4 جـــمــادى
األولـى عـــام 1420 اGــــوافق 16 غــــشت ســــنــــة s1999 اGــــعــــدل

واGتمم واGذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اGـادة 4 : تتشكل اللجنة احمللية للمصاحلة من :
sرئيسا sدير اجلهوي للجماركGا -

sعضوا sنائب مدير التقنيات اجلمركية -
sــنــازعــات اجلــمــركـيــة والــتــحــصــيلGنــائب مــديــر ا -

sعضوا
sعضوا sرئيس مفتشية األقسام اخملتص إقليميا -

sرئــيس قــسم الــتــحــقـيــقــات واالســتــعالم اجلــمـركي -
sعضوا

sـصـاحلـاتGـكــتب اجلـهـوي لــلـمـنـازعــات واGرئـيس ا -
مقررا".

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 23 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 171 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى 
s2013 ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يـــــعــــدل ويـــتـــمـم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقـم يـــــعــــدل ويـــتـــمـم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقـم 74-11
اGــــــــؤرخ في اGــــــــؤرخ في 13 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1432 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 16
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة 2011 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات
sبـــصـــفـــة انـــتـــقـــالـــيـــة sتـــنـــظـــيم االمـــتـــحـــان الـــنـــهــــائيsبـــصـــفـــة انـــتـــقـــالـــيـــة sتـــنـــظـــيم االمـــتـــحـــان الـــنـــهــــائي

للحصول على شهادة اخلبير احملاسب.للحصول على شهادة اخلبير احملاسب.
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير وزير ا -



24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1024

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

sتممGعدل واGا sالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اGــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واGــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

sادة 79 منهGال سيما ا sعتمدGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 11-24 اGـؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

sوقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-74 اGـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات تــنـــظــيم االمـــتــحــان

الـنـهـائيs بـصـفـة انتـقـالـيـةs لـلـحصـول عـلى شـهـادة اخلـبـير
sاحملاسب

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اGـــــرســــوم  إلـى تــــعـــــديل
وتـــتـــمــيـم بــعـض أحـــكــام اGـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 74-11
اGــؤرخ في 13 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 16 فــبــرايــر
سنة 2011 الـذي يحدد شـروط وكيفيـات تنظـيم االمتحان
الـنـهـائيs بـصـفـة انتـقـالـيـةs لـلـحصـول عـلى شـهـادة اخلـبـير

احملاسب.
اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 2 مـن اGــرسـوم
التـنفيذي رقم 11-74 اGؤرخ في 13 ربيع األول عام 1432
اGوافق 16 فبراير سنة 2011 واGذكور أعالهs كما يأتي :

XـتـربـصGا Xــادة 2 : يـتم قبـول اخلـبـراء احملـاسبـGا"
احلـاصلـX على شـهادة نـهايـة التـربص اGمـنوحـة من طرف
مـجلس اGـنـظمـة الوطـنـية لـلخـبـراء احملاسـبـX ومحـافظي
احلـــســابــات واحملـــاســبـــX اGــعــتـــمــدين أو مـن طــرف اجملــلس
الوطني لـلمحـاسبـة إلجراء اختـبارات االمـتحان الـنهائي
لــلـحـصــول عـلى شــهـادة اخلـبــيـر احملـاسـب وذلك مع مـراعـاة

الشروط احملددة في هذا اGرسوم".

اGــاداGــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 4 مـن اGــرسـوم
التـنفيذي رقم 11-74 اGؤرخ في 13 ربيع األول عام 1432
اGوافق 16 فبراير سنة 2011 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGـادة 4 :  يرسل اGتـرشح إلجراء االمتحـان النهائي
لــلــخــبــرة احملــاســبــيــة مــلـف الــتــرشح إلى اجملــلس الــوطــني
للـمـحـاسـبة عن طـريق رسـالـة مـضـمونـة أو يـقـوم بـإيداعه

مقابل وصل استالمs ويتضمن :
s......................(بدون تغيير) ........................ -
s......................(بدون تغيير) ........................ -
s......................(بدون تغيير) ........................ -
s......................(بدون تغيير) ........................ -
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة
نهاية التربص �ـنوحة من قبل مجلس اGنـظمة الوطنية
Xومــحــافــظي احلــســابــات واحملــاســبـ Xلــلــخــبـراء احملــاســبــ

اGعتمدين أو من طرف اجمللس الوطني للمحاسبة".

اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 23 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 172 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى 
s2013 ــــوافق 23 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يــــعـــدل ويـــتـــمم اGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقـم يــــعـــدل ويـــتـــمم اGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقـم 138-05
اGــــــــؤرخ في اGــــــــؤرخ في 15 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 24
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة 2005 الـذي يـحــدد األحـكـام اGـطــبـقـة عـلى الـذي يـحــدد األحـكـام اGـطــبـقـة عـلى
اGــســتــخــدمـX الــديــنــيـX اGــوضــوعــX حتت تــصـرفاGــســتــخــدمـX الــديــنــيـX اGــوضــوعــX حتت تــصـرف
جلـنـة األوقاف لـتـأطـير الـنـشـاط الـديني لـدى مـسـجدجلـنـة األوقاف لـتـأطـير الـنـشـاط الـديني لـدى مـسـجد

باريس.باريس.
ـــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

sواألوقاف
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- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 86-60 اGـــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اGـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
األحكام التي تنـطبق على العامـل الذي يعمل باخلارج في

sإطار التعاون
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-138 اGؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1426 اGـوافق 24 أبـريل سـنة 2005
Xالـديـنـي XسـتـخـدمـGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحدد األحـكـام ا
اGوضـوعـX حتت تـصـرف جلـنـة األوقـاف لـتـأطـيـر الـنـشاط

sالديني لدى مسجد باريس
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اGؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

sواألوقاف
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : يــعـدل هــذا اGــرســوم ويــتــمم اGــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-138 اGــــؤرخ في 15 ربـــيع األول عـــام
1426 اGــوافق 24 أبـــريل ســـنــة 2005 الــذي يـــحـــدد األحـــكــام

اGــطــبـقــة عــلى اGــسـتــخــدمـX الــديــنــيـX اGــوضــوعـX حتت
تـــصـــرف جلــنـــة األوقــاف لـــتـــأطــيـــر الــنـــشــاط الـــديـــني لــدى

مسجد باريس.

اGـادة اGـادة 2 : : تــعـدل اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
05-138 اGــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اGــــوافق 24

أبريل سنة 2005 واGذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اGـادة 3 : يـجب أن يــكـون اGـسـتــخـدمـون اGـذكـورون
فـي اGـــادة األولى أعالهs مـــنـــتـــمـــX من بـــاب األولـــويـــة إلى

الرتب اآلتية :

sXاألئمة األساتذة الرئيسي -

sرشدات الدينيات الرئيسياتGا -
sاألئمة األساتذة -

sرشدات الدينياتGا -
."XدرسGاألئمة ا -

اGادةاGادة 3 : :   تـعدل اGادة 13 من اGرسـوم التنـفيذي رقم
05-138 اGــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اGــــوافق 24

أبريل سنة 2005 واGذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اGـادة 13 : يـتــقـاضى اGـسـتـخـدمــون اخلـاضـعـون لـهـذا

اGرسوم في اجلزائرs راتبا شهريا يتكون �ا يأتي :
sرتبط بالرتبةGالراتب األساسي ا -

- تعويض اخلبرة اGهنية. 
ويستفيدونs عند االقتضاء من اGنح العائلية".

اGادةاGادة 4 : :   تـعدل اGادة 14 من اGرسـوم التنـفيذي رقم
05-138 اGــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اGــــوافق 24

أبريل سنة 2005 واGذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اGـادة 14 : يــســتــفــيـد اGــســتــخــدمــون اGـذكــورون في
اGــادة 3 أعالهs زيـــادة عــــلى الـــراتب اGـــنــــصـــوص عـــلـــيه في
اGـادة 13 أعالهs مـن تـعــويض شــهــري عن اGــنــصب يــسـاوي

أربعة فاصل سبعة (4,7) مرات الراتب األساسي".

اGادةاGادة 5 : :   تـعدل اGادة 15 من اGرسـوم التنـفيذي رقم
05-138 اGــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اGــــوافق 24

أبريل سنة 2005 واGذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اGـادة 15 : يــســتــفــيـد اGــســتــخــدمــون اGـذكــورون في
اGــــادة 3 أعالهs من تــــعــــويض جــــزافي شــــهـــري عـن الـــســــكن

يساوي :
- واحـد فاصل ثالثة (1,3) مـرة الراتب األساسيs إذا

sستخدم مرفوقا بأسرتهGكان ا
sصــفــر فــاصل تــســعــة (0,9) مــرة الــراتب األســاسي -

إذا كان اGستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته".

اGـادةاGـادة 6 : :   تــتـــمم أحــكــام الـــمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
05 -138 اGــؤرخ في 15 ربـــيع األول عـــام 1426 اGــوافق 24

أبـــريل ســــنـــة 2005 واGـــذكـــور أعــالهs  بـــاGــــادة 21 مــــكــــرر
وحتـرر كما يأتي :

"اGـادة 21  مـكرر  : ¢ـكن الـلـجـوء بـصـفة اسـتـثـنـائـية
إلى الـــــتــــوظــــيـف احملــــلي لـــــدى مــــســــجــــد بـــــاريـسs ألعــــوان
مـتـعـاقدين لـلـتـكفـل بتـأطـيـر األنشـطـة الـدينـيـة والـثقـافـية

التي تكتسي طابعا مؤقتا.



24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1224

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

حتـــدد شــروط وكــيـــفــيـــات الــتــوظـــيف احملــلـي لألئــمــة
اGـتــعــاقـديـن ودفع رواتـبــهم بــقــرار مـشــتــرك بـX الــوزيـر
اGـــكـــلـف بـــالـــشـــؤون الـــديـــنــــيـــة واألوقـــاف ووزيـــر اGـــالـــيـــة

والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية".
اGــادةاGــادة 7 :   يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من

أول يناير سنة 2008.

اGادةاGادة 8 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 23 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

نائب مدير برئاسة اجلمهورينائب مدير برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
بشـير سـعيـدونs بصـفته نـائب مديـر برئـاسة اجلـمهـورية

إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

محافظ الدولة لدى احملكمة اإلدارية باGدية.محافظ الدولة لدى احملكمة اإلدارية باGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
أحـمــد حـطـاطــاشs بـصــفـته مــحـافــظـا لــلـدولــة لـدى احملــكـمـة

اإلدارية باGديةs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

قـاض.قـاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافـق 15 أبــريـل ســنـــة 2013 تــنـــهىs ابــتـــداء
sمــهــام الـــسّــيــد أحـــمــد مــيــدي s2013 مـن 27 فـــبــرايــر ســنــة

بصفته قاضيا �حكمة خميس مليانةs بسبب الوفاة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

نائب مدير بالديوان الوطني لإلحصائيات.نائب مدير بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
يــاسـX خـرشيs بــصـفــته نـائب مــديـر لـلــنـشـر واحلــولـيـات
sواجملالت اإلحــصــائــيــة بــالــديــوان الــوطــني لـإلحــصــائــيـات

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عبد الرحمان طـالبs بصفته رئيسـا للدّراسات بالديوان

الوطني لإلحصائياتs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

اGدير اجلهوي للميزانية بوهران.اGدير اجلهوي للميزانية بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
sبـصفته مديرا جهويا لـلميزانية بوهران sمحمد لونيس

لتكليفة بوظيفة أخـرى.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
اGـــفـــتش اجلـــهــــوي لـــلــــمـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــالـــيـــةاGـــفـــتش اجلـــهــــوي لـــلــــمـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــالـــيـــة

باألغواط.باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـحـمـد طـالبs بـصـفـته مـفـتـشـا جهـويـا لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامة

للماليّة باألغواطs إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مــديـــر الــتـــخــطـــيط والـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــة بـــواليــةمــديـــر الــتـــخــطـــيط والـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــة بـــواليــة

تيبازة.تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـــحـــمــد زبـــوجs بــصـــفـــته مـــديــرا لـــلــتـــخـــطــيط والـــتـــهــيـــئــة

العمرانية بوالية تيبازةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مــديـــر الــتــخـــطــيط والــشـــؤون االقــتــصـــاديــة بــوزارةمــديـــر الــتــخـــطــيط والــشـــؤون االقــتــصـــاديــة بــوزارة

اGوارد اGائية.اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
لــونــيس مــعــوشs بـــصــفــته مــديــرا لــلــتــخــطــيط والــشــؤون
االقتصادية بوزارة اGوارد اGائيةs إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مدير اGدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.مدير اGدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـحمـد بوعـشةs بـصفـته مديـرا لـلمـدرسة الـوطنـية الـعلـيا

للعلوم السياسيةs بناء على طلبه.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

عميد كلية العلوم بجامعة عنابة.عميد كلية العلوم بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عبـد العـزيز دغمـانs بصفـته عميـدا لكلـية العـلوم بجـامعة

عنابةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

اGدير العاماGدير العامّ Gكتب اGركب األوGبي. Gكتب اGركب األوGبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
نـور الـدين بلـمـيهـوبs بـصفـته مـديرا عـاما Gـكـتب اGركب

األوGبيs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مدير الشباب والرياضة في والية تندوف.مدير الشباب والرياضة في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
زكــريــاء قـــريـشيs بـصـفــتـه مـديــرا لـلـشــبــاب والـريـاضــة

في والية تندوفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
اGـــديـــر الـــعـــاماGـــديـــر الـــعـــامّ لـــســـلـــطـــة ضـــبط الـــبـــريـــد واGـــواصالت لـــســـلـــطـــة ضـــبط الـــبـــريـــد واGـــواصالت

السلكية والالسلكية.السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
يـــاســX عـــبــد احلقs بـــصــفــتـه مــديـــرا عــامــا لـــســلــطـــة ضــبط

البريد واGواصالت السلكية والالسلكية.



24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1424

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مــديـر الــتــقـنــX وتــنـظــيم اGــهـنــة والــتـعــاون بـوزارةمــديـر الــتــقـنــX وتــنـظــيم اGــهـنــة والــتـعــاون بـوزارة

الصالصّيد البحري واGوارد الصيدية.يد البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
ابـراهـيم رودانs بـصـفـتـه مـديـرا لـلتـقـنـX وتـنـظـيـم اGـهـنة
sــوارد الـصّــيــديـةGوالــتــعـاون بــوزارة الــصّـيــد الــبـحــري وا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 15 أبريل سنة  أبريل سنة s2013 يتضـمs يتضـمّن تعيX مفتشن تعيX مفتش

باGفتشية العامباGفتشية العامّة في والية أدرار.ة في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد

ساGيs مفتشا باGفتشية العامّة في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

تقني بالديوان الوطني لإلحصائيات.تقني بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 15 أبـــريـل ســـنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّــــيـــد
عــــبــــــد الــــرحـــــمــــان طــــالـبs مــــديــــرا تــــقـــــنــــيــــا لـإلعالم اآللي

والفهارس اإلحصائية بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

بالديوان الوطني لإلحصائيات.بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1434 اGــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
يـاسX خرشيs مديـرا مكلّفـا بالنشر والـتوزيع والوثائق

والطبع بالديوان الوطني لإلحصائيات.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2013 ـــــوافق 15 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةGـــــوافق اGا

مديرين جهويX للميزانية.مديرين جهويX للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويX للميزانية :

sباجلزائر sمحمد لونيس -

- محمد زبوجs بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2013 ـــــوافق 15 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةGـــــوافق اGا

مديرين جهويX للجمارك.مديرين جهويX للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويX للجمارك :

sباألغواط sعبد النور حدادو -

- الطاهر خضراويs بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2013 ـــــوافق 15 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةGـــــوافق اGا

اGفتش اجلهوي للجمارك بورقلة.اGفتش اجلهوي للجمارك بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1434 اGــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

مصطفى لعيرجs مفتشا جهويا للجمارك بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ sيـــتـــضــــم s2013 ـــــوافـق 15 أبـــــريل ســــنـــة  أبـــــريل ســــنـــةGـــــوافـق اGا
مــديــــر بـــرمـــجـــة ومــتـــابــعـــــة اGـــيـــزانـــيـــة في واليـــةمــديــــر بـــرمـــجـــة ومــتـــابــعـــــة اGـــيـــزانـــيـــة في واليـــة

سـوق أهـراس.سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 15 أبـريل سـنة 2013 يـعـيّن الـسّـيد رابح
شــريطs مــديــرا لـــبــرمــجــة ومــتــابــعــة اGــيــزانــيــة في واليــة

سـوق أهـراس.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2013 ـــــوافق 15 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةGـــــوافق اGا

.Xمديرين للحفظ العقاري في واليت.Xمديرين للحفظ العقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
Xاآلتـي اسـمـاهـمـا مـديــرين لـلـحـفظ الــعـقـاري في الـواليـتـ

: Xاآلتيتـ
sفي والية جيجل sمولود قادري -

- عبد الوهاب بوعكازs في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تـعـيـX نائبن تـعـيـX نائب
مــــديــــر مــــكــــلمــــديــــر مــــكــــلّف بــــالــــعالقــــات اخلــــارجــــيــــة والــــتــــعـــاونف بــــالــــعالقــــات اخلــــارجــــيــــة والــــتــــعـــاون
والـــتـــنـــشـــيط واالتـــصــــال والـــتــظـــاهـــرات الـــعـــلـــمــــيــةوالـــتـــنـــشـــيط واالتـــصــــال والـــتــظـــاهـــرات الـــعـــلـــمــــيــة

بجامعـة عنابـة.بجامعـة عنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافـق 15 أبــــريـل ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـــبــــد الـــعــزيـــز دغـــمــانs نـــائب مـــديـــر مــكـــلّـــفــا بـــالـــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX اGـديرن تعـيX اGـدير اGوافق اGوافق 
العـامالعـامّ للعـمران والهـندسة اGـعمارية بـوزارة الس للعـمران والهـندسة اGـعمارية بـوزارة السّـكنـكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 15 أبـريل سنة 2013 يعيّـن السّيـد كمال
تواتيs مديرا عاما لـلعمران والهنـدسة اGعمارية بوزارة

السّـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xن   تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن   تـــعـــيـــ sيـــتـــضــــم s2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق اGا
اGـديـر الـعـاماGـديـر الـعـامّ لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري

في واليـة ورقلـة.في واليـة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد
شـوقي هـبـيـتهs مـديـرا عـامـا لـديـوان الـتـرقـيـة والـتـسـيـير

العقاري في والية ورقلـة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 15 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2013 يتضـمs يتضـمّن تعيـX مكلن تعيـX مكلّف
بـالـدبـالـدّراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان كـاتب الـدولـة لدىراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان كـاتب الـدولـة لدى

وزير الشباب والرياضةs اGكلوزير الشباب والرياضةs اGكلّف بالشباب.ف بالشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافـق 15 أبــــريـل ســـنـــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
نــــور الــدين بـلـمـيــهـوبs مـكـلّــفـا بـالـدّراسـات والــتـلـخـيص
sبـــديــوان كـــاتب الـــدولــة لـــدى وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة

اGكلّف بالشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

الشباب والرياضة في والية غرداية.الشباب والرياضة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1434 اGــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
زكــريــاء قــريــشـيs مــديــرا لــلــشــبــاب والــريــاضــة في واليــة

غردايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
15 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX اGـديرن تعـيX اGـدير اGوافق اGوافق 
الـعــامالـعــامّ لـســلـطــة ضـبط الــبـريــد واGـواصالت الــسـلــكـيـة لـســلـطــة ضـبط الــبـريــد واGـواصالت الــسـلــكـيـة

والالسلكية.والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد
أمــغــارs مــديــرا عــامــا لــســلــطــة ضــبط الــبــريــد واGــواصالت

السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير
الدالدّراسـات اGسـتـقبـليـة واالستـثـمار بـوزارة الصراسـات اGسـتـقبـليـة واالستـثـمار بـوزارة الصّـيدـيد

البحري واGوارد الصيدية.البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1434 اGــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
ابـــــراهـــــيم رودانs مـــــديـــــرا لـــــلـــــدّراســـــات اGـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيــــة

واالستثمار بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصيدية.



24 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1624

5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قــرار رقـم قــرار رقـم 16 / ق. م د /  ق. م د / 13  مــؤرخ في   مــؤرخ في 20 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
1434 اGــــوافق  اGــــوافق  أوأوّل أبـــريل ســـنـــة ل أبـــريل ســـنـــة s2013 يـــتـــعـــلقs يـــتـــعـــلق عــام عــام 

باستخالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــ

sإن اجمللس الدستوري
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورs ال سـيـمــا اGـادتـان 112 و 163

s(الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اGـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واGـــتــعــلـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتs ال ســـيــمــا اGــواد 88 و102

sو103 منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اGـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اGـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اGـرأة في اجملالس

sادة 6 منهGال سيما ا sنتخبةGا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اGوافق 16 أبـريل سنة s2012 احملدد لـقواعد عمل

sاجمللس الدستوري
- و�ــقــتـــضى إعالن اجملــلس الـــدســتــوري رقم 01/إ.م
د/12 اGـؤرخ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اGـوافق 15
مايـو سنة 2012 واGـتضمن نـتائج انـتخاب أعـضاء اجمللس

sالشعبي الوطني

- وبـــنـــاء عـــلى الـــتــصـــريح بــشــغــور مـقــعــد الــنـائب
علي مـاضويs اGــنــتخب في قـائمـة حـزب جبـهة الـتحـرير
sبـسـبب االسـتـقـالة sالـوطـني الـدائـرة االنتـخـابـيـة إيـلـيزي
اGـرسل من قـبل رئيـس اجمللس الـشـعـبي الـوطـني بـتاريخ
26 مــــــــــارس ســــــــــنــــــــــة s2013 حتـت رقم أخ/ أر / 85 / 2013

واGسجل باألمانة العامة للمجلس الدسـتوري بتاريخ 26
s03 حتت رقم s2013 مارس سنة

- وبـنـاء عــلى قـوائم اGـتــرشـحـX لالنـتــخـابـات الـتي
جـــرت يــوم 10 مــايـــو ســنــة s2012 اGـــعـــدة من طــرف وزارة
sالــداخــلــيــة واجلــمــاعـــات احملــلــيــة عن كل دائــرة انــتــخــابــيــة
اGـرسـلـة بـتاريخ 26 أبـريل سـنة s2012 حتت رقم 12/3083
واGسجلة باألمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26

s39 حتت رقم s2012 أبريل سنة

sقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -sقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -

sداولة قانوناGوبعد ا -sداولة قانوناGوبعد ا -

- اعتبارا أنه �قتضى أحكام اGادة 102 من القانون
sـذكــورة أعالهGــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابــات واGالـعــضــوي ا
sواحملددة حلاالت شغور مـقعد النائب وكيفيات استخالفه
يـســتـخـلف الـنـائب بــعـد شـغـور مـقـعـده بــسـبب االسـتـقـالـة
بـاGـترشح اGـرتب مـبـاشرة بـعـد اGتـرشح األخـير اGـنـتخب
في الـــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــذي يـــعـــوضه خالل الـــفـــتـــرة

sتبقيةGالنيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اGادة 6 من الـقانون
الـعـضوي 03/12 اGـؤرخ في 18 صـفـر عام 1433 اGـوافق 12
يـنـايـر سـنـة 2012 واGـذكـور أعالهs يـســتـخـلف اGـتـرشح أو
اGنـتخب �ـترشح أو مـنتخـب من نفس اجلنـس في جميع
حاالت االستخالف اGنـصوص عليها في الـقانون العضوي

sتعلق بنظام االنتخاباتGا

- واعـــــتـــــبـــــارا أنه بـــــعـــــد االطالع عـــــلـى إعالن اجملـــــلس
الـدستـوري وعلى قائـمة مـترشـحي حزب جـبهـة التـحرير
sـذكـورين أعالهGا sالـوطـني بـالـدائـرة االنـتـخـابـيـة إيـلـيـزي
تبX أن اGترشـح اGؤهل الستخالف النـائب اGستقيل هو

sكوزو إنتمات

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: يـســتـخــلف الـنــائب عـلـي مـاضــوي بـعـد
شغور مقعده بسبب االستقالةs باGترشح كوزو إنتمات.

اGـــــادة اGـــــادة 2: يــــــبــــــلّـغ هـــــذا الــــــقــــــرار إلـى رئـــــيـس اجملــــــلس
الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اGـادة اGـادة 3: : يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اGنـعـقدة
بـــتــاريخ 20 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافـق أول أبــريل
سـنة 2013 بـرئـاسـة السـيـد الـطـيب بلـعـيـزs رئـيس اجمللس
الــدســتــوري وعــضــويـــة الــســيــدتــX والــســادة: حــنــيــفــة بن
شـعبـان وفـوزيـة بن قـلة وعـبـد اجلـليـل بلـعـلي وبـدر الدين

سالم وحسX داود ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
الطيالطيّب بلعيز ب بلعيز 

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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5 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

التصنيفالتصنيف
التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

-
-
-
-
-
-

13

15

5

1

13

47

-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

12

-
-
-
-
12

1

15

5

1

13

35

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

219

240

288

1

2

3

5

 1- اجلدول اخلاص باGصالح - اجلدول اخلاص باGصالح اGركزية :اGركزية :

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى الثاني
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 13 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اGــــــوافـق أواGــــــوافـق أوّل غــــــشـت ســــــنــــــة ل غــــــشـت ســــــنــــــة s2012 يـــــــعــــــدل الــــــقــــــرارs يـــــــعــــــدل الــــــقــــــرار
الــوزاري اGـــشـــتــرك اGـــؤرالــوزاري اGـــشـــتــرك اGـــؤرّخ في خ في 18 ربـــيع األول عــام ربـــيع األول عــام
1432 اGــوافق  اGــوافق 21 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة  2011 الـــذي يـــحـــدد الـــذي يـــحـــدد

تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أو
الــصــيــانـــة أو اخلــدمــات بــعــنــوان اGـــصــالح اGــركــزيــةالــصــيــانـــة أو اخلــدمــات بــعــنــوان اGـــصــالح اGــركــزيــة

واخلارجية للوكالة الوطنية Gسح األراضي.واخلارجية للوكالة الوطنية Gسح األراضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sاليةGووزير ا

- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اGـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اGـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهGال سيما ا sطبق عليهــمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 234
اGـــــــــؤرخ في 21 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1410 اGـــــــــوافق 19
ديسـمبـر سنة 1989 واGتـضمن إنـشاء وكـالة وطـنيـة Gسح

sتمّمGعدّل واGا sاألراضي

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

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

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
18 ربــيـع  األوّل عـام 1432 اGــوافق 21 فــبــرايــر ســنـة 2011

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعنـوان اGصالح اGـركزية واخلـارجية لـلوكالة

sسح األراضيG الوطنية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـعدّل أحـكـام اGـادة األولى مـن الـقرار
الـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرّخ في 18 ربــيـع  األوّل عـام 1432
اGوافق 21 فبراير سنة 2011 واGذكور أعالهs كما يأتي :
" اGادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اGادة 8 من اGرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اGـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اGوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واGذكور أعالهs يهدف هذا
القرار إلى حتديد منـاصب الشغل وتصنيـفها ومدة العقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعنـوان اGصالح اGـركزية واخلـارجية لـلوكالة

الوطنية Gسح األراضيs طبقا للجداول اآلتية :
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التصنيفالتصنيف
التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

18

9

34

2

26

89

22

5

25

22

74

24

15

32

1

30

102

6

10

20

14

50

11

8

21

11

51

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

-
-
-
-
25

25

-
-
-
22

22

-
-
-
-
30

30

-
-
-
14

14

-
-
-
11

11

18

9

34

2

1

64

22

5

25

-

52

24

15

32

1

-

72

6

10

20

-

36

11

8

21

-

40

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اGديرياتاGديريات
اجلهويةاجلهوية

اGديرية
اجلهوية
للجزائر

اGديرية
اجلهوية
لوهران

اGديرية
اجلهوية
لقسنطينة

اGديرية
اجلهوية
لورقلة

اGديرية
اجلهوية
لبشار

288

219

200

288

200

288

219

200

200

288

219

200

288

200

288

219

200

200

288

219

200

200

5

2

1

5

1

5

2

1

1

5

2

1

5

1

5

2

1

1

5

2

1

1

2 - اجلدول اخلاص باGديريات اجلهوية : - اجلدول اخلاص باGديريات اجلهوية :

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى الثالث
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى الثالث
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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التصنيفالتصنيف
التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

10

15

16

57

15

3

13

33

15

1

80

9

6

17

10

42

545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

-

-

-

16

16

-

-

-

-

15

-

15

-

-

-

10

10

143

16

10

15

-

41

15

3

13

33

-

1

65

9

6

17

-

32

402

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اGديرية
اجلهوية
للشلف

اGديرية
اجلهوية
لسطيف

اGديرية
اجلهوية
لبسكرة

288

219

200

200

288

240

219

200

200

200

288

219

200

200

"

5

2

1

1

5

3

2

1

1

1

5

2

1

1

2 - اجلدول اخلاص باGديريات اجلهوية : (تابع) - اجلدول اخلاص باGديريات اجلهوية : (تابع)

عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول

حارس

عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى الثاني

سائق سيارة من اGستوى األول

حارس

عامل مهني من اGستوى األول

عون خدمة من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول

حارس

عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اجملموع العاماجملموع العام

اGديرياتاGديريات
اجلهويةاجلهوية

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 13 رمضان عام 1433 اGوافق أوّل غشت سنة 2012.
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قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 12 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 2  يــولــيــو  يــولــيــو
سـنة سـنة s2012  يـحـدs  يـحـدّد كـيفـيـات تـطبـيق رقـابـة النـفـقاتد كـيفـيـات تـطبـيق رقـابـة النـفـقات
الـتي يـلـتـزم بهـا فـي شكـلـهـا الالحـق عـلى اGـؤسـساتالـتي يـلـتـزم بهـا فـي شكـلـهـا الالحـق عـلى اGـؤسـسات
الــــعـــمــــومـــيــــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعـي والـــتــــجـــاريالــــعـــمــــومـــيــــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعـي والـــتــــجـــاري

واGؤسسات العمومية االقتصادية.واGؤسسات العمومية االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالـيّةGإنّ وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اGـــــؤرّخ في 24
مــــــــحـــــــــرّم عـــــــــام 1411 اGــــــــوافــق 15 غـــــــشـت ســـــــنـــــــــة 1990
واGـتـعـلّـق بـاحملـاسـبـة الـعـمـومـيـةs اGـعـدّل واGـتـمّمs ال سـيّـما

sادّة 27 منـهGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اGؤرّخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واGـتـعـلّق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

sادّة 2 مكرّر منهGال سيّما ا sتمّمGعدّل واGا sبها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-227 اGؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اGوافق 13 يولـيو سـنة 1998

sتمّمGعدّل واGا sتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزGوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 2 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1432 اGــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2011 الــذي يـــحــدّد إجــراء

sااللتزامات االحتياطية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اGــادّة 2 مـــكــرّر من
اGـــرســوم الـــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــادى
األولى عـام  1413 اGـوافق 14 نــوفـمـبــر سـنـة s1992 اGـعـدّل
واGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهs يـــهــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد
كـيـفـيـات تـطـبـيق رقـابــة الـنـفـقــات الـتي يـلـتــزم بـهــاs في

شـكـلــهـا الالحـقs عــلى اGـؤســسـات الـعــمـومـيــة ذات الـطـابع
الصناعي والتجاري واGؤسسات العمومية االقتصادية.

sـادّة ة 2 :  : تـطــبق رقـابــة الـنـفــقــات الـتـي يـلـتـــزم بـهـاGـاداGا
في شــكـلــهــا الالحقs عــلى الـنــفــقـات اGــمـولــة من مــيـزانــيـة
الـدولة اGـوجـهة إلجنـاز عمـليـات تبـعـات اخلدمـة العـمومـية
أو الـبــرامج اخلـاصـة بـالــتـجـهـيــز الـعـمـومي الــتي تـفـرضـهـا
الـدولـة واGـنـفـذة من طـرف اGـؤسـسـات اGـذكـورة في اGـادّة

األولى أعاله.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : حتــدّد الـنـفـقـات اGـعـنـيــةs اخلـاضـعـة لـلـرقـابـة
في شــــكـــلــــهــــا الالحقs فـي دفـــتــــر شــــروطs طـــبــــقــــا لـــوجــــهـــة

االعتمادات.

اGاداGادّة ة 4 :  : تخـضع قرارات االلـتزام بـالنفـقات لـرقابة
الـنـفـقـات الـتي يـلـتـزم بـهاs فـي شـكلـهـا الالحقs عـلى شـكـل
أقـــســـاط كـل ســـتـــة (6) أشـــهـــر أو ثالثـــة (3) أشـــهـــرs حـــسب

sمنوحةGفي حدود االعتمادات ا sاحلالة

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يـــــقــــوم اGــــراقب اGـــــالي �ــــنـح الــــتــــأشــــيــــرة
لــتـحـريـر الــقـسط األول من االلــتـزامـات االحـتــيـاطـيـة دون

ضرورة إرفاق وثائق ثبوتية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 6 :  : يـــــحـــــرّر الـــــقـــــسط الـالحــق بـــــعـــــــد تـــــقـــــــد�
وثـــائـق ثـبـوتـيـة تــتـعـلق بـاسـتـعـمـال االعـتـمـادات اخلـاصــة

بالقسط السابق.

7 :  : تـــتـمّ تـــســـويــــة االلـــتـــزامــــات االحـــتـــيــــاطـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
لـلـنــفـقـات اGـتــعـلّـقـــة بـالـقــسط عـنـدمـــا يـتم اسـتــعـمـالـه كـل
ســـتــة (6) أشـــهـــر أو ثالثـــة أشـــهـــرs حـــسب احلـــالـــةs بـــتـــقــد�

وثائق ثبوتية.

يؤشر اGراقب اGالي على هذه التسوية.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 12 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 2
يوليو سنة 2012.

كر� جوديكر� جودي
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وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 7   شـــعـــبـــان عــام    شـــعـــبـــان عــام 1433
اGوافق اGوافق 27 يونـيو سنة  يونـيو سنة s2012 يحدs يحدّد كـيفيات متابعةد كـيفيات متابعة
وتـــقـــيـــيم حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص رقم وتـــقـــيـــيم حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص رقم 111-302 الــذي الــذي
عــنــوانـه "صــنــدوق الــتــنـــمــيــة الــريــفـــيــة واســتــصالحعــنــوانـه "صــنــدوق الــتــنـــمــيــة الــريــفـــيــة واســتــصالح

األراضي عن طريق االمتياز".األراضي عن طريق االمتياز".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةGإن وزير ا
sووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جـــمـــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اGــوافــق 28 مـــايـــو

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اGـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1410 اGـــوافــق أوّل يـــنـــايــــر
sســــنـــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

sتمّمGعـدّل واGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-145 اGؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عـــــام 1424 اGــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
الـذي يـحـدّد كـيفـيـات تـسـيـير حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 111-302 الــذي عـنــوانه "صــنـدوق الــتـنــمــيـة الــريـفــيـة
واســــــتـــــصـالح األراضـي عن طــــــريق االمــــــتــــــيــــــاز"s اGــــــعـــــدّل

sادّة 6 منهGال سيّما ا sتمّمGوا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 13 صــــفـــــر عــــــام 1424 اGــــوافـق 15 أبــــريل ســــنــــة 2003
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلــاصّ رقم 111-302 الـــذي عــنـــوانه "صـــنــدوق الـــتـــنــمـــيــة
s"الــــريــــفــــيـــة واســــتــــصالح األراضـي عن طــــريق االمــــتــــيـــاز

sتمـّمGا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 03-145 اGــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام 1424
اGــوافـق 29 مـــارس ســنـــة 2003 واGــذكـــــور أعالهs يــهـــدف
هـــذا الـــقــــرار إلـى حتـــديــــد كــيـــفــــيــات مـــتــابـــعــــة وتــقـــيــيم
حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاصّ رقم 111-302 الــذي عــنـوانـه
"صــنـــدوق الـــتــنـــمــيـــة الـــريــفـــيــة واســـتـــصالح األراضي عن

طريق االمتياز".
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــتم الـتــكـفـل بـالـنــفـقــات اGـتــعـلــقـة بـتــمـويل
sـذكـور أعالهGــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اGاألعـمـال ا
من بنك الـفالحة والتـنميـة الريفـية اGعيّن كـوسيط مالي
مــكـــلّف بــتــنـــفــيــذ أعــمــال دعـم الــدولــة اGــقـــيّــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اGـــالــيّــة اGـــتــعـــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اGـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـــــلـى أســــاس اتـــــفـــــاقــــيـــــة مـــــبــــرمـــــة بـــــX وزارة الــــفـالحــــــة
sــذكــــور أعالهGــالي اGوالــتــنــمــيـــة الــريــفـــيــة والـــوســـيـط ا
الـــتـي حتـــدّد الـــكـــيــفـــيـــات واإلجـــراءات الـــتي تـــخـــصــع لـــهــا

.Xالطرف Xالعالقات ب
4 :  : تـتــولى اGــصــالح اGــعــنــيــة لــوزارة الـفـالحـة اGـاداGـادّة ة 
والــتــنـمــيــة الــريــفــيــة تــأهـيـل األعـمــال لـالسـتــفــادة من دعم
صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق

االمتياز وتقييمها ومتابعتها.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : حتــدّد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـطـريــقـة الـواجب اتـبـاعــهـا لـلـتـأهـيـل لالسـتـفـادة من دعم
هـــــذا الـــــصــــنـــــدوق وإجـــــراءات ذلـك �ــــقـــــرّر من الــــــوزيـــــر

اGكـلّـف بالفالحـة.
6 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اGـــــصـــــالح الـــــفـالحـــــيــــة اGــــاداGــــادّة ة 
لــلــواليــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تــمـــويل من الــصـــنــدوق واســتـــعــمــاله إلـى مــصــالح اإلدارة

اGركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية اGعنية.
اGاداGادّة ة 7 :  : ترسل إلى وزارة اGالـيّةs في إطار مـتابعة
هــذا الــصــنـدوقs وضــعــيــة فــصــلــيـة لــلــتــعــهــدات في دعــامـة
ورقـيـة وإلـكـتــرونـيـة حـسب الـفـرع وحـسب الـواليـة حـسب
مـــدونــة الـــصــنـــدوق كــمـــا هــو مــحـــدد في الـــقــرار الــوزاري
اGــشــتـرك اGــتــضـمّـن حتـديــد مــدونـة اإليــرادات والــنـفــقـات
ومـــفــرع أيـــضــا حـــسب اGــدونـــة اGــفـــصــلــة طـــبــقـــا لــقــرارات

الوزير اGكلّف بالفالحة مع بيان :
sستفيدينGطبيعة العملية وعدد ا -

sتعهد به حسب فئة كل عمليةGبلغ اGا -
sسدد حسب فئة كل عمليةGبلغ اGا -

- الرصيد اGتبقي من العملية.
اGــاداGــادّة ة 8 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اGـــؤهــلـــة اإلعــانــات
اGـمــنــوحـة طــبــقـا لإلجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اGعمول بها.
يـــجب أن ال تـــســـتـــعـــمل اإلعـــانـــات اGــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا

لقائمة األعمال إال لألهداف التي منحت من أجلها.
اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من االعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اGذكورة في اGادّة 7 أعاله.
اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 7 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 27

يونيو سنة 2012.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزير  وزير  الفالحة والتنمية الريفيةالفالحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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قـــرار مــؤرخ فيقـــرار مــؤرخ في8 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 28 يـــونـــيــو يـــونـــيــو
سـنـة سـنـة s 2012 يـعـد s يـعـدّل الـقـرار اGـؤرل الـقـرار اGـؤرّخ في خ في 11 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
واGـتـضمّن عـام عـام 1431 اGـوافق  اGـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة 2010 واGـتـضم 
تعيX أعـضاء مجلس إدارة الديـوان الوطني اGهنيتعيX أعـضاء مجلس إدارة الديـوان الوطني اGهني

للحليب ومشتقاته.للحليب ومشتقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 8 شعـبـان عام 1433 اGـوافق
28 يـــونـــيـــو ســـنـــة s2012 يـــعـــدّل الـــقـــرار اGـــؤرّخ في 11 ذي

القعدة عام 1431 اGوافق 19 أكتـوبر سنة 2010 واGتضمّن
تـعــيـX أعــضــاء مـجــلس إدارة الـديــوان الـوطــني لــلـحــلـيب

ومشتقاتهs اGعدّلs كما يأتي :

"�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 11 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1431
اGـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة s2010 تــعـيّـن الـسّــيـدة والــسّـــادة
اآلتـيــة أســمــاؤهمs تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادّة 10 مـن اGــرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 97-247 اGؤرّخ في 3 ربيع األوّل عام 1418
اGـوافق 8 يــولــيــو ســنـة 1997 واGــتـضــمّـن إنــشــاء الــديـوان
الــــوطـــني اGــــهــــني لـــلــــحـــلــــيب ومــــشـــتــــقـــاتـهG sـــدة ثالث (3)

سنـوات :

................................................................

�ثل الغرفة الوطنية للفالحة". sعمار حديدي -

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في 27  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1433
اGوافق اGوافق 17 يونـيو سنة  يونـيو سنة s2012  يحـدs  يحـدّد قائمة إيراداتد قائمة إيرادات
ونفقـات حســاب التـخصيص اخلــاص رقـم ونفقـات حســاب التـخصيص اخلــاص رقـم 302-092
 الـذي عـنوانـه "الصـنـدوق الـوطـني لـترقـيـة الـفـنون الـذي عـنوانـه "الصـنـدوق الـوطـني لـترقـيـة الـفـنون

واآلداب وتطويرها".واآلداب وتطويرها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالـيّةGإنّ وزير ا

sووزيرة الثقافة

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

sتمّمGعدّل واGا sاليّةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

sتمّمGعدّل واGا sباحملاسبة العمومية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اGـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اGـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s1998 ال سـيّــمـا اGـادّة 90

sمنـه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s2000 ال سـيّــمـا اGـادّة 89

sمنـه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اGــؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمّن قـانون

sادّة 85 منهGال سيّما ا s2009 اليّة التكميلي لسنةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s2011 ال سـيّــمـا اGـادّة 73

sمنـه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-18 اGـؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اGـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحـدّد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
092-302 الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني لــــتـــرقـــيـــة

s"الفنون واآلداب وتطويرها
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 26 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2002
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلــاص رقم 092-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

s"لترقية الفنون واآلداب وتطويرها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 12-18 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1433
اGــوافق 9 يـــنــايــر ســنــة 2012 واGـــذكــور أعالهs يــهــدف هــذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 092-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
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2 :  : تـــضـم قـــائـــمــــة إيـــرادات ونـــفــــقـــات حـــســـاب اGــاداGــادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 092-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"

مـا يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- عائـد رسم نسبته 0,5% على رقم أعـمال متـعاملي
الــهــاتف الــنــقــــال اGــنــشــأ �ــوجب اGــادّة 85 من األمــر رقم
09-01 اGــؤرّخ في 29 رجب عــام 1430 اGــوافق 22 يـــولـــيــو

ســـنـــة 2009 واGـــتــضـــمّــن قـــانـــــون اGــالــــيّـــة الـــتــكــمـــــيـــلي
s2009 لسنـة

sإعانات الدولة واجلماعات احمللية -
sوارد األخرىGساهمات أو اGجميع ا -

- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :

1  - بـــعــــنـــوان إعــــانــــة الــــدولــــة لــــتــــرقـــــيـــة الــــفـــنـــون  - بـــعــــنـــوان إعــــانــــة الــــدولــــة لــــتــــرقـــــيـــة الــــفـــنـــون
واآلداب وتطويرهـا :واآلداب وتطويرهـا :

sأ) بــــعــــنــــوان تـــــرقــــــيــــة اإلبـــــداع األدبي وتــــطــــويـــــرهsأ) بــــعــــنــــوان تـــــرقــــــيــــة اإلبـــــداع األدبي وتــــطــــويـــــره
إعـانـة مـا يأتي :إعـانـة مـا يأتي :

- نـشــر وطـبــاعــة وتـرقــيـة األعــمـال األدبــيـة والــكـتب
وأعـمــال الـبــحـوث في مــجـاالت الــفـنــون واآلداب عـلى كـل
الــدعــائم اGــوجــودة أو اGــســتــقــبــلــيــة بــاســتــثــنــاء اGــؤلــفـات

sتخصصةGالعلمية ا
sالكتابة األدبية -

- ترجـمة األعـمال األدبيـة والكـتب وأعـمال الـبحوث
في مجاالت الـفنون واآلداب بـاستـثناء اGـؤلفـات العلـمية
اGتخصصةs إلى الـلغات الوطنية أو من الـلغات الوطنية

sإلى اللغات األخـرى
- نــــشـــر وطـــبــــاعـــة وتـــرقــــيـــة الــــنـــشـــريــــات الـــدوريـــة
اخملتصة في اجملاالت األدبـية والفنية والـنشريات اGوجهة
لـلشـبـاب والـشـــرائط اGرسـومـة عـلى الـدعــائم اGـوجــودة

sستقبليةGأو ا
- اGـشاركـة في ورشات وإقـامـات في جمـيع األنواع

sاألدبية في اجلزائر وفي اخلارج
- تـــنــــظــــيم تــــكــــر¢ـــات وإحــــيــــاء ذكــــرى شـــخــــصــــيـــات

وأحداث أدبية.
sب) بــــعـــنـــوان تــــرقـــــيـــة اإلبـــــداع األدبي وتـــطـــويــــرهsب) بــــعـــنـــوان تــــرقـــــيـــة اإلبـــــداع األدبي وتـــطـــويــــره

إعـانـة مـا يأتي :إعـانـة مـا يأتي :
- كـتابة وإنتـاج وتوزيع ونشـر وترقية اGـسرحيات

sوالعروض الفنية

- تــســجـيل وإنــتــاج وتــوزيع ونـشــر وتــرقـيــة أعــمـال
إبــداعــيــة أو من الــتــراثs مـوســيــقــيــة وغـنــائــيــة وأشــرطـة

sفيديو موسيقية على دعائم سمعية وبصرية
sإنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إيقاعية -

sإجناز مشاريع تشمل عدة مجاالت فنية -
- إجنـاز ¬ـاذج أصـلــيـة في مـجـال الـفــنـون الـبـصـريـة

s(التصمـيم)
- إجنـــــاز مـــــشـــــاريـع وأعـــــمــــال فـي مـــــجـــــال الـــــفـــــنــــون

sالبصرية
- تـنظـيم وتـرقـية مـعـارض األعـمال الـفـنـية واقـتـناء

sعرضGمعدات إلجناز أعمال ا
- نــشــر وإعــداد فــهـارس مــتــعــلــقــة �ــعــارض األعــمـال

sواألحداث الفنية
- اGـشـاركة في ورشـات وإقـامـات فنـيـة في اجلـزائر

sوفي اخلـارج
- تـــنــظـــيم تـــكــر¢ـــات وإحـــيــاء ذكـــرى الـــشــخـــصـــيــات

sواألحداث الفنية
sتنظيم جوائز ومسابقات في مجال الفنون -

- تـنـفــيـذ وتـطـويــر مـشـروع فـنـي أو تـصـور أو عـمل
بحث يكون كأساس Gشروع فني بصري.

2  - بــعـــنـــوان مـــخـــصــصـــات اGـــؤســـســـات لــلـــنـــفـــقــات  - بــعـــنـــوان مـــخـــصــصـــات اGـــؤســـســـات لــلـــنـــفـــقــات
اGرتبطة بالعمليات اGعهودة إليها :اGرتبطة بالعمليات اGعهودة إليها :

- إجنـاز عـملـيـات طـبـاعـة ونشـر الـكـتب وغـيـرها من
sالنشريات

sالكتابة األدبية -
- إجنــــاز عــــمــــلــــيـــات تــــرقــــيــــة الــــكــــتب وغــــيــــرهــــا من

sالنشريات
sإجناز ترجمات ألعمال أدبية -

- نــــشـــر وطـــبــــاعـــة وتـــرقــــيـــة الــــنـــشـــريــــات الـــدوريـــة
اخملـــتـــصـــة فـي اجملـــاالت األدبـــيـــة والـــفــــنـــيـــةs والـــنـــشـــريـــات

sرسومةGوجهة للشباب والشرائط اGا
- إجنــاز عـــمــلــيــات إنــتــاج أعــمــال فـــنــيــة بــاســتــثــنــاء

sاألعمال السينمائية
- إجنــاز عــمــلــيــات تــوزيـع أعــمــال فــنــيــة بــاســتــثــنـاء

sاألعمال السينمائية
- إجنــاز عــمــلـيــات تــرقــيــة أعــمــال فـنــيــة بــاســتــثــنـاء

sاألعمال السينمائية
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- تـسـجـيل األغـاني واألعـمـال اGـوسـيـقـيـة والـغـنـائـية
sواإليقاعـية

- تـــــنــــظــــيم ورشـــــات وإقــــامــــات في جـــــمــــيع األنــــواع
sاألدبية والفنية في اجلزائر وفي اخلارج

- شـراء حـقـوق الـنـشـر والـتـرجـمـة في اجلـزائـر وفي
sاخلارج

- تــــكــــر� وإحـــيــــاء ذكـــرى الــــشـــخــــصـــيــــات واألحـــداث
األدبيـة والـفـنـيـة وكـذا منـح جوائـز ومـسـابـقـات في مـجال

الفنون واآلداب.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يــلــغى الـــقــرار الـــوزاري اGــشــتــرك اGــؤرّخ
في 26 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 27 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 17
يونيو سنة 2012.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s2000 ال سـيّــمـا اGـادّة 89

sمنـه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اGــؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمّن قـانون

sادّة 85 منهGال سيّما ا s2009 اليّة التكميلي لسنةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s2011 ال سـيّــمـا اGـادّة 73

sمنـه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 09-202 اGـؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اGــوافق 27 مــايـــو ســنــة

sركز الوطني للكتابGتضمّن إنشاء اG2009 وا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-18 اGـؤرّخ
في 15 صـــفـــــر عـــــام 1433 اGــــوافق 9 يـــنـــايـــــر ســــنـــة 2012
الـذي يـحـدّد كـيفـيـات تـسـيـير حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 092-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنــدوق الـوطـني لـتـرقـيـة

s"الفنون واآلداب وتطويرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-115 اGؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اGــوافق 11 مـــارس ســـنـــة
2012 واGـتــعـلّق بــالـلّــجــنـة اGــتـخــصـصــة في إعـانــة الـفــنـون

واآلداب بعنـوان حساب التـخصيص اخلاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

s"وتطويرها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 27 رجـب عــــام 1433 اGــــوافـق 17 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2012
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلــاص رقم 092-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

s"لترقية الفنون واآلداب وتطويرها

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في 27  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1433
17 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2012  يـــحـــدs  يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اGــوافق اGــوافق 
مــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاصمــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاص
رقـم رقـم 092-302  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالـيّةGإنّ وزير ا
sووزيرة الثقافة

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

sتمّمGعدّل واGا sاليّةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

sتمّمGعدّل واGا sباحملاسبة العمومية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اGـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اGـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة s1998 ال سـيّــمـا اGـادّة 90

sمنـه

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 12-18 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1433
اGــوافق 9 يـــنــايــر ســنــة 2012 واGـــذكــور أعالهs يــهــدف هــذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 092-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"

الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
اGاداGادّة ة 2 :  : ¢وّل الصندوق الـعمليات اGنصوص عليها
في أحكـام الـقـرار الوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 27 رجب
عــــام 1433 اGــــوافـق 17 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2012 الــــذي يــــحـــدّد
قــائـمـــة إيـــرادات ونـفــقــات حــســـاب الــتــخـصــيص اخلــاص
رقم 092-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنــدوق الـوطـني لـتـرقـيـة

الفنون واآلداب وتطويرها".
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـضـمن االلـتـزام بـالــنـفـقـاتs اآلمـر بـصـرف
حــســـاب الــتــخـصــيص اخلـاص رقم 092-302 الــذي عـنـوانه
"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـضـمن اGــصـالح اخملـتــصـة لـلـوزارة اGــكـلّـفـة
بـالــثـقـافــة قـابـلــيـة االسـتـفــادة من دعم الـصــنـدوق الـوطـني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرها.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : ¢ـنـح لـصـالح حـســـاب الـتـخـصـيص اخلــاص
رقم 092-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنــدوق الـوطـني لـتـرقـيـة
الــفـنـون واآلداب وتــطـويــرهـا" عـلى أســاس مـلف يــتـضـمّن
عــــلى اخلـــصـــوصs بــــرنـــامج أعـــمــــال وحـــصـــائـل اســـتـــعـــمـــال

االعتمادات اGمنوحة بعنوان الدعم السابق.
يـــجب تـــقـــد� طـــلـــبــــات دعم مـــيـــزانـــيـــة الـــدولـــة خالل

األشغال التحضيرية Gشروع قانون اGاليّة.
يــرتـــبط كل تـــســلــيم ألقـــســاط االعــتـــمــادات بــتـــبــريــر

استعمال القسط السابق.
اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـضـمن اGـصـالح اGـركـزيـة لـلـوزارة اGـكـلّـفـة

بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال اإلعانات اGمنوحة.
وبــــهــــذه الــــصــــفـــةs يــــحـق Gـــصــــالـح الـــوزارة اGــــكــــلّــــفـــة
بــالــثـقــافــة اGــطــالــبــة بــأي وثــائق أو مــســتــنــدات احملــاســبـة

الضرورية Gمارسة اGراقبة.
اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــرسل الــوزيـر اGــكـلّف بــالــثـقــافـة حــصـيــلـة
ســنــويــة تــشــمل مــبــالغ اإلعــانــات اGــمــنــوحــة وكــذا قــائــمــة
اGــسـتــفــيـدين إلى الـــوزيــر اGــكــلّـف بـاGــالــيّــةs في نـهــايـــة

كــل سنة ماليّة.
يــرسل الــوزيـر اGــكــلّف بــالــثـقــافــة حــصــيـلــة ســنــويـة
تشـمل مـبـالغ اإلعـانـات اGمـنـوحـة وكـذا قائـمـة اGـؤسـسات
sـالـيّـةGـكــلّف بـاGـسـتـفـيــدة إلى الـوزيــر اGحتت الـوصــايــة ا

في نهاية كـل سنة ماليّة.
اGــاداGــادّة ة 8 :  : تــخـــضع اإلعــانـــات واخملــصـــصــات لــهـــيــئــات
اGـــــراقــــبـــــة لــــلـــــدولــــةs طــــبـــــقــــا لـإلجــــراءات الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة

والتنظيمية اGعمول بها.

اGـــــاداGـــــادّة ة 9 :  : ال تـــــســـــتــــــعـــــمـل اإلعـــــانـــــات واخملــــــصـــــصـــــات
اGمنوحة إالّ لألغراض التي منحت من أجلها.

10 :  : تـــرسل مــــصـــالـح وزارة اGـــالـــيّــــة اGـــكــــلّـــفـــة اGــاداGــادّة ة 
بـالـتـحـصـيلs شـهـريـاs كـشـفـا مـفـصال يـبـرز مـبـلغ مـخـتـلف
إيـــرادات احلــــســـاب ومــــصـــدره لـــآلمــــر بـــالــــصـــرف بـــوزارة

الثقافة.
اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 27 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 17

يونيو سنة 2012.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 21  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اGـوافـق اGـوافـق 3  يـنـايـر سـنـة   يـنـايـر سـنـة s2013 يـحـدs يـحـدّد قـائـمـة صـفـقـاتد قـائـمـة صـفـقـات
الـدالـدّراسـات واخلـدمـات اGـعفـاة من تـقـد� كـفـالـة حسنراسـات واخلـدمـات اGـعفـاة من تـقـد� كـفـالـة حسن

تنفيذ الصفقة.تنفيذ الصفقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةGإن وزير ا
sووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واGـتـضمّن تـنظــيم الـصفـقـات الـعمـومــيةs اGـعدّل واGـتمّم

sادّتان 97 و99 منـهGال سيّما ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 7
مـحـرّم عام 1429 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2008 الـذي يـحدّد
قــائــمـة صــفــقــات الـدّراســات واخلــدمــات اGـعــفــاة من تــقـد�

sتمّمGا sكفالة حسن تنفيذ الصفقة

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 97 من اGـرسوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اGـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
sذكور أعالهGتمّم واGعـدّل واGا s2010 وافق 7 أكتـوبر سنةGا

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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يــعــفي وزيــر الــثــقــافــة اGــتــعــامــلــX اGــتــعــاقــدين مــعــه من
تـقــد� كـفــالـــة حـسـن تـنـفـــيـذ الـصـفـقــة بالـنـسـبــة لـبـعض
األصـنــاف من صــفـقــات الـدّراسـات واخلــدمـات اGــبـيــنـة في

اGادّة  2 أدنـاه.

2 : : يــــــخـص اإلعــــــفـــــــــاء اGــــــذكــــــــــور فـي اGــــــادّة اGـــــاداGـــــادّة ة 
األولـى أعـاله :

- صـــفــقــات الــدّراســات اGـــتــعــلــقـــة بــتــرمــيـم اGــمــتــلك
sالعقـاري احملمي

- الصفقات اGتـعلقة بإعداد اخملططات الدائمة حلفظ
sالقطاع احملفوظ واستصالحها

- الــصـــفــقــات اGــتـــعــلــقــة بـــإعــداد مــخــطـــطــات حــمــايــة
sواستصالح موقع أثري ومنطقته احملمية

- الـصــفـقــات اGــتـعــلـقــة بـإعــداد مـخــطـطــات الـتــهـيــئـة
sالعامة للحظائر الثقافية

- صــفــقـات اخلــدمــات اGــتـعــلــقــة بـتــثــمــX اGـمــتــلــكـات
sالثقافية احملمية

- الــصـفـقـات اGـتــعـلـقـة بـإتـاوات الــهـاتف واألنـتـرنت
sاء والكهرباء والغـازGوا

- الــصــفــقـات اGــتــعــلــقـــة �ــصــاريف نــشــر اإلعـالنـات
sواإلشهار على كـل الدعـائم

- الــصــفــقــات اGـــتــعــلــقــة �ــصــاريف نــقـل األشــخــاص
sوالبضـائــع

- الـصـفـقـات اGـتـعـلـقـة �ـصـاريف الـفـنـدقـةs ال سـيّـمـا
sكاتب والقاعاتGاإليواء واإلطعام وتأجير ا

- الصفقات اGتعلقة بتنظيف مقر وزارة الثقافة.

اGـاداGـادّة ة 3 : : ¢ـكن تـعـويض كـفـالة حـسن تـنـفـيـذ صـفـقات
sـــادّة األولى أعالهGـــذكـــورة فـي اGالـــدّراســـات واخلــــدمـــات ا
بــاقـتـطــاعـــات حـسـن الـتــنـفــيــذ وذلــك طـبـقـــــا لـلـمـــادّة 99
من اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGــؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اGــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة s2010 اGــعــدّل واGــتــمّم

واGذكـور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يــلــغى الـــقــرار الــوزاري اGــشـــتــرك اGــؤرّخ
في 7 محرّم عام 1429 اGوافق 15 يناير سنة s2008 اGتمّم

واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 3
يناير سنة 2013.

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1433 اGـوافق  اGـوافق 26 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضــمن حتـديـدs يـتـضــمن حتـديـد

مواقع اGفتشيات اإلقليمية للتجارة.مواقع اGفتشيات اإلقليمية للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
sووزير التّجارة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللية والبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـــــؤرّخ في 17 شـــــوّال عـــــام 1423 اGـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبــــر

sسنة 2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 09
اGــؤرّخ في 15 صـــفـــر عــام  1432 اGــوافق 20 يــنـــايـــر ســـنــة
2011 واGـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اGـــصــالـح اخلــارجـــيــة في وزارة

sالتجارة وصالحياتها وعملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
21 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اGــــــوافق 21 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

sفتشيات اإلقليمية للتجارةGتضمن إنشاء اGوا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 9 من اGـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 11 - 09  اGــؤرّخ في 15 صـــفـــر عــام 1432
اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
القرار إلى حتديد مواقع اGفتشيات اإلقليمية للتجارة.

اGاداGادّة ة 2 :  حتدّد مواقع اGفتـشيات اإلقليمـية للتجارة
اGـذكـورة في اGـادة األولى أعالهs وفق اGـلـحق اGـرفـق بـهذا

القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اGوافق 26 أبريل سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي
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اGلحقاGلحق
مواقع اGفتشيات اإلقليمية للتجارةمواقع اGفتشيات اإلقليمية للتجارة

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

إن صالح
إن قزام

Xزوات Xت

بئر العاتر
الشريعة
الونزة

مغنية
الغزوات
الرمشي
سبدو
صبرة

أوالد ميمون

السوقر
قصر الشاللة

فرندة
اGهدية
رحوية

ذراع اGيزان
عزازقة
بوغني

باب الوادي
الدار البيضاء

الشراقة
احلراش

سيدي امحمد
بئر مراد رايس

بوزريعة
درارية
زرالدة
بئر توتة
براقي
الرويبة
حسX داي

مسعد
عX وسارة
حاسي بحبح

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

تيميمون
رقان

بوقادير
تنس

وادي الفضة
عX مران

آفلو

عX مليلة
عX البيضاء
عX الفكرون
مسكيانة

سوق نعمان

نقاوس
بريكة
أريس

أقبو
سيدي عيش

خراطة

أوالد جالل
زريبة الوادي

طولقة

بني عباس
العبادلة

بوفاريك
بوقرة
العفرون

األخضرية
سور الغزالن

مشدالة
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاGة

قسنطينة

اGدية

مسغا®

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

اGيلية
الطاهير

عX وGان
العلمة
بوقاعة

أوالد ابراهيم
سيدي بوبكر

القل
عزابة
احلروش

سفيزف
تالغ

ابن باديس
رأس اGاء

احلجار
برحال

وادي الزناتي
بوشقوف

قلعة بوسبع

اخلروب
حامة بوزيان
علي منجلي
عX عبيد

زيغود يوسف

البرواقية
قصر البخاري
بني سليمان

تابالط

سيدي علي
بوقيراط
عX تادلس
عشعاشة

اGسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تيسمسلت

الوادي

بوسعادة
سيدي عيسى

مقرة

تيغنيف
احملمدية
سيق
غريس

توقرت
حاسي مسعود
سيدي خويلد

أرزيو
عX الترك
وهران وسط
بئر اجلير
السانية

األبيض سيدي الشيخ
بوقطب

جانت
إن أميناس

رأس الوادي
مجانة

برج الغدير

برج منايل
بودواو
دلس

خميس اخلشنة

القالة
بن مهيدي
الذرعان

األرجم
ثنية األحد

اGغير
الدبيلة
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

ششار

سدراتة

القليعة
شرشال
حجوط

بواسماعيل

فرجيوة
شلغوم العيد

العطاف
خميس مليانة

عX الصفراء
مشرية

بني صاف
العامرية

حمام بوحجر

اGنيعة
القرارة
متليلي
بريان

وادي رهيو
مازونة

عمي موسى
يلل

جديوية

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432
اGـوافق اGـوافق 9 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة s2011 يـحـدد تــنـظـيم اإلدارةs يـحـدد تــنـظـيم اإلدارة
اGــركـــزيــة في وزارة الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــاناGــركـــزيــة في وزارة الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــان

االجتماعي في مكاتب.االجتماعي في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةGووزير ا

sووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

sوالضمان االجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 125
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 واGـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة
العـمل والـتشـغيل والـضـمان االجـتمـاعيs ال سـيمـا اGادة 9

sمنه

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 8
ربــيـع األول عـام 1425 اGــوافق 28 أبــريل ســنـة 2004 الـذي
يــــــحــــــدد تــــــنــــــظــــــيـم اإلدارة اGــــــركـــــزيــــــة فـي وزارة الــــــعــــــمل

sوالتشغيل والضمان االجتماعي في مكاتب

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عX الدفلى

النعامة

عX تموشنت

غرداية

غليزان
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3 : : تضـم اGديـريـة العـامـة للـضـمان االجـتـماعي اGاداGادّة ة 
: (2) Xنظمة في مديريتGا

مـديـريـة الـتــشـريع والـتـنــظـيم لـلـضــمـان االجـتـمـاعي
والتـعاضـدية االجتـماعـية الـتي تشمل ثالث (3) مـديريات

فرعية :

اGــديــريـة الــفــرعــيـة لــلــتـشــريع والــتــنــظـيـم لـلــضــمـاناGــديــريـة الــفــرعــيـة لــلــتـشــريع والــتــنــظـيـم لـلــضــمـان
االجتماعيs االجتماعيs وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

- مــكـــتب إعــداد مـــشــاريع الـــنــصـــوص الــتـــشــريـــعــيــة
sوالتنظيمية في مجال الضمان االجتماعي

- مــــكــــتب مـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة تــــطــــبـــــيق األحــــكــــام
sالتشريعية والتنظيمية في مجال الضمان االجتماعي

- مـــكـــتب مـــتـــابــعـــة وتـــقـــيــيـم اGــنـــازعـــات في مـــجــال
الضمان االجتماعي.

اGــديــريــة الــفـرعــيــة لالتــفــاقـيــات الــدولــيـة لــلــضــمـاناGــديــريــة الــفـرعــيــة لالتــفــاقـيــات الــدولــيـة لــلــضــمـان
: (2) Xوتتكون من مكتب sاالجتماعي sاالجتماعي

- مكتب دراسة وإعداد االتفاقيات الدولية للضمان
sاالجتماعي

- مكتب متابعـة تنفيذ االتفاقيات الدولية للضمان
االجتماعي.

اGـديرية الـفرعـية للـتعـاضديـة االجتمـاعيـة واألشكالاGـديرية الـفرعـية للـتعـاضديـة االجتمـاعيـة واألشكال
: (2) Xوتتكون من مكتب sالتكاملية للحماية sالتكاملية للحماية

- مــكـــتب إعــداد مـــشــاريع الـــنــصـــوص الــتـــشــريـــعــيــة
والتنـظيمـية في مجال الـتعاضديـة االجتماعـية واألشكال

sالتكاملية للحماية

- مـكـتب متـابعـة الـتعـاضـديات االجـتمـاعـية وأشـغال
اجمللس الوطني االستشاري للتعاضدية االجتماعية.

مـديـريــة هـيـئــات الـضــمـان االجـتــمـاعي الـتـي تـشـمل
ثالث (3) مديريات فرعية :

اGـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـقـيـيم واالسـتـشرافs اGـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـقـيـيم واالسـتـشرافs وتـتـكون
: (2) Xمن مكتب

sمكتب تقييم تسيير هيئات الضمان االجتماعي -

- مـــــكـــــتـب أنـــــظـــــمـــــة إعـالم الـــــضـــــمـــــان االجــــــتـــــمـــــاعي
والدراسات االستشرافية.

اGديـريـة الفـرعـية لـلـحسـابـات واGالـيةs اGديـريـة الفـرعـية لـلـحسـابـات واGالـيةs وتـتكون من
ثالثة (3) مكاتب :

- مـكـتب اGـيـزانـيـات واحلــصـائل احملـاسـبـيـة واGـالـيـة
sلهيئات الضمان االجتماعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تـنـظيم
اإلدارة اGـركــزيـة في وزارة الـعــمل والـتـشـغــيل والـضـمـان
االجـــتــــمـــاعي فـي مـــكـــاتـبs تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام اGـــادة 9 من
اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 - 125 اGــــؤرّخ في 9 ربــــيع
الــثــاني عـام 1429 اGـوافق 15 أبــريل ســنـة 2008 واGــذكــور

أعاله. 

اGـاداGـادّة ة 2  :   : تـضم اGـديـريـة الـعـامـة لـلـتـشـغيـل واإلدماج
: (2) Xنظمة في مديريتGا

(2) Xمـديريـة ضبط الـتشـغـيل التي تـشمل مـديريـت
: Xفرعيت

sـديـريـة الـفــرعـيـة لـلـدراســات وضـبط سـوق الـعـملGاsـديـريـة الـفــرعـيـة لـلـدراســات وضـبط سـوق الـعـملGا
: (2) Xوتتكون من مكتب

- مـــكـــتب دراســـات وحتـــلـــيـل وتـــلـــخـــيص مـــعـــطـــيـــات
sالتشغيل

- مكتب تطوير أدوات ضبط سوق العمل.

sـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـأهـيالت وتـنـقل الـيـد الـعـامـلةGاsـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـأهـيالت وتـنـقل الـيـد الـعـامـلةGا
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

sؤهالتGهن وتطوير اGمكتب متابعة تطور ا -

sمكتب متابعة اليد العاملة الوطنية في اخلارج -

- مكتب متابعة اليد العاملة األجنبية.

مــديـــريــة تــرقـــيــة الــتـــشــغــيـل واإلدمــاج الــتـي تــشــمل
: X(2) فرعيت Xمديريت

sديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل واإلدماجGاsديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل واإلدماجGا
: (2) Xوتتكون من مكتب

- مـكـتب متـابعـة وتقـيـيم البـرامج النـوعـية لـترقـية
sالتشغيل

- مكتب متابعة وتقييم أجهزة اإلدماج اGهني.

اGديـرية الفـرعيـة للتـنسيق والـشراكةs اGديـرية الفـرعيـة للتـنسيق والـشراكةs وتـتكون من
: (2) Xمكتب

Xمكـتب متابعـة وتقيـيم نشاطـات التنـسيق ما ب -
sالقطاعات في مجال التشغيل

- مـكتب مـتابـعة وتـقيـيم برامج الـشراكـة والتـعاون
في مجال التشغيل.
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اGـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـإلعالم اآلليs اGـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـإلعالم اآلليs وتــــتـــــكــــون من
: (2) Xمكتب

sعلوماتيةGمكتب تطوير التطبيقات ا -

- مـكـتب تـسـيـيـر واسـتـغـالل الـشـبـكـات اGـعـلـومـاتـية
وصيانتها.

اGديـرية الـفرعـية لـلوثـائق واألرشيفs اGديـرية الـفرعـية لـلوثـائق واألرشيفs وتـتكون من
: (2) Xمكتب

sمكتب الوثائق -

- مكتب األرشيف.

اGــــاداGــــادّة ة 6 : : تــــضـم مـــديــــريــــة الــــدراســــات الــــقــــانــــونــــيـــة
: X(2) فرعيت Xنظمة في مديريتGوالتعاون ا

sنازعاتGـديرية الفرعـية للدراسـات القانونـية واGاsنازعاتGـديرية الفرعـية للدراسـات القانونـية واGا
: (2) Xوتتكون من مكتب

sمكتب الدراسات القانونية -

- مكتب اGنازعات.

اGـديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـعـاونs اGـديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـعـاونs وتـتــكـون من ثالثـة (3)
مكاتب :

- مــكـتب مـتــابـعــة  مـدى تـطــبـيق اGــقـايـيس الــدولـيـة
sللعمل

sتعدد األطرافGمكتب التعاون ا -

- مكتب التعاون الثنائي.

اGـــــاداGـــــادّة ة 7 : : تـــــضم مـــــديـــــريـــــة عـــــصـــــرنـــــة إدارة الـــــعـــــمل
والـتـشـغـيل ومـنــظـومـة الـضـمـان االجـتــمـاعي اGـنـظـمـة في

: X(2) فرعيت Xمديريت

sديريـة الفـرعية لـعصـرنة إدارة العـمل والتـشغيلGاsديريـة الفـرعية لـعصـرنة إدارة العـمل والتـشغيلGا
: (2) Xوتتكون من مكتب

sمكتب ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل -

- مـكـتب مـتـابعـة تـنـفـيـذ اخملطـط التـوجـيـهي ألنـظـمة
اإلعالم.

اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــعــصــرنــة اGــنــظــومــة الــوطــنــيـةاGــديــريــة الــفــرعــيــة لــعــصــرنــة اGــنــظــومــة الــوطــنــيـة
: (2) Xوتتكون من مكتب sللضمان االجتماعي sللضمان االجتماعي

- مــــكــــتب تــــرقــــيــــة عـــصــــرنــــة مــــنــــظـــومــــة الــــضــــمـــان
sاالجتماعي

- مـكـتب مـتـابعـة تـنـفـيـذ اخملطـط التـوجـيـهي ألنـظـمة
اإلعالم للضمان االجتماعي.

sاليةGمكتب حتليل احلسابات وا -
- مـــكـــتب مـــتـــابـــعــة حتـــصـــيل اشـــتـــراكـــات الـــضـــمــان

االجتماعي.
اGـديـرية الـفـرعـية لـلـخـدماتs اGـديـرية الـفـرعـية لـلـخـدماتs وتتـكـون من ثالثة (3)

مكاتب :
- مـكتب تـقييـم نفقـات الصـحة لـلضـمان االجـتماعي

sنوعية اخلدمات Xوحتس
sراقبة الطبيةGمكتب متابعة تنفيذ إجراءات ا -

- مــكـــتب تــعـــاقــد اGـــؤســســـات الــعــمـــومــيـــة لــلـــصــحــة
واالتفاقيات Gقدمي العالج.

اGـاداGـادّة ة 4 : : تـضم مـديـريــة عالقـات الـعـمل اGــنـظـمـة في
أربع (4) مديريات فرعية :

اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة تـطـور الـقـدرة الـشـرائـيةاGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة تـطـور الـقـدرة الـشـرائـية
: (2) Xوتتكون من مكتب sلألجور sلألجور

sمكتب متابعة تطور القدرة الشرائية -
- مكتب متابعة  تطور مستويات األجور.

اGــديــريـــة الــفــرعــيــة لــتـــشــريع الــعــملs اGــديــريـــة الــفــرعــيــة لــتـــشــريع الــعــملs وتــتــكــون من
: (2) Xمكتب

sقاييس القانونية لعالقات العملGمكتب ا -
- مكتب متابعة  تطبيق تشريع وتنظيم العمل.

sــهــنــيـةGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــوقــايــة من األخــطــار اGاsــهــنــيـةGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــوقــايــة من األخــطــار اGا
: (2) Xوتتكون من مكتب

sمكتب ظروف العمل -
- مكتب برامج الوقاية من األخطار اGهنية.

اGديـريـة الـفرعـيـة لـلحـوار االجـتـماعيs اGديـريـة الـفرعـيـة لـلحـوار االجـتـماعيs وتـتـكون من
: (2) Xمكتب

sمكتب التشاور االجتماعي -
- مكتب متابعة  نشاطات اGنظمات النقابية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : تــضم مــديـريــة الــدراسـات وأنــظــمـة اإلعالم
اGنظمة في ثالث (3) مديريات فرعية :

اGـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلــــدراســـات واإلحــــصــــائــــيـــاتاGـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلــــدراســـات واإلحــــصــــائــــيـــات
والبرامجs والبرامجs وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

sمكتب متابعة الدراسات -
sمكتب اإلحصائيات -

- مكتب برامج التجهيز.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير عن وزير العمل والتشغيلالعمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمX العاماألمX العام
محمد خياطمحمد خياط

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

- مـــكــــتب حتـــضــــيـــر الــــتـــنـــقـالت اGـــهـــنــــيـــة وتـــنــــظـــيم
الندوات واGلتقيات.

اGــاداGــادّة ة 9 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1425 اGوافق 28 أبـريل سنة
2004 الــــذي يــــحــــدد تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركــــزيــــة في وزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي في مكاتب.

اGـاداGـادّة ة 10 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 11 ذي القـعدة عام 1432 اGوافق 9
أكتوبر سنة 2011.

اGـاداGـادّة ة 8 : : تـضـم مـديـريـة إدارة الـوسـائل اGـنـظـمـة في
ثالث (3) مديريات فرعية :

اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـوارد الـبـشـريـةs اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــمـوارد الـبـشـريـةs وتــتـكـون من
ثالثة (3) مكاتب :

sXستخدمGمكتب تسيير ا -
sمكتب تسيير إطارات القطاع -

- مـــكــــتب الــــتــــكــــوين وحتــــســــX اGـــســــتــــوى وجتــــديـــد
اGعلومات.

اGديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبةs اGديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبةs وتتكون من
ثالثة (3) مكاتب :

sيزانيةGمكتب ا -
sمكتب احملاسبة -

- مكتب الصفقات العمومية.
اGــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــوســائل الــعــامـةs اGــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــوســائل الــعــامـةs وتــتــكـون من

ثالثة (3) مكاتب :
sمكتب التموين والصيانة -

sمكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات -
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