
العدد العدد 09
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 26  ربيع األول عام ربيع األول عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 19 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-70 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافـق 12 فـبــرايـر ســنـة p2012 يــتـضــمن إنـشــاء اجملـمــوعـة
اجلوية للحماية اHدنية.................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربـيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فـبـراير سـنة p2012 يتـضمن  الـتصريح بـاHنـفعـة
العـموميــة لعمــليـة أشــغـال ازدواج الســكة احلديـدية مع تعـديـل اHـسار بــW محطـتي العفـرون وخميس مـليانـة للخط
الرابط بW اجلزائر ووهران..........................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-72 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فبـراير سنة p2012 يـتضمن  الـتصريـح باHـنفعــة
العموميـة لعمـليـة إجناز خط السكـة احلديدية اجلديـد الرابط بW تيسمسيلت - بوقزول - اHسيلة.........................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-73 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فبـراير سنة p2012 يـتضمن  الـتصريـح باHـنفعــة
العموميـة لعمـليـة إجنـاز خـط السكة احلديدية اجلديـد الرابط بW غليزان - تيارت - تيسمسيلت..........................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فبـراير سنة p2012 يـتضمن  الـتصريـح باHـنفعــة
العموميـة لعمـليـة إجناز خـط السكـة احلديدية اجلديـد الرابـط بW مشرية - البيض.............................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فبـراير سنة p2012 يـتضمن  الـتصريـح باHـنفعــة
العموميـة لعمـليـة إجنـاز خـط السكـة احلديديـة اجلديد الرابـط بW سعيدة - تيارت.............................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-76 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عــام 1433 اHـوافـق 12 فــبــرايــر ســنــة p2012 يــعـــدل ويــتــمـم اHــرســـوم
الـتـنـفيــذي رقــم 89-137 اHــؤرخ في 29 ذي احلـجـة عــام 1409 اHـوافـق أول غــشــت سـنـة 1989 واHـتـضـمن إنـشـاء جـامـعة
البليدة.......................................................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-77 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عــام 1433 اHـوافـق 12 فــبــرايــر ســنــة p2012 يــعـــدل ويــتــمـم اHــرســـوم
الـتـنـفيــذي رقــم 98-220 اHــؤرخ في 13 ربــيـع األول عـام 1419 اHـوافـق 7 يـولــيــو سـنة 1998 واHـتـضـمن إنـشـاء جـامـعة
مستغا�.....................................................................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-78 مـــؤرّخ في 19 ربــيع األول عــام 1433 اHـــوافـق 12 فـــبــرايـــر ســنــة p2012 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســوم
التـنفيذي رقـم 09-305 اHـؤرخ فـي 20 رمضــان عــام 1430 اHـوافـق 10 سـبتـمـبــر سنة 2009 واHـتعلق بـجهاز نـشاطات
اإلدماج االجتماعي.......................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 12 فبراير سنة p2012 يتضمن إنـشاء مركز جزائري
للتراث الثقافي اHبني بالطW وحتديد تنظيمه وسيره....................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-80 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافـق 12 فـبــرايـر ســنـة p2012 يـتــضــمن تــعـديل الــقــانـون
األساسي للـمعهـد الوطني لـتطـويــر التـكوين اHتـواصـل وترقيـته وتغيـير تسـميـتـه ليصـبح الديوان الـوطني لتـطوير
التكوين اHتواصـل وترقيته..........................................................................................................................
مـرسوم رئـاسي رقم 11 - 343 مـؤرّخ في 6  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق 4 أكـتـوبـر سـنة p2011 يـتـضـمن حتــويل
اعـتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك)....................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامW للواليـات..........
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين والة...........
مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 30  صــفــر عــام 1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة p2012 تــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتــشـW عــامـW في
الواليات.....................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائـر...................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يــنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مـهـام مـديـرين لإلدارة
.......................................................................................................................................Wاحمللية في واليت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
Wيـتـضمّـنـان إنـهـاء مهـام مـديـرين للـتـقـن p2012 ـوافق 24 يـنـايـر سـنةHمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 30  صـفـر عـام 1433 ا
والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام اHـديـر اجلــهـوي لــلـخــزيـنـة
بعنابة.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يــنـايـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر احلـفـظ الـعـقـاري في
والية الطارف..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـر الــبـيــئــة في واليـة
بجـايـة.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام اHديـر العـامّ للـمـعهـد التـقني
لتنمية الزراعة الصحراوية.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة p2012 يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العامّ لـديوان التـرقية
والتسيير العقاري لوالية النعـامــة................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديــر اHعـهـــد الـتكـنـولوجي
للصّــيد البحـري وتربـية اHائيــات بـوهــران..................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 تتضمّن تعيW كتاب عامW للواليـات.............

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW رئيس ديوان والي والية قاHة......

Wمــديـرين لــلـتــقـنـ Wيـتــضـمّــنـان تـعــيـ p2012 ـوافق 24 يـنــايـر ســنـةHمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 30  صـفــر عـام 1433 ا
والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يــنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيــW مـديـر اإلدارة احملـلـيـة في واليـة
سطيف......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW رئيـس دائرة الـدبـيـلـة في والية
الوادي.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يــنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرين لـلــحـمـايـة اHـدنـيـة في
......................................................................................................................................................Wواليت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW نائب مدير بوزارة اHالـيّة..........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر احلـفظ الـعـقـاري في والية
الطارف.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يـتضـمّن تعـيW مـديـــر دراســــات في اHديـــريــة
العـامــة للبيئة والتنمية اHستدامـة بــوزارة التهيئة العمـرانــية والبيئـة.........................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يـتضـمّن تعـيW رئـيس دراسات بـوزارة التـربية
الوطنية.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة p2012 يتـضمّن تعـيW مدير اHـصالح الفـالحية في والية
أدرار.........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30  صــفــر عــام 1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعــيــW مـحــافظ الــغــابــات في واليــة
بسكـرة......................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 30  صفـر عام 1433 اHـوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يتـضـمّـنان تـعـيـW مـديرين لـلـتّـجـارة في
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يـتضـمّن تـعيـW مديـر اHعـهـد الوطـني اHتـخصص
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433  اHوافـق اHوافـق 12 فبـراير سنة  فبـراير سنة p p2012 يتـضمن إنشاءيتـضمن إنشاء

اجملموعة اجملموعة اجلوية للحماية اHدنية.اجلوية للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pاحمللية
- وبـناء على الـدستـورp ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األوّل عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
pتمّمHعدّل واHا pدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اHؤرّخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اHــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واHـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

p"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةHا"
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-503 اHؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة في اHـــديــريــة

pتمّمHعدّل واHا pدنيةHالعامة للحماية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
pالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-106 اHؤرّخ
في أوّل ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

pدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا WنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-107 اHؤرّخ
في أوّل ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 واHــــــتــــــضــــــمن األحــــــكـــــــام اخلــــــاصــــــة اHــــــطــــــبــــــقــــــة عــــــلى

pدنيةHللحماية ا Wالشبيه WستخدمHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تنشــأ ضمن اHـديرية العامـة للحماية
اHدنـية مجمـوعة جويـة للحمـاية اHدنـيةp تدعى فـي صلب

النص "اجملموعـة اجلويـة".

اHاداHادّة ة 2 : : يكـون مقـر اجملمـوعة اجلـوية �ـطار اجلـزائر
"هواري بومـدين"p و�كن أن يحول إلى أي مكان آخر من

التراب الوطني بقرار من الوزير اHكلّف بالداخلية.

تـــزود اجملــمـــوعــة اجلــويـــة �ــركـــز الــعــمـــلــيـــات اجلــويــة
و�ــصـالـح وتـتــوفــر عــلى وحــدات جـويــة يــحــدد تــنـظــيــمــهـا

وسيرها بقرار من الوزير اHكلف بالداخلية.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  تتـولى اجملـمـوعـــة اجلويـــة مـهـمــة الـوقـاية
والـتدخــل اجلوي لإلنـقــاذ الهـادف إلى حمايـــة األشخــاص
واHــمــتــلــكــــات والـبــيــئـــةp فـي إطــار الــقــواعــد واإلجـراءات

اHعمول بها.

وتكـلّف بهذه الصفةp على اخلصوص �ا يأتي :
- ضـمــان خـدمـة طــبـيــة مـســتـعــجـلــة في إطـار اإلجالء
pاجلوي األولي من مكان نكبة إلى وحدات صحية مالئمة
- ضمـان اإلنقـاذ في األوساط الـوعرة وعـبر اHـسالك

pالصعبة
- الـــقــيــام بــاســـتــكــشــاف اHـــنــاطق اHــنـــكــوبــة من أجل

pناسبةHتقييم األضرار قصد وضع وسائل التدخل ا
- ضـــمــان تــزويــد الـــســكــان احملــصــوريـن في اHــنــاطق

pؤنHنكوبة باHا
- نـقل فرق النجـدة والعتاد اخلـاص باحلمايـة اHدنية

pنكوبةHناطق اHإلى ا
- اHشاركة في حراسة الغابات ومكافحة حرائقها.

اHاداHادّة ة 4 : :  تـزود اجملموعـة اجلوية بـالوسائل الـبشرية
واHادية الالزمة لسيرها ولتأدية مهامها.

يسيـر اجملمـوعة اجلـوية قائـد ويسـاعده رئـيس مركز
العمليات اجلوية.

Wقــــائــــد اجملـــمــــوعـــة اجلــــويــــة مـن بـــ Wــــادّة ة 5 : :  يــــعـــHــــاداHا
الـضــبـاط الــسـامــW لـلــحـمــايــة اHـدنــيـة بــقـرار من الــوزيـر
اHــكـــلف بــالــداخـــلــيــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح مـن اHــديــر الــعــام

للحماية اHدنية.
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يتولى قائد اجملموعة اجلوية مـا يأتي :
-  ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

pاجملموعة اجلوية
- إدارة نشـاطـات اجملـموعـة اجلـويـة واإلشراف عـلـيـها
pوالتأكد من احلالة العملياتية لألسطول اجلوي وطاقمه

- ضمان تنسيق نشاطات الوحدات اجلوية.
يعـد قـائـد اجملـمـوعـة اجلـوية تـقـاريـر نـشـاطـات دورية

ويرسلها إلى اHدير العام للحماية اHدنية.

اHـاداHـادّة ة 6 : :  يـعـW رئـيس مـركـز الـعـمـلـيـات اجلويـة من
pفي التسيير اجلوي Wدنية اخملتصHضباط احلمايـة ا Wب
بقرار من الوزير اHـكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من

اHدير العام للحماية اHدنية.

اHــاداHــادّة ة 7 : : يـــكـــون رئــيـس مــركـــز الـــعـــمــلـــيـــات اجلـــويــة
مـــســـؤوال عن إقـالع الـــطـــائـــرات فـي أحـــسن ظـــروف األمن.
ويـكلف حتت سـلطـة قـائد اجملـموعـة اجلويـة على اخلـصوص

�ا يأتي :
pهمة اجلويةHحتديد شروط تنفيذ ا -

- الـتنـسيق بW مـصلـحة اHـهمـات اجلويـة واHصـلحة
pالتقنية

- جتــــنـــيــــــد كـل الـــــوســـائـل الـــهــــادفــــة إلـى حتـــضـــــيـــر
اHـهـمـات اجلـويـة وتـنـفـيـذهـا ومـتـابـعـتـهـا ومـراقـبـتـهـا  قـبل

p ستعجلةHبرمجة أو اHالرحالت ا
- الـــســهــر عـــلى حتــيـــW الــدلـــيل اخلــاص بـــاالســتــغالل

اجلوي.

اHاداHادّة ة 8 : :  يحدد التنـظيم الداخلي للمجموعة اجلوية
بـقــرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة والـوزيـر

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي ذي رقم رقم 12-71 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 12 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p p2012 يــــتـــــضــــمنيــــتـــــضــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعــة الـعــمـومــيــة لــعـمـــلـيـــة أشــغــالالــتـصــريح بـاHــنـفــعــة الـعــمـومــيــة لــعـمـــلـيـــة أشــغــال
Wـــســار بــHازدواج الــســـكـــة احلــديــديــة مع تــعــديــل اWـــســار بــHازدواج الــســـكـــة احلــديــديــة مع تــعــديــل ا
مـحــطـتي الـعـفــرون وخـمـيس مــلـيـانـة لــلـخط الـرابطمـحــطـتي الـعـفــرون وخـمـيس مــلـيـانـة لــلـخط الـرابط

بW اجلزائر ووهران.بW اجلزائر ووهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير النقل  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اHـــادة 10 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سنة p1993 اHتمم واHـذكور أعالهp يهدف هذا اHرسوم إلى
الــتـصــريح بــاHــنـفــعــة الـعــمــومـيــة لــعـمــلــيـة أشــغـال ازدواج
الـسكـة احلديـدية مع تـعديل اHـسار بـW محـطتي الـعفرون
وخـــمـــيـس مـــلــــيـــانـــة (55 كـم) لـــلــخـط الـــرابط بـــW اجلـــزائــر
ووهــرانp نــظــرا لــطــابـع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةp األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

pــادة 2 أعالهHـــذكــورة في اHــادة 3 : :  تــقع األراضي اHــادة اHا
والــتي تـبــلغ مــسـاحــتــهـا اإلجــمـالــيـة 146 هــكــتـارا و 19 آرا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 10 مـن اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سنة p1993 اHتمم واHـذكور أعالهp يهدف هذا اHرسوم إلى
الـتـصريح بـاHـنفـعـة العـمـومـية لـعـملـيـة إجناز خط  الـسـكة
احلـديـديــة اجلـديـد الــرابط بـW تــيـسـمــسـيــلت - بـوقـزول -
اHــســـيــلــة (290 كم)p نــظـــرا لــطـــابع الــبـــنى الـــتــحـــتــيــة ذات
اHــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةp األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــتـــــكــــون األراضي اHـــــذكــــورة في اHــــادة 2
أعاله من حصـتW : تـقع احلصـة األولى بوقـزول - اHسـيلة
والـتي تبلغ مـساحتـها اإلجمـالية 13 هـكتارا و 39 آرا و25
pــســيــلـةHــديــة - اجلــلــفــة - اHســنــتــيــارا في تــراب واليــات ا
بينـما تقع احلـصة الثـانية تـيسمـسيلت - بـوقزول والتي
تـــبـــلـغ مــســـاحـــتـــهـــا اإلجـــمـــالـــيــة 27 هـــكـــتــارا و 99 آرا و 50
ســنـــتــيــارا فـي تــراب واليـــات تــيـــســمــســـيــلـت - تــيــارت -
41 Wـسـاحـة اإلجـمـالـيـة لـلـحـصـتـHـديـة. وتـبـلغ اHاجلـلـفـة - ا
هــكــتــارا و 38 آرا و 75 ســنـــتــيـــارا ويــتم حتـــديــدهــا طـــبــقــا

للمخطط اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

و68 ســــنـــتـــيــارا فـــي تــــراب واليـــات تــيـــبــازة والـــبــلـــيــدة
وعـW الدفلى ويتم حتـديدها طبـقا للمـخطط اHرفق بأصل

هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  تـخص األشـغــال اHـلـتــزم بـهـا عـمــلـيـة إجنـاز
Wــســار بــHأشــغــال ازدواج الــســكــة احلــديــديـــة مع تــعــديل ا
مـحطتي الـعفرون وخـميس ملـيانة (55 كم) لـلخط الرابط

بW اجلزائر ووهران ويتناولp ال سيما ما يأتي :
pأشغال الردم العامة -

pوضع السكة احلديدية -
pإجناز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا -

pWإجناز نفق -
- إجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
لـلـقـيـام بـعـمـلـيـة إجناز أشـغـال ازدواجـيـة الـسـكـة احلـديـدية
مع تعديل اHسار بـW  محطتي العفـرون وخميس مليانة

(55 كم) للخط الرابط بW اجلزائر ووهران.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي ذي رقم رقم 12-72 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 12 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p p2012 يــــتـــــضــــمنيــــتـــــضــــمن

التـصريـح بـاHنـفعـــة العـمومـيـة لـعمــليــة إجناز خطالتـصريـح بـاHنـفعـــة العـمومـيـة لـعمــليــة إجناز خط
السـكـة احلديـدية اجلديــد الرابط بW تـيسمـسيلت -السـكـة احلديـدية اجلديــد الرابط بW تـيسمـسيلت -

بوقزول - اHسيلة.بوقزول - اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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اHـادة اHـادة 4 : :  تـخص األشـغــال اHـلـتــزم بـهـا عـمــلـيـة إجنـاز
خط الـسـكـة احلـديـديـة اجلـديـد الـرابـط بـW تـيـسـمـسيـلت -

بوقزول - اHسيلةp ويتنـاول ال سيما ما يأتي :
pأشغال الردم العامة -

pوضع السكة احلديدية -
pإجناز مائة وخمسة وعشرين (125) مبنى فنيا -

pإجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات -
- وضع اHــــــنـــــشـــــآت الــــــثـــــابــــــتـــــة اخلـــــاصــــــة بـــــاإلشـــــارة

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
للـقيام بعـمليـة إجناز خط  السكـة احلديديـة اجلديد الرابط

بW تيسمسيلت - بوقزول - اHسيلة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي رقم ذي رقم 12-73 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433  اHــــوافـق اHــــوافـق 12 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يــــتـــــضــــمنp يــــتـــــضــــمن

الـتصريـح باHنـفعــة العـموميـة لعـمـليـة إجنـاز خـطالـتصريـح باHنـفعــة العـموميـة لعـمـليـة إجنـاز خـط
الـــســـكــة احلـــديـــديـــة اجلـــديــــد الـــرابط بـــW غـــلـــيــزان -الـــســـكــة احلـــديـــديـــة اجلـــديــــد الـــرابط بـــW غـــلـــيــزان -

تيارت - تيسمسيلت.تيارت - تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقـــا ألحــكــــام اHــادة 10 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سنة p1993 اHتمم واHـذكور أعالهp يهدف هذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHنـفـعـة الـعـمـومـيـة لعـمـلـيـة إجنـاز خط الـسـكة
احلــــديـــــديـــــة اجلــــديـــــد الــــرابـط بــــW غـــــلـــــيــــزان - تـــــيــــارت -
تيـسمـسيلت (185 كم)p نظـرا لطـابع البـنى الـتحـتية ذات
اHــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةp األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

pــادة 2 أعالهHـــذكــورة في اHــادة 3 : :  تــقع األراضي اHــادة اHا
والـتي تـبـلـغ مـسـاحـتـهـــا اإلجـمـالـيـة 304 هـكـتارا و 71 آرا
و93 ســـــنــــتـــــيـــــارا في تـــــراب واليــــات غـــــلـــــيــــزان وتـــــيــــارت
وتيسمسيلت ويتم حتديدها طبقا للمخطط اHرفق بأصل

هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  تـخص األشـغــال اHـلـتــزم بـهـا عـمــلـيـة إجنـاز
خط السكة احلديـدية اجلديد الرابط بـW غليزان - تيارت

- تيسمسيلت (185 كم) ويتناول ال سيما ما يأتي :
pأشغال الردم العامة -

pوضع السكة احلديدية -
pإجناز مائة وثالثة وعشرين (123) مبنى فنيا -

pإجناز خمسة (5) أنفاق -



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
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pإجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات -
- وضع اHــــــنـــــشـــــآت الــــــثـــــابــــــتـــــة اخلـــــاصــــــة بـــــاإلشـــــارة

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
للـقيـام بعـملـية إجنـاز خط السـكة احلـديديـة اجلديـد الرابط

بW غليزان - تيارت - تيسمسيلت.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي رقم ذي رقم 12-74 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 12 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يــــتـــــضــــمنp يــــتـــــضــــمن

التصـريـح باHنـفعــة الـعمـوميـة لـعمـلـيـة إجناز خـطالتصـريـح باHنـفعــة الـعمـوميـة لـعمـلـيـة إجناز خـط
الـــســكــــة احلــديـــديــة اجلـــديـــد الــرابــط بــW مـــشــريــة -الـــســكــــة احلــديـــديــة اجلـــديـــد الــرابــط بــW مـــشــريــة -

البيض.البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـقـا ألحــكـام اHـادة 10 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 93-
186 اHـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27  يـولـيـو سـنة

p1993 اHـــتـــمـم واHـــذكـــور أعـالهp يـــهـــدف هــــذا اHـــرســـوم إلى

الـتـصـريح بـاHنـفـعـة الـعـمـومـيـة لعـمـلـيـة إجنـاز خط الـسـكة
p(130 كم) مـشريـة - الـبيض Wاحلـديـدية اجلـديـد الرابط بـ
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةp األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHــادة اHــادة 3 : :  تـــقع األراضي اHـــذكـــورة فـي اHــادة 2 أعاله
والــتي تــبـلغ مــسـاحــتـهــا اإلجـمــالـيـة 99 هــكـتــارا و 5 آرات
و50 سنتيــــارا في تراب واليتي النعـامة والبيض. ويتم

حتديدها طبقا للمخطط اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  تـخص األشـغــال اHـلـتــزم بـهـا عـمــلـيـة إجنـاز
خط الـــســكـــة احلــديـــديـــة  اجلــديـــد الـــرابـط بـــW مــشــــريـــة -

البيـضp وتتنـاول ال سيما ما يأتي :
pأشغال الردم العامة -

pوضع السكة احلديدية -
pإجناز تسعة وعشرين (29) مبنى فنيا -

pإجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات -
- وضع اHــــــنـــــشـــــآت الــــــثـــــابــــــتـــــة اخلـــــاصــــــة بـــــاإلشـــــارة

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنـة الـعــمـومـيـة فــيـمــا يـخـص عــمـلـيــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
للـقيـام بعـملـية إجنـاز خط السـكة احلـديديـة اجلديـد الرابط

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي رقم ذي رقم 12-75 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 12 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يــــتـــــضــــمنp يــــتـــــضــــمن

الـتصريـح باHنـفعــة العـموميـة لعـمـليـة إجنـاز خـطالـتصريـح باHنـفعــة العـموميـة لعـمـليـة إجنـاز خـط
الـــســكــــة احلــديـــديـــة اجلـــديــد الـــرابـط بـــW ســعـــيــدة -الـــســكــــة احلــديـــديـــة اجلـــديــد الـــرابـط بـــW ســعـــيــدة -

تيارت.تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411

pـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 10 مـن اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سنة p1993 اHتمم واHـذكور أعالهp يهدف هذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHنـفـعـة الـعـمـومـيـة لعـمـلـيـة إجنـاز خط الـسـكة
احلـديــديـة اجلـديــد الـرابط بــW سـعـيــدة - تـيـارت (153 كم)
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يــخص طــابع اHــنـفــعـة الــعــمـومــيـةp األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

pــادة 2 أعالهHـــذكــورة في اHــادة 3 : :  تــقع األراضي اHــادة اHا
والـتي تـبلغ مـسـاحتـهـــا اإلجمـالـيــة 317 هـكتـارا و 85 آرا
و79 ســنـتــيــارا في تــراب واليــتي سـعــيــدة وتـيــارت ويـتم

حتديدها في اخملطط اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

4 : :  تـــخص األشـــغـــال اHـــلـــتـــزم بـــهـــا إجنـــاز خط اHــادة اHــادة 
pسـعـيـــدة - تـيـارت Wالــسـكـة احلـديـديــة اجلـديـد الـرابـط بــ

ويتنـاولp ال سيما ما يأتي :

pأشغال الردم العامة -

pوضع السكة احلديدية -

p(76) مبنى فنيا Wإجناز ستة وسبع -

pإجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات -

- وضع اHــــــنـــــشـــــآت الــــــثـــــابــــــتـــــة اخلـــــاصــــــة بـــــاإلشـــــارة
واالتصاالت السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
Wلــعــمـلــيـة إجنــاز خط الـســكــة احلـديــديـة اجلــديـد الــرابط بـ

سعيدة - تيارت.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي رقم رقم 12-76 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433  اHـوافـق اHـوافـق 12 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة p p2012 يـعــدل ويـتـمـميـعــدل ويـتـمـم

اHرسـوم الـتنفيـذي رقــم اHرسـوم الـتنفيـذي رقــم 89-137 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 29 ذي ذي
احلـــجـــة عــــام احلـــجـــة عــــام 1409 اHـــوافـق أول غـــــشــت ســـنـــة  اHـــوافـق أول غـــــشــت ســـنـــة 1989

واHتضمن إنشاء جامعة البليدة.واHتضمن إنشاء جامعة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-137 اHؤرخ
في 29 ذي احلــجـة عـام 1409 اHـوافق أول غــشت سـنـة 1989

pتممHعدل واHا pتضمن إنشاء جامعة البليدةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظيـمـهـا وسـيرهـا p اHـعـدل واHـتممp ال سـيـمـا اHـادتان 3
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 89-137 اHؤرخ في 29 ذي احلـجة عام 1409
اHــوافق أول غــشـت ســنـة p1989 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور

أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHــذكـور أعالهp يــحــدد عـدد الــكــلـيــات الــتي تـتــكــون مـنــهـا

جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي :
pكلية العلوم -

pكلية التكنولوجيا -
pكلية الطب -

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

pالتسيير

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كلية العلوم الفالحية والبيطرية والبيولوجية".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
89-137 اHــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اHــــوافق أول

غــشت سـنـة p1989 اHــعـدل واHــتــمم واHـذكــور أعاله وحتـرر
كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصـل والـــشــــهـــــاداتp وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالـي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12-77 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHـوافـق  اHـوافـق 12 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة p2012 يـعــدل ويـتـمـمp يـعــدل ويـتـمـم

اHـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقــم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقــم 98-220 اHـــؤرخ في  اHـــؤرخ في 13
ربـيـع األول عـام ربـيـع األول عـام 1419 اHوافـق  اHوافـق 7 يولــيـو سنة  يولــيـو سنة 1998

واHتضمن إنشاء جامعة مستغا�.واHتضمن إنشاء جامعة مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
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- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-220 اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1998

pتممHعدل واHا pتضمن إنشاء جامعة مستغا�Hوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا p اHـعـدل واHـتـممp ال سـيـمـا اHـادتـان3
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 98-220 اHــــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام
1419 اHوافق 7 يوليو سنة p1998 اHعدل واHتمم واHذكور

أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكور أعالهp يـحدد عـدد الكـليات واHـعاهـد التي تـتكون

منها جامعة مستغا� واختصاصها كما يأتي :
pكلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي -

pكلية علوم الطبيعة واحلياة -
pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية اآلداب والفنون -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

pكلية العلوم االجتماعية -
- معهد التربية البدنية والرياضية".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
98-220 اHـــــؤرخ في 13 ربــــــيع األول عـــــام 1419 اHـــــوافق 7

يـولـيـو سـنـة p1998 اHـعـدل واHــتـمم واHـذكـور أعاله وحتـرر
كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصـل والـــشــــهـــــاداتp وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالـي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHـوافـق  اHـوافـق 12 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة p2012 يـعــدل ويــتـممp يـعــدل ويــتـمم

اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقـم اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقـم 09-305 اHـــــؤرخ فـي  اHـــــؤرخ فـي 20
رمــضـــان عــــام رمــضـــان عــــام 1430 اHـــوافـق  اHـــوافـق 10 ســـبـــتــمــــبـــر ســـنــة ســـبـــتــمــــبـــر ســـنــة
2009 واHتعلق بجهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي. واHتعلق بجهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

 pواألسرة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 83- 11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 83- 13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 85-34 اHـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اHــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـــذي يــحـــدد اشـــتــراكـــات الــضـــمــان االجـــتـــمــاعي ألصـــنــاف

pتممHعدل واHا pؤمن لهم اجتماعياHخاصة من ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-336 اHؤرخ
في 19 جــمـادى األولى عـام 1415 اHـوافق 24 أكـتـوبــر سـنـة
1994 واHـــتـــضـــمن تـــطـــبـــيق أحـــكـــام اHــادة 22 من اHـــرســوم

الـــتـــشــريـــعي رقم 94-08 اHــؤرخ في 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
واHــتـضـمن قـانـون اHـالـيـة الــتـكـمـيـلي لـسـنـة p1994 اHـعـدل

pتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-232 اHؤرخ
في 13 صــــفــــر عــــام 1417 اHــــوافق 29 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1996
واHــتـضــمن إنــشـاء وكــالـة الــتـنــمـيــة االجـتــمـاعــيـة وحتــديـد

pتممHعدل واHا pقانونها األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-305 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009

pتعلق بجهاز نشاطات اإلدماج االجتماعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اHؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

pاالجتماعي للوالية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم  هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 09-305 اHــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1430 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2009

واHتعلق بجهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي.

اHــادة اHــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-305 اHـؤرخ في 20 رمــضـان عـام 1430
pـــوافـق 10 ســـبــتــمــبــر ســـنــة 2009  والـــمــــذكــــور أعالهHا

كما يأتي :

"اHادة 5 : يؤهــل لالستـفادة من اجلـهــازp األشخـاص
في حـالـة هــشـاشـة اجـتـمـاعـيـة الــذين يـسـتـوفـون الـشـروط

اآلتية :

p............... (بدون تغيير ) ..................... -
p............... (بدون تغيير ) ..................... -
p............... (بدون تغيير ) ..................... -

- أن يــــكـــونــــوا مــــســـجــــلـــW فـي الـــوكــــالـــة الــــوطـــنــــيـــة
pللتشغيل

- أن يــــكــــونـــوا بــــالــــغــــW بـــW 18 ســـــنـــــة وأقـل من 60
سنة".

اHـادةاHـادة 3 : :  تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اHـادة 12 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-305 اHـؤرخ في 20 رمــضـان عـام 1430
pــذكــور أعالهHــــوافـق 10 ســــبــــتــــمــــبــــر ســنـة 2009  واHا

كما يأتي :

"اHــادة 12 : حتــدد مـــدة اإلدمــاج بــســـنــتــW (2) قـــابـــلــة
للتجديد مرتp(2) W مع مراعاة أحكام اHادة 5  أعاله".

اHـادة اHـادة 4 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 19 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 09-305 اHــــؤرخ في 20 رمـــضـــان عـــام
pـــذكــور أعالهHـــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2009  واH1430 ا

كما يأتي :

"اHادة 19 : يتعW على اHستفيد ما يأتي :
p............... (بدون تغيير ) ..................... -
p............... (بدون تغيير ) ..................... -

- االسـتمـرار في البـحث عـلى منـصب شغل  وإعالم
مـصـالح مـديـريـة الـنشـاط االجـتـمـاعي والـتـضـامن لـلـوالية

في حالة استفادته من التشغيل".

5 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم فـي اجلــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHوافـق  اHوافـق 12 فبـراير سنة  فبـراير سنة p2012 يتـضمن إنشاءp يتـضمن إنشاء

Wــبــني بــالــطــHمــركــز جــزائــري لــلــتــراث الــثــقــافي اWــبــني بــالــطــHمــركــز جــزائــري لــلــتــراث الــثــقــافي ا
وحتديد تنظيمه وسيره.وحتديد تنظيمه وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة -



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1409
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 7 أبـريل  سـنة 1990  واHـتـعلق

pتمّمHا pبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت  سـنـة 1990  واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

pتمّمHعدّل واHا pتعلق  بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يــونـيــو  ســنـة 1998  واHــتـعـلق

pبحماية التراث الثقـافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 2001

pستدامةHتعلق  بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولـــيـــو  ســـنــة 2003

pستدامةHتعلق  بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الـــــثــــــانـــــيــــــة عـــــام 1427 اHـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو  ســــــنـــــة 2006
pتضمن  القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق 22 يـونـيــو  سـنـة 2011  واHــتـعـلق

pبالبلدية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب  عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم  ما يأتي :  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عـامةأحكـام عـامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى إنـشـاء مـركز
جزائري للتراث الـثقافي اHبني بالطW وحتديد تنظيمه

وسيره.

Wــبـني بــالـطـHـركـز اجلــزائـري لـلــتـراث الــثـقـافي اHا
مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع إداري تــتـمـتع بـالــشـخـصـيـة
اHـــعــــنــــويـــة واالســــتـــقـالل اHـــالي وتــــدعى فـي صـــلـب الـــنص

"اHركز".

اHاداHادّة ة 2 : : يحـدد مقـر اHركـز بتـيمـيمـون والية أدرار.
و�ــــكن نــــقــــله إلـى أي مــــكـــان آخــــر مـن الــــتـــراب الــــوطــــني
�ـرســوم تـنــفــيـذي بــنـاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر اHــكـلّف

بالثقافة.

�كن إنـشـاء مـلحـقـات للـمـركز في أي مـكـان آخر من
Wوجب قـرار مشـترك ب� pعنـد احلاجـة pالتـراب الوطنـي
الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــثـــقـــافـــة والـــوزيـــر اHـــكـــلّـف بـــاHـــالـــيّــة

والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية. 

اHاداHادّة ة 3 : :  يـوضع اHركـز حتت وصايـة الوزيـر اHكلّف
بالثقافة.

4 : : اHــركــز وســيــلــة لــلــدولــة في مــجــال تــرقــيــة اHـاداHـادّة ة 
وتـــثــمـــW الـــتــراث الـــثـــقــافـي اHــبـــني بـــالـــطــW واHـــهــارات

اHتصلة به وذلك قصد حفظه.

وبهذه الصفةp يكلّف على اخلصوصp �ـا يأتي :
- إعــداد ونــشــر مـــنــاهج وتــقـــنــيــات في مـــجــال حــفظ
pوترميمها وصيانتها Wبنية بالطHمتلكات الثقافية اHا
- اHبـاشـرة بـتـحـديـد وجـرد الـتـراث الـثـقافـي اHبـني

pرتبطة بإنتاجهHهارات التقليدية اHوا Wبالط
- اHـــبـــادرة �ــــلـــفـــات خـــاصــــة بـــحـــمـــايـــة اHــــمـــتـــلـــكـــات
الـــثــقــافـــيــة اHـــبــنـــيــة بـــالــطـــW عــلى الـــصــعـــيــدين الـــوطــني

pوالدولي وحتضيرها
- ضمان اHـراقبـة التـقنيـة جلمـيع األشغـال التي تتم
عــلى  ــتــلــكـات ثــقــافــيــة مــبـنــيــة بــالــطــW واحملـمــيــة طــبــقـا
للـقانون رقم 98-04 اHؤرخ في 20 صـفر عام 1419 اHوافق

pذكور أعالهH15 يونيو  سنة 1998 وا

- ضـمان جمـيع مهام اإلعالم واالسـتشارة واHـساعدة
pعمار الطينيHالتقنية التي من شأنها ترقية ا

- الــقـــيــام بـــجــمــيـع الــدراســات واألبـــحــاث اHــتـــصــلــة
pبهدفه

- تـنـظيم ورشـات بـيـداغـوجـيـة وتـعلـيـمـيـة لـلـتـكوين
pذات صلة بهدفه

- تـنظـيم مـخـتـلف الـتـظاهـرات الـثـقـافـية والـعـلـمـية
الــوطـنــيـة مــنـهــا أو الـدولــيــة اHـرتــبـطــة بـهــدفه واHـشــاركـة

pفيها
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- تـــكــوين رصــيـــد وثــائــقي له صـــلــة بــهــدفـه (مــكــتــبــة
ومــــكــــتــــبــــة الــــصــــور الــــفـــــوتــــوغــــرافــــيــــة ومــــكــــتــــبــــة األفالم

p(...واألرشيف ومكتبة اخلرائط ومكتبة اخملططات
pإنشاء قاعدة معطيات رقمية متصلة بهدفه -

- إنـــتــاج اHـــعـــلــومـــات اHـــتــصـــلـــة بــهـــدفه عـــلى جـــمــيع
الدعائم ونشرها وضمان تعميمها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اHاداHادّة ة 5 : : يسـير اHـركز مديـر ويديـره مجـلس توجيه
ويزود بلجنة علمية.

اHاداHادّة ة 6 : : يـحدد التنـظيم الداخلي لـلمركز ومـلحقاته
بــقـرار مــشـتــرك بـW الــوزيـر اHــكـلّف بــالـثــقـافــة والـوزيـر

اHكلّف باHاليّة والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

pـادّة ة 7 : : يـتـداول مــجـلس الـتــوجـيه عــلى اخلـصـوصHـاداHا
فيما يأتي : 

pللمركز Wالتنظيم والنظـام الداخلي -
pلحقـاتHإنشـاء ا -

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
pنصرمةHالية اHوكذا حصائل نشاطات السنة ا

pركزHمشروع ميزانية ا -
- إبـرام االتفـاقيـات والصـفـقات وغـيرهـا من العـقود

pركزHالتي تلزم ا
pالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

pاحلسابات السنوية -
pقبول الهبات والوصايا -

- جميع اHسائل اHرتبطة بنشاط اHركز.

اHاداHادّة ة 8 :  :  يتكون مجلس التوجيه من :
pرئيسا pكلّف بالثقافةHثل الوزير ا  -

pثل وزير الدفاع الوطني  -
-  ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

pاحمللية
pاليةHكلف باHثل الوزير ا  -

pكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا  -

-  ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
pالعلمي

pWهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا  -

pكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا  -

-  ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
pوالبيئة

pكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا  -

pكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا  -

-  ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
التقليدية.

يـحــضـر مــديـر اHــركـز اجــتـمـاعــات مـجــلس الـتــوجـيه
بصوت استشاري ويتولّى أمانته.

�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـW بـأي شـخص من
شأنهp بحكم كفاءاتهp مساعدته في أشغاله.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـعـيّن أعــضـاء مـجــلس الـتــوجـيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلّف

بـالــثـقــافـة بـنــاء عـلى اقــتـراح من الـســلـطــة الـتي يـنــتـمـون
إلـيـها. وفي حـالـة تـوقف عضـويـة أحد األعـضـاء يسـتـخلف
بــعـضـو جـديــد حـسب األشـكــال نـفـســهـاp حـتى انــقـضـاء مـدة

العضوية.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مـرتW (2) في الـسـنــة عـلى األقلp بـنـاء عــلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طـلب من الـوزيـر اHـكلّــف بالـثـقـافـــة أو من مـديـــر اHـركز

أو من ثلثـي (3/2) أعضـائه.

تـوجه االسـتـدعـاءات مرفـقـة بـجـدول األعـمـال خـمـسة
عـشـر (15) يــومـا عـلى األقلp قـبل تــاريخ االجـتـمـاع. و�ـكن
تقـلـيص هـذا األجلp بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعـادية دون

أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 : : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إالّ
بحضور ثلثي (3/2) أعضـائه على األقـل.

وإذا لم يــكــتـمـل الـنــصــابp يــعـقــد اجــتــمــاع ثـان خالل
الثمانية (8) أيام اHوالية.

وفي هذه احلالةp يـتداول مجلس التوجيه مهما يكن
عدد األعضاء احلاضرين.
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تـتـخـذ قرارات مـجـلس الـتوجـيه بـأغـلبـيـة األصوات.
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتp يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

اHــاداHــادّة ة 12 : : حتــــرر مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــــيه في
محــاضر يـوقعـها رئـيس اجمللس وتــدون في سجــل خـاص

مــرقم ومؤشــر علـيه.

تــرسل مــحـــاضــر االجــتــمـــاعــات إلى الــوزيـــر اHــكــلّف
بـالـثـقـافـة لـلـمـوافـقــة عـلـيـهـا خالل الـثـمـانـيـة (8) أيـام الـتي

تلي تاريخ االجتمــاع.

القسم الثانيالقسم الثاني
اللجنة العلميةاللجنة العلمية

اHـاداHـادّة ة 13 : : تـتــكــون الــلـجــنــة الـعــلــمــيـة الــتي يــرأســهـا
مدير اHركزp من :

pمسؤولي الهياكل العلمية والتقنية للمركز -

- ثالثـة (3) خبـراء يـعيّـنـهم الوزيـر اHـكلّف بـالـثقـافة
بناء على اقتراح من مدير اHركز.

حتدد الـقـائمـة االسـمـية ألعـضـاء الـلجـنـة الـعلـمـية كل
أربع (4) سنوات �قرر من الوزير اHكلّف بالثقافة.

�ــــكن الــــلــــجــــنــــة الـــعــــلــــمــــيــــة االســــتــــعـــانــــةp فـي إطـــار
نشاطاتهاp بكل شخص أو كفاءة Hساعدتها في أشغالها.

اHــاداHــادّة ة 14 : : تــكـــلّف الـــلـــجــنـــة الـــعــلـــمـــيــة بـــإبــداء اآلراء
والتوصيات حول النشاطات العلمية والتقنية للمركز.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

15 : : جتــتــمع الـلــجــنــة الـعــلــمـيــة مــرتـW (2) في اHـاداHـادّة ة 
السنة على األقلp بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ـكـنـهـا أن جتـتـمع فـي دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من
رئيسها أو من ثلثي (3/2) أعضـائها.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : تــــوجه االســـــتــــدعــــاءات مــــرفــــقــــة بــــجــــدول
األعـمال إلى أعـضــاء اللـجـنـة العـلـمـيـة خـمســة عـشــر (15)

يوما على األقـلp قبـل تاريخ االجتماع.

pادّة ة 17 : : تعد الـلجـنة العـلمـية في نهـاية كل جـلسةHاداHا
تـقـريـرا تــقـيـيـمـيـا عـلــمـيـا مـدعـمـا بــتـوصـيـات يـعـرض عـلى
مديـر اHركـز الذي يـبلـغه في مجـمله لـلمـجلس الـتوجـيهي

وللسلطة الوصية مصحوبا �الحظاته.

اHـاداHـادّة ة 18 : : حتــدد الـكــيــفـيــات األخــرى لــســيـر الــلـجــنـة
العلمية في نظامها الداخلي.

القسم الثالثالقسم الثالث
اHديـراHديـر

اHــاداHــادّة ة 19 : : يــعـــيّن مــديـــر اHــركــز �ـــرســوم بـــنــاء عــلى
اقتراح من الوزير اHـكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 20 : : يساعد اHدير مدير مساعد.

يــعـــيّن اHـــديــر اHـــســـاعــد بـــقـــرار من الــوزيـــر اHـــكــلّف
بالثقافة. وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 21 : : يـــكـــلّف مـــديـــر اHــركـــزp في إطـــار احـــتــرام
pعـلى اخلـصـوص pـعـمـول بـهـمـاHالــتــشــريــع والــتــنــظــيم ا

�ا يأتي :

- يــــعــــد مــــشــــاريع بــــرامج الــــنــــشــــاطــــات الــــســــنــــويــــة
pتعددة السنواتHوا

- يــتـصــرف بـاسم اHــركــز و�ـثــله أمــام الـعــدالـة وفي
pدنيةHجميع أعمال احلياة ا

- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
pركزHا

- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـينهم
ويـــنــهـي مــهـــامـــهم بـــاســـتـــثـــنــاء اHـــســـتـــخـــدمــW الـــذين يـــتم

pتعيينهم بطريقـة أخـرى

- يــعــد مــشــروع اHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــســابـات
pاليةHا

pيعد الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
pوالصفقات

Wيـــعـــد مـــشــــاريع الـــتـــنـــظـــيـم والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــيـــ -
pللمركز

pيضمن تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -

- يعـد في نـهايـة كل سنـة مـاليـةp تقـريـرا سنـويا عن
نشاطات اHركز وحصائله وحساباته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 22 : : تشتمل ميزانية اHركز على مـا يأتي :

1 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :

pاإلعانات التي تخصصها الدولة -
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pالهبات والوصايا -
- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاطه.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.

اHــاداHــادّة ة 23 : : تــمــسـك مــحــاســبــة اHــركــز طــبــقــا لــقــواعــد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 24 : : �ـــسك احلـــســـابــات وتـــداول األمـــوال عــون
محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

اHاداHادّة ة 25 : : تمارس الرقـابة على نفقات اHركز حسب
الــشـــروط اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في األحـــكــام الـــتـــشــريـــعـــيــة

والتنظيمية اHعمـول بهـا.

اHـاداHـادّة ة 26 : : يــضـمن اHــراقـبـة اHــالـيــة لـلـمــركـز مـراقب
مالي يعينه وزير اHالية.

اHاداHادّة ة 27 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي رقم رقم 12-80 مؤر مؤرّخ في خ في 19 ربيع األول عام ربيع األول عام
1433 اHوافـق  اHوافـق 12 فبراير سنة  فبراير سنة p p2012 يتضمن تعديليتضمن تعديل

الـــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــتـــطــــويــــرالـــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــتـــطــــويــــر
الــتــكـويـن اHــتـواصــل وتـرقــيــته وتــغــيــيــر تــســمـيــتـهالــتــكـويـن اHــتـواصــل وتـرقــيــته وتــغــيــيــر تــســمـيــتـه
لــــيـــصــــبح الــــديـــوان الــــوطــــني لــــتـــطــــويـــر الــــتــــكـــوينلــــيـــصــــبح الــــديـــوان الــــوطــــني لــــتـــطــــويـــر الــــتــــكـــوين

اHتواصـل وترقيته.اHتواصـل وترقيته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

pWهنيHا
- وبـنـاء على الـدسـتـورp السيّـمـا اHـادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شعـبان عام 1401 اHوافق 27 يونـيو  سـنة 1981  واHـتعلق

pتمّمHعدّل واHا pWبالتمه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pعدّلHا  pاالقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اHوافق 21 أبـريل  سنة 1990  واHـتعلق

pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل 

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحـرّم عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت  سـنـة 1990  واHــتـعـلق

pعدّلHا pباحملاسبة العمومية

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

pتمّمHعدّل واHا  pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عــــام 1416 اHـــــوافق 17  يـــــولــــيـــــو  ســـــنــــة 1995  واHــــتـــــعــــلق

pتمّمHعدّل واHا pجلس احملاسبة�

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفر عام 1429 اHوافق 23 فبـراير  سنة 2008  واHـتضمّن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اHـهنـيpW ال سـيّما

pادّة 14 منـهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو  سـنـة 2010  واHــتـعـلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

pعتمدHا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  رقم 81-393 اHــؤرخ في 29
صــــــفـــــــر عــــــام 1402 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمـــــــبــــــر  ســــــنــــــة 1981
واHــتــضــمن إنــشـــاء اHــعــهـــد الـــوطـنـي وتـنــظــيــمه وســيـره
لــــتــــرقــــيـــة الــــتــــكـــــوين اHــــهـــنـي وتـــطــــويــــره في اHــــؤســــســـة

pتمّمHعدّل واHا pWوالتمه

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 96 -431
اHؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHوافــق 30 نـوفـمبـر سـنـة
1996 واHتـعـلّق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومراكز البحث والتنمــية وهيئات الضمـان االجتمـاعي
والـــدواويـن الـــعــمـــومــــيـــة ذات الـــطــــابـع الـــتـــجــــاري وكــــذا

pستقلةHؤسسـات العمومـية غير اHا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 98 -355
اHؤرخ في 20 رجب عـام 1419 اHوافــق 10 نـوفـمبـر سـنـة
1998 واHـــتـــضـــمّن إنـــشـــاء الــصـــنـــدوق الــوطـــنـي لــتـــطـــويــر

pتواصـل وتنظيمه وسيرهHوالتكوين ا Wالتمه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 09 -170
اHــؤرخ في 7 جـــمـــادى األولى عــــام 1430 اHــوافــق 2 مـــايــو
ســـنـــة 2009 الـــذي يـــحـــدّد صالحـــيـــات وتـــشـــكـــيـــلـــة مـــجـــلس
الشـراكة لـلـتكـوين والتـعـليم اHـهنـيـW وكيـفيـات تـنظـيمه

pوسيره
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصـل األولالفصـل األول
الهدف - اHقر - اHهامالهدف - اHقر - اHهام

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 14 (الــفـقـرة 2)
من الـــقـــانـــون  رقم 08-07 اHــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام 1429
اHوافق 23 فبـراير سـنة 2008  واHذكـور أعالهp يهـدف هذا
اHــرسـوم إلى تـعـديل الــقـانـون األسـاسي لـلــمـعـهـد الـوطـني
لـتـطـويـر الـتـكـوين اHـتواصـل وترقـيـته وتـغـيـيـر تـسـمـيته
لــيـصــبح الــديـوان الــوطـنـي لـتــطـويــر الــتـكــوين اHــتـواصل

وترقيته.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : الــــديـــــوان الــــوطــــنـي لــــتــــطــــويـــــر وتــــرقــــيــــة
التـكـوين اHـتـواصل مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع صـناعي
وجتـاري يـتـمـتع بـالـشخـصـيـة اHـعـنـويـة واالسـتقـالل اHالي

ويدعى في صلب النص "الديوان". 

3 : :  يــخــضع الــديــوان لــلـــقــواعــد اHــطــبــقــة عــلى اHـاداHـادّة ة 
اإلدارة في عالقاته مع الدولـة ويعد تاجرا في عالقاته مع

الغير.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : : يـــــوضـع الـــــديـــــوان حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر
.WهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHا

يـحدد مـقر الـديـوان �ديـنة اجلـزائـر و�كن نـقله إلى
أي مـكـان آخـر من الـتـراب الـوطـني �ـوجب مـرسـوم بـنـاء
عــلـى اقــتــراح مـن الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــتـــكــويـن والــتــعـــلــيم

.WهنيHا

�ـكن إنشـاء مـديريـات جهـوية لـلـديوان في أي مـكان
من التـراب الوطـني بقـرار من الوزيـر اHكلـف بالتـكوين

.WهنيHوالتعلـيم ا

اHاداHادّة ة 5 : : يتـولى الديـوانp في إطار تـنفيـذ السـياسة
الــــوطـــنــيـــة لــلــتـــكــوين اHـــتــواصـلp عـــلى اخلــصـــوص اHــهــام

اآلتية :

1 - فيما يخص اHهام التجارية : - فيما يخص اHهام التجارية :
- تــــقــــد» اHـــــســــاعــــدة واالســــتـــــشــــارة لــــلـــــمــــؤســــســــات
الـعمومية االقتـصادية ولكل هيـئة مستخـدمة عمومية أو

pخاصة
- الــــتـــطــــويــــر واإلجنـــاز في إطــــار اتــــفـــاقــــيــــاتp لـــكل
نـشاطـات التـكوينp وحتـسW اHـستـوى وجتديـد اHعـلومات
بطلب من األفراد وعمـال اHؤسسات والهيـئات العمومية

pواخلاصة
- تــــنـــظــــيم وإجنــــاز حـــصـــائـل الـــكــــفـــاءات بـــطــــلب من
األفـراد واHــؤســسـات الــعـمــومــيـة االقــتــصـاديــة والــهـيــئـات

pستخدمة العمومية واخلـاصةHا
- الــقــيــام بــتــقــد» اخلــدمــات اHــرتــبــطــة بــالــدراســات
الـتــشــخـيــصـيــة والــتـحــلــيـلــيــة لالحـتــيــاجـات في الــتــكـوين
اHتواصل وإعداد مخـططات التكوين اHتواصل والهندسة

pتواصلHالبيداغوجية في مجال التكوين ا
- تــكـيــيف عــرض الـتــكـوين مـع االحـتــيـاجــات اHـعــبـر
عنـها من قـبل العـمال واHـؤسسـات والهـيئـات اHسـتخـدمة

pالعمومية واخلـاصة
- تــنـــظــيـم والــقـــيــام بـــالــتـــصـــديق عــلـى اHــكـــتــســـبــات
اHـــهــــنـــيـــة بــــطـــلـب من األفــــراد واHـــؤســــســـات الــــعـــمــــومـــيـــة

االقتصادية والهيئات اHستخدمة العمومية واخلـاصة.
2 - فـــــيــــمــــا يـــــخص تـــــطــــويـــــر الــــتــــكـــــوين اHـــــتــــواصل - فـــــيــــمــــا يـــــخص تـــــطــــويـــــر الــــتــــكـــــوين اHـــــتــــواصل

وترقيته :وترقيته :
- ضـمـان الــتـكـوين اHـتــواصل والـعـمل عــلى تـطـويـره

pوترقيته
- وضع وتـــســيــيــر نـــظــام لالتـــصــال واإلعالم من أجل
حتـــديـــد وتـــنـــشـــيط شـــبـــكـــة لـــلـــكـــفـــاءات الـــوطـــنـــيـــة ورصـــد

pتواصلHاخلبرات اجملمعة في مجال التكوين ا
- وضع حـــيّــــز الـــتّــــنـــفــــيـــذ مــــيـــكــــانـــيــــزمـــات وأجــــهـــزة
الـــتــصـــديق عـــلى بـــرامج الـــتــكـــوين وتـــأهــيل اHـــكـــتــســـبــات

pهنية وتثبيت مكتسبات اخلبرةHا
Wالـــــقـــــيــــــام بـــــكـل دراســـــة وبــــــحث مـن أجـل حتـــــســـــ -
وتـكــيـيف احملــتـويــات واHـنــاهج والـوســائل الـبــيـداغــوجـيـة

اHطبقة على التكوين اHتواصل.
3 - فيـما يخـص العالقـات مع اHؤسـسات الـعمـومية - فيـما يخـص العالقـات مع اHؤسـسات الـعمـومية

واخلاصة للتكوين :واخلاصة للتكوين :
- ضــمـان حتــويل اHــهــارة والــتــجـارب اHــكــتــســبـة في
مــجـــال الـــتـــكــويـن اHــهـــني اHـــتـــواصل لـــفـــائــدة اHـــؤســـســات
الـعمـومـية لـلتـكوين اHـهنـي واHؤسـسات اخلـاصة لـلتـكوين

pعمول بهHعتمدة طبقا للتنظيم اHهني اHا
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- مــرافـقــة اHـؤســسـات الــعـمــومـيــة لـلــتــكـوين اHــهـني
وكـذا اHـؤسسـات اخلـاصـة لـلـتـكويـن اHهـني اHـعـتـمـدة طـبـقا
لـــلــــتـــنـــظــــيم اHـــعــــمـــول به فـي تـــطــــويـــر الـــتــــكـــوين اHــــهـــني

pتواصلHا
Wشاركة مع الصـندوق الوطني لتطـوير التمهHا -
والــــتـــكــــوين اHــــتـــواصل فـي تـــطــــويـــر وتــــرقـــيــــة الـــتــــكـــوين

اHتواصل.
4 - فيما يخص مهام اخلدمة العمومية : - فيما يخص مهام اخلدمة العمومية :

- إجنـاز مهام اخلدمـة العمومـية طبقـا لدفتر شروط
تبعات اخلدمة العمومية اHرفق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHاداHادّة ة 6 : : يـدير الديـوان مجـلس إدارة ويسيـره مدير
عام ويزود �جلس بيداغوجي.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـحــدد الـتـنـظــيم الـداخـلي لــلـديـوان �ـوجب
قرار من الوزير اHكلف بـالتكوين والتعليم اHهنيW بعد

اHوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.

الفرع األولالفرع األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  يــــرأس مـــجــــلـس اإلدارة الــــوزيـــر اHــــكــــلف
بالتكوين والتعليم اHهنيW أو  ثلهp ويتكون من :

pثل وزير الدفاع الوطني  -
pاليةHكلف باHثل الوزير ا  -

-  ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

-  ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
pوالبيئة

-  ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
pالتقليدية

pناجمHكلف بالطاقة واHثل الوزير ا  -
-  ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

pالعلمي
-  ثل الوزير اHكـلف بالعمل والتشغيل والضمان

pاالجتماعي
-  ـثل الــوزيــر اHـكــلف بـالــصــيـد الــبـحــري واHـوارد

pالصيدية

pكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا  -
pكلف بالفالحة والتنمية الريفيةHثل الوزير ا  -
-  ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات

pاإلعالم واالتصال
pائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا  -

pكلف باإلستشراف واإلحصائياتHثل الوزير ا  -
pثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة  -

-  ـثل عن الــغـرفـة الـوطـنــيـة لـلـصــنـاعـة الـتــقـلـيـديـة
pواحلرف

pWثل عن اإلحتاد العام للعمال اجلزائري  -
pثل عن الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل  -

Wــــثل عـن الـــكــــنــــفــــدرالــــيــــة الــــعـــامــــة لــــلــــمــــقــــاولـــ  -
pWاجلزائري WتعاملHوا

- اHـديـر الـعـام لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين والـتـعلـيم
pأو  ثله WهنيHا

Wدير الـعام للـصنـدوق الوطني لـتطـوير التـمهHا -
pتواصل أو  ثلهHوالتكوين ا

pؤسسات االقتصاديةHعن ا Wأربعة (4)  ثل -
-  ثلW (2) منتخبW عن مستخدمي الديوان.

يـــتــــولى اHـــديـــر الــــعـــام أمـــانـــة اجملـــلـس ويـــشـــارك في
أشغاله بصوت استشاري.

�ــكـن مــجـــلس اإلدارة أن يــســـتــعـــW بــأي شـــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.

اHــاداHــادّة ة 9 :  :  يــعـW أعــضــاء مــجــلس إدارة الــديــوان Hـدة
ثالث (3) ســـنـــوات قـــابـــلــة لـــلـــتـــجــديـــد بـــقـــرار من الـــوزيــر
اHـكـلف بـالـتـكـوين والـتـعــلـيم اHـهـنـيـpW بـنـاء عـلى اقـتـراح

من السلطات التي ينتمون إليها.

وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءp يـستـخلف
حسب األشكال نفسها بالنسبة للمدة اHتبقية.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــــتــداول مـــجــلـس اإلدارة عــلى اخلـــصــوص
في :

- مـــشـــروع الــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي ومـــشـــروع الـــنـــظــام
الداخلي للديوان.

pبرنامج أنشطة الديوان وحصيلتها -
- االتـــفـــاقـــات والـــعــقـــود واالتـــفـــاقـــيــات والـــصـــفـــقــات

pالتابعة الختصاص الديوان



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2009
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

pقبول الهبات والوصايا -
pالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

pيزانيةHمشروع ا -
pمشاريع توسيع الديوان وتهيئته وجتهيزه - 

pباني وتأجيرهاHمشاريع اقتناء ا -
pإبـرام االقتراضات -

- مــــــشــــــاريع الــــــتــــــصــــــرف في احلــــــقــــــوق اHـــــنــــــقــــــولـــــة
pوالعقارية

pديريات اجلهوية وإلغائهاHإنشاء ا -
pاليHالنظام احملاسبي وا -

- احلـصـيلـة احملاسـبـية وحـسـابات نـهايـة الـسنـة وكذا
التقرير السنوي لألنشطة.

يـدرس مـجـلس اإلدارة ويقـتـرح كل تـدبـيـر من شأنه
حتسW تنظيم الديوان وسيره وتسهيل إجناز أهدافه.

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مـرتW (2) في الـسـنــة عـلى األقلp بـنـاء عــلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئيسه أو �بادرة من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرســـل االســتـدعــــاءات مـرفــقـــة بــجـــدول األعــمــال
إلى أعـــضـــــاء مـــجـــلس اإلدارة قــبـــل خــمـــســـة عـــشـــــر (15)

يـومــا على األقــل من تاريخ االجتماع.

و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العادية إلى ثمانية (8) أيـام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 12 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بــحـضــور ثــلـثي (3/2) أعـضــائه عـلـى األقلp وإذا لم يـكــتـمل
الـنــصـابp يـعــقـد اجــتـمــاع آخـر في أجـل ثـمــانـيـة (8) أيــام.
وفـي هـذه احلـالــة يـتـداول اجملــلس مـهــمـا يـكن عــدد األعـضـاء

احلاضرين.

تــتــخــذ مــداوالت مـجــلس اإلدارة بــأغــلــبــيــة األصـوات
الــبــسـيــطــة لـألعــضـاء احلــاضــريـنp وفي حــالــة تــســاوي عـدد

األصوات يكون صوت الـرئيس مـرجحا.

13 : : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
مـحــاضـر يـوقــعـهــا الـــرئـيس وكــــاتب اجلـلــســـة وتـدون في

سجــل مــرقم ومؤشــر علـيه.

تـرسل احملـاضـر خـالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يــومـا الـتي
تـــلي تـــاريـخ االجـــتـــمـــاع إلى الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــتـــكـــوين

والتعليم اHهنيW للموافقـة عليها.

(30) Wتـــكـــون مــداوالت مـــجـــلس اإلدارة نـــافـــذة ثالثــ
pيــومـــا من تــاريخ اســـتالم الــســلــطـــة الــوصــيــة لـــلــمــحــاضــر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لــلـقــوانـW والــتـنــظــيـمــات اHـعــمـول بــهـاp ومــنـهــا اHـداوالت
اHــتـعــلــقــة بــاHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــصــيـلــة احملــاســبــيـة

واHالية والذمة اHالية للديوان.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHاداHادّة ة 14 : : يعيّن  اHديـر العـام للديـوان �رسوم بناء
عــلـى اقــتــراح مـن الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــتـــكــويـن والــتــعـــلــيم

.WهنيHا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـســاعـد اHــديـر الــعـام في مــهـامـه مـديـرون
ومديـرون جهويـون يعيـنون بناء عـلى اقتراح مـنه بقرار
من الوزير اHكلف بـالتكوين والتعليم اHهنيW و�كن أن
يـــــــفــــــوض لــــــهـم حتت مــــــســــــؤولـــــــيــــــته إمـــــــضــــــاءه في حــــــدود

صالحياتهم.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 16 : : يـــتـــولى اHـــديــر الـــعـــام تـــســيـــيـــر الـــديــوان
وسـيره العـام ويتـخذ كل تدبـير يـتعـلق بتنـظـيم الـهياكـل

اHوضوعـة حتت سلطتـه وسيرهـا.

وبهذه الصفة يقوم �ا يأتي :
- يـتـصرف بـاسم الـديوان و�ـثـله أمام الـعـدالة وفي

pدنيةHجميع أعمال احلياة ا
- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي

pالديوان
- يسهـر على إجنـاز أهداف الـديوان طـبقـا للـبرنامج

pصادق عليه من قبل مجلس اإلدارةHا
- يــــعـــيّـن مـــســــتـــخــــدمي الـــديــــوان الـــذيـن لم تــــتـــقـــرر

pطريقة أخرى لتعيينهم
- يـــــضـــــمـن أمـــــانـــــة مــــجـــــلـس اإلدارة الـــــذي يـــــحـــــضّــــر

pاجتماعاته ويسهر على تطبيق قراراته
pيـــعــد ويــعــــرض عــلى مـــجــلـس اإلدارة لــلــمـــصــادقـــة -
اHـشــاريع اHـتـعلـقــة بـتـنـظــيم الـديـوان وبـنـظـامه الـداخلي

pويسهر عـلى تطبيقهـا
pيعد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يــسـهـر عـلى إعـداد احلـصـيــلـة احملـاسـبـيـة وحـسـابـات
pنهاية السنة للديوان
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pيتعهد ويأمر بصرف النفقات -
- يــــبـــرم كـل الـــصــــفــــقـــات والــــعــــقـــود واالتــــفــــاقـــات أو

pعمول بهHاالتفاقيات في إطار التنظيم ا
pيعد مشاريع برامج االستثمار -

- يـعد كل سـنـة تقـريـرا عن النـشـاطات ويـرسله إلى
الـوزير اHكـلف بالـتكوين والـتعـليم اHهـنيـW بعد اHـوافقة

عليه من مجلس اإلدارة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHـاداHـادّة ة 17 : : يــكـلف اجملـلس الـبــيـداغـوجي بـإبـداء آرائه
على اخلصوص حول :

pالنشاطات البيداغوجية للديوان -
pقدّم ومحتواهHتنظيم التكوين ا -
pناهج وطرق تقييم التكوينHا -

- بــرنــامج اHــلــتــقــيــات الــبــيــداغــوجــيــة اHـنــظــمــة من
pالديوان

- مـــيـــكــانـــيـــزمـــات وأجــهـــزة الـــتـــصــديـق عــلـى بــرامج
الـتكوين وتـأهيل اHكـتسـبات اHهـنية وتـثبـيت مكتـسبات

pاخلبرة وحصـائل الكفـاءات
- الــــتـــدابــــيـــر الــــتي مـن شـــأنــــهــــا تـــرقــــيــــة وتـــطــــويـــر

pتواصـلHالتكوين ا
- الوثائق التقنية والبيداغوجية.

اHاداHادّة ة 18 : : يتكون اجمللس البيداغوجي من :
pرئيسا pدير العام أو  ثلهHا -

-  ـثل (1) عن اHـديـريـة اHـركزيـة اHـكـلـفـة بـالـتـكوين
pعضوا pتواصلHا

- مـــســـؤول الــــديـــوان اHــــكـــلـف بـــهــــنـــدســــة الـــتــــكـــوين
pعضوا وكاتب اجللسة pتواصلHا

- خـــبـــيــرين (2) مــتــخـــصــصــW فـي مــجــال الـــتــكــوين
pتواصل والتشغيلHا

pعهد الوطني للعملHثل (1) عن ا  -
pتواصلHثل (1) عن جامعة التكوين ا  -

Wثل (1) عن الصندوق الـوطني لتطويـر التمه  -
pتواصلHوالتكوين ا

-  ـثل (1) عن اHــركـز الـوطــني لـلـتــعـلـيـم اHـهـني عن
pبعد

-  ـثلW (2) عن اHـعهـد الـوطنـي للـتـكويـن والتـعـليم
pWهنيHا

-  ــــثل (1) عن مــــركــــز الــــدراســــات والـــبــــحـث حـــول
pؤهالتHهن واHا

-  ثلW (2) عن أساتذة الديوان.

�ـكن اجملـلس الـبـيـداغـوجي أن يـسـتـعـW بـكل شـخص
من شأنه تنويره في أشغاله.

اHــاداHــادّة ة 19 :  :  يــعـــيّن أعـــضــــاء اجملـــــلس الـــبــيـــداغــــوجي
�ـوجب مقـرّر من اHديــر العــامp بنــاء عـلى اقتــراح من
الــسـلــطـــة الــتي يـتــبـعــونـهــاH pـدة ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة

للتجديد.

20 : : يـعـدّ اجمللس الـبـيـداغوجي نـظـامه الـداخلي اHاداHادّة ة 
ويجتمع كلـما اقتضت الضرورة ذلكp بناء على استدعاء
pمن رئيـسه أو بطـلب من نصف (2/1) أعـضائه على األقل

مرة كل فصل.

تــــــــــرسـل االســــــــــتــــــــــدعــــــــــاءات إلـى أعــــــــــضــــــــــاء اجملــــــــــلـس
البيـداغوجي قـبل عشرة (10) أيام عـلى األقل من التاريخ
احملـدد لـالجـتــمــاع مـرفــقــة بـجــدول األعــمـال وبــكل الــوثـائق
الـــــضـــــروريـــــة لـــــدراســـــة جـــــدول األعـــــمـــــال احملـــــدد من قـــــبل

الرئيس.

تدون توصيات اجملـلس في محاضر يوقّعها الرئيس
وكـاتـب اجلـلــســة وتــســجل في ســجل خــاص مــرقم ومــؤشـر

عليه من قبل اHدير العامّ للديوان.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 21 : : تشتمل ميزانية الديوان على مـا يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

pتأتي من نشاطات الديوانHنتوج اHا -

- مـسـاهـمــات الـدولـة في إطـار مـهـام تـبـعـات اخلـدمـة
pالعمومية

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

pنفقات التجهيز -

pنفقات التسيير -

- كل النفقات األخرى الالزمة لتحقيق أهدافه.
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اHـاداHـادّة ة 22 : : تـمــسك مـحــاسـبــة الـديــوان حـسب الــشـكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـــــاداHـــــادّة ة 23 : : يـــــتـــــولـى فـــــحـص ومـــــراقـــــبـــــة حـــــســـــابـــــات
الـتـسـييـر اHـالي واحملـاسـبي لـلـديـوان ومـراقـبـتـهـا محـافظ

حسابات يعW طبقا للتنظيم اHعمول به.

ويــــعــــد مـــــحــــافظ احلــــســــابــــات تـــــقــــريــــرا ســــنــــويــــا عن
حسابات الديوان جمللس اإلدارة.

اHــاداHــادّة ة 24 : : يـــرسل اHــديـــر الـــعــام لـــلــديـــوان احلـــصــائل
وحــســابــات الـنــتــائج وقــرارات تــخــصــيص الــنــتـائـج وكـذا
التقـرير السـنوي عن النشـاطاتp مرفـقة بتقـرير محافظ
احلــســـابـــاتp إلى الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتـــعـــلــيم
اHهـنيـW والوزيـر اHكـلف باHـاليـة بعـد اHصـادقة عـليه من

مجلس اإلدارة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHاداHادّة ة 25 : : يلغى اHرسوم رقـم 81-393 اHؤرخ في 29
صــفــر عـام 1402 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة p1981 اHــعــدّل

واHتمّم  واHذكور أعاله.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
12 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية للديوان الوطنيدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية للديوان الوطني

لتطوير وترقية التكوين اHتواصللتطوير وترقية التكوين اHتواصل

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادّة 5 مـن هـــذا
اHــرســومp يـــشــارك الــديــوان الـــوطــني لــتــطـــويــر وتــرقــيــة
الـــتـــكــــوين اHــــتـــواصل فـي إعـــداد الـــســــيـــاســـات والــــبـــرامج
الــوطـــنــيــة لــتــطـــويــر الــتــكـــوين اHــتــواصل ووضـــعــهــا حــيّــز

التّنفيذ.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــنـــجــز مـــجــمـل اخلــدمـــات الــتي يـــقــوم بـــهــا
الــديـوان الــوطــني لـتــطــويـر وتــرقـيــة الــتـكــوين اHــتـواصل
بعـنـوان دفـتـر شروط تـبـعـات اخلـدمـة العـمـومـيـة هذاp في
إطار احـترام اHـبدأ اHـتعـلق �هـام اخلدمـة العـمومـية قـصد

ضمان وحتسW التكوين اHتواصل.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات والـــبـــحــــوث حلـــســـاب وزيـــر
pتواصلHفي مجال التكوين ا WهنيHالتكوين والتعليم ا

- إجناز نشاطات الـتكوين وحتسW اHستوى لفائدة
اHـوارد البـشريـة لـلمـؤسسـات العـمومـية لـلتـكوين اHـهني
اHــكــلــفــة بــتــأطـيــر وتــنــظــيم الــتــكـويـن اHـتــواصل فـي إطـار

pمهامها القانونية األساسية

- تـنظـيم وتنـشيـط اHلـتقـيات واأليـام الدراسـية في
مجال التكـوين اHتواصل بطلـب وحلساب وزارة التكوين

.WهنيHوالتعليم ا

pعن كـل ســــنــــة مــــالــــيـــة pــــادّة ة 3 : : يــــتــــلــــقى الــــديــــوانHــــاداHا
مساهمة من الدولـة مقابل تبعات اخلدمة العمومية التي

يفرضها عليه دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية.

(30) Wــــادّة ة 4 : : يــــرسل الــــديـــوان قـــبـل تـــاريـخ ثالثـــHــــاداHا
أبــــريـل من كل ســـــنــــةp إلى الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــتــــكــــوين
والـتـعـلـيم اHـهـنـيـpW تـقـيـيـمـا عن الـتـخـصـيص اHـمـنـوح له
قصد تـغطيـة األعباء احلـقيقيـة الناجتـة عن تبـعات اخلدمة
الــعــمــومـيــة والــتي يــفــرضــهــا عـلــيه دفــتــر شــروط تــبــعـات

اخلدمة العمومية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تدفع اHساهمـات اHستحقـة للديوان مقابل
تــكــفّــلـهــا بــتــبــعـات اخلــدمــة الــعــمــومـيــةp طــبــقـــا لإلجـراءات

اHنصوص عليهــا في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

6 :  : يــلــزم الــديــوان بــإرســال حــصــيــلــة مــفــصــلـة اHـاداHـادّة ة 
حـول استـعمال اإلعـانة اHـاليـة اHصـادق علـيها مـن محافظ

احلسابات إلى وزير اHالية في نهاية كل سنة مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 11 - - 343 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6  ذي الـــقـــعــدة  ذي الـــقـــعــدة
عــام عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 4 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة p2011 يـــتـــضــمنp يـــتـــضــمن

حتـويل اعـتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك).حتـويل اعـتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 11 ذي
القعدة عام 1432 اHوافق 9 أكتوبر سنة 2011.

الصفحة 6 - اجلدول اHلحق (تابع) - رقم األبواب :

- بدال من : - بدال من : الباب رقم 43 - 62.

- يقرأ : - يقرأ : الباب رقم 43 - 60.

............ (الباقي بدون تغيير)..............
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
Wن إنـهاء مهام كتاب عامWيتضمّن إنـهاء مهام كتاب عام pيتضم p2012 يناير سنة يناير سنة

للواليـات.للواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

pلـلـواليـات اآلتـية Wاآلتـيـة أسـمـاؤهم بـصـفـتـهـم كـتـابـا عـامـ
لتكليفهم بوظائف  أخـرى :

pفي والية باتنة pعبد الغاني فياللي -

pفي والية تيارت pالعربي بلوكاريف -

pفي والية اجللفة pمحمد كالي -

pفي والية قسنطينة pمحمد جامع -

pفي والية وهران pبلقاسم راقب -

pفي والية إيليزي pمحمد كربوش -

- عبد الرحمان لواشريةp في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق اHـوافق
24 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة p2012 تـتـضـمp تـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رؤسـاءن إنــهـاء مـهـام رؤسـاء

دواوين والة.دواوين والة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

pبــصــفـته رئــيــسـا لــديــوان والي واليــة بـســكـرة pرابح عــلي
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّـــيـد

عـــبـــــد الــــوهــاب رمـــضــــانيp بــصـــفــتـه رئــيـــســـا لــديــــوان
والي والية معسكرp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

طارق تميمp بصفته رئيسا لديوان والي والية خنشلة.

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق اHـوافق
Wن إنـهاء مـهام مفـتشWتـتضمّن إنـهاء مـهام مفـتش pتـتضم p2012 24 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة

عامW في الواليات.عامW في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مـــهــام الــسّــادة

Wعــــامــــ Wاآلتــــــيـــة أســمــــــاؤهـــم بــصــفــتــهـــم مــفــتــشـــــ
فــي الواليــات اآلتــية :

- عـــــلي زروالp فــي واليــــــة بـــــســــكـــــــــرةp إلحــــالـــــتــــه
pعــلى التّقـاعد

- بن زيـــنب بن خــالـــدp في واليـــة بــشـــــارp إلحــالــتــه
pعلى التّقـاعد

- عـبـد الـنور ـرp في واليـة سـطـيفp إلعـادة إدماجه
pفي رتبته األصلية

- مــحـــفـــوظ بن شـــيخp في واليـــة ســـعــيـــدةp إلحـــالــتــه
عـلى التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـــيـدة

pبصفتهـا مفتشة عامـة لوالية بجاية pنـبيلة رزيقة قـاضي
إلعادة إدماجها في رتبتها األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

pبــصــفـــته مــفـــتــشــا عــامـــا لــواليــة وهــران pقـــويــدر مــعـــاشــو
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق اHـوافق
24 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة p2012 تـتـضـمp تـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رؤسـاءن إنــهـاء مـهـام رؤسـاء

دوائـر.دوائـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

رشـيد جنالويp بـصـفـته رئيـسـا لـدائرة سـطـيفp لـتكـلـيفه
بوظيفـة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّـــيـد

عــبـــــد الــنـــــور مــوهـــــادp بــصــفــتــــه رئــيــســــــا لــــدائـــــرة
بني ورثيالن في والية سطيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

مـحـمد الـشـريف صـاحليp بصـفـته رئيـسـا لدائـرة رمـضان
جمال في والية سكيكدةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

الـطـاهـر زواقp بـصــفـته رئـيـسـا لـدائـرة الـبـوني في واليـة
عنابةp إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
اHوافق اHوافق 24 يناير سنة  يناير سنة p2012 يتضـمp يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

.Wمديرين لإلدارة احمللية في واليت.Wمديرين لإلدارة احمللية في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

عـزيز بن يوسفp بـصفته مـديرا لإلدارة احمللـية في والية
سطيفp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

مـســعـود حـجــاجp بـصــفـته مــديـرا لـإلدارة احملـلـيــة في واليـة
سوق أهراسp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
اHوافق اHوافق 24 يناير سنة  يناير سنة p2012 يتضـمp يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتـيــة أسـمــاؤهم بــصـفــتــهم مـديــرين لــلـتــقــنـW والــشـؤون
العامة في الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف  أخـرى :

pفي والية البويرة pخلضرعمارة -
pفي والية تلمسان pعبد الرحمان أزواوي -

pفي والية اجللفة pرابح أيت أحسن -
pفي والية جيجـل pاألخضر طايف -
- حسW رمليp في والية سكيكدة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

مــصــطـفـى بـوصــوارp بــصـفــته مــديــرا لـلــتــقـنــW والــشـؤون
العامة في والية البيضp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــرن إنـــهــاء مـــهـــام اHـــديــر

اجلهوي للخزينة بعنابة.اجلهوي للخزينة بعنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهىp ابــتــداء من 21

يـولـيـو سـنة p2011 مـهـام الـسّيـد خـلـيـفـة مـبـاركيp بـصـفـته
مديرا جهويا للخزينة بعنابةp بسبب الوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سنة ينـاير سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهـام مدير احلفظن إنهاء مهـام مدير احلفظ

العقاري في والية الطارف.العقاري في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

ســعـيـد رحــالp بـصـفــته مـديــرا لـلـحــفظ الـعــقـاري في واليـة
الطارفp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئةن إنهاء مهام مدير البيئة

في والية بجـايـة.في والية بجـايـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

نــصـــر الــدين مــالــكـيp بــصــفــته مــديــرا لــلــبــيــئــة في واليــة
بجـايــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يـتضمp يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العامن إنـهاء مـهام اHديـر العامّ

للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مـــهــام الـــسّــيــد

نــور الـدين صـوليp بـصـفته مـديـرا عـاما لـلـمـعهـد الـتـقني
لتنمية الزراعة الصحراويةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يـتضمp يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العامن إنـهاء مـهام اHديـر العامّ
لـــديــوان الـــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيـــيـــر الــعـــقـــاري لـــواليــةلـــديــوان الـــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيـــيـــر الــعـــقـــاري لـــواليــة

النعـامــة.النعـامــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
Wوافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مـهام السّيد أمH1433 ا

هـاللp بـصـفــته مـديــرا عـامـا لــديـوان الـتــرقـيــة والـتـســيـيـر
العقاري لوالية النعامةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــاء مـــهـــام مـــديـــر
اHـعــهـــد الـتـكــنـولـوجي لـلــصاHـعــهـــد الـتـكــنـولـوجي لـلــصّـــيـد الـبــحــري وتـربــيـةـــيـد الـبــحــري وتـربــيـة

اHائيــات بـوهــران.اHائيــات بـوهــران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

يــوسف رحـمــانيp بـصــفـته مـديــرا لـلـمــعـهــد الـتـكــنـولـوجي
للصّيد البحري وتربية اHائيات بوهران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق اHـوافق
Wكتـاب عام Wن تعيـWكتـاب عام Wتـتضـمّن تعيـ pتـتضـم p2012 24 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة

للواليـات.للواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم كتابا عامW للواليات اآلتية :
pبلقاسم راقب في والية تبسة -

pفي والية اجللفة pالعربي بلوكاريف -
pفي والية سطيف pمحمد جامع -
pفي والية معسكر pمحمد كالي -

pفي والية ورقلة pمحمد كربوش -
pفي والية وهران pعبد الغاني فياللي -

- عبد الرحمان لواشريةp في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سنــة 2012 يعيّـن السّيـد قويدر

معاشوp كاتبا عاما لوالية تيارت.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافــق 24 يـنـايـــر سـنــة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد عـزيز

بن يوسفp كاتبا عاما لوالية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يـعيّـن السّـيد رشـيد

جنالويp كاتبا عاما لوالية إيليـزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تـعــيـW رئــيس ديـوانن تـعــيـW رئــيس ديـوان

والي والية قاHة.والي والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــــيـــد

عبـــد الوهاب رمضانيp رئيسا لديوان والي والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
Wــنـان تــعــيـWيـتــضــمّــنـان تــعــيـ pيـتــضــم p2012 ــوافق 24 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـةHــوافق اHا

مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــــوافــق 24 يــــنــــايــــــر ســــنـــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــــادة

اآلتـــيـة أسـمــــاؤهم مـديـريـن لـلـتـقــنـW والـشــؤون الـعـامـــة
في الواليات اآلتـية :

pفي والية تلمسان pخلضر عمارة -

pفي والية اجللفة pرملي Wحس -

pفي والية جيجـل pعبد الرحمان أزواوي -

pفي والية سكيكدة pاألخضر طايف -

- رابح أيت أحسنp في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يــنـــايـــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــدان

اآلتي اسـمــاهـمـــا مـديـــرين لــلـتـقـنـــW والــشـؤون الـعـامـــة
: Wاآلتيتـ Wفي الـواليت

pفي والية تامنغست pمصطفى بوصوار -

- رابح عليp في والية البيض.
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW مــديـر اإلدارةن تــعـيــW مــديـر اإلدارة

احمللية في والية سطيف.احمللية في والية سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايــر سـنـة 2012 يــعـيّن الــسّـيـد مــسـعـود

حجاجp مديرا لإلدارة احمللية في والية سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW رئــيس دائـرةن تــعـيــW رئــيس دائـرة

الدبيلة في والية الوادي.الدبيلة في والية الوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــــوافق 24 يــــنــــايـــــر ســــنـــــة 2012 يــــعــــيّــن الــــسّــــــيـــد

مــحـمــــد الـشــــريف صـــاحليp رئــيـســــا لــدائــــرة الـدبــيـلـــة
في واليـة الـوادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــــنــــايــــر ســــنــــة يــــنــــايــــر ســــنــــة p2012 يــــتـــضــــمp يــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــW مــــديـــرينن تــــعـــيــــW مــــديـــرين

.Wدنية في واليتHللحماية ا.Wدنية في واليتHللحماية ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يــنـــايـــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــدان

اآلتي اســــمــــاهــــمـــــا مــــديــــــرين لــــلــــحــــمــــايـــــة اHــــدنــــــيــــة في
: Wاآلتيتــ Wالـواليت

pفي والية ورقلة pكر» بن زيدان -

- جلول عبد الرحمانp في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديــرـن تــعــيــW نــائب مــديــر

بوزارة اHالـيبوزارة اHالـيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافــق 24 يـنـايـــر سـنـــة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد يـزيـد

زغـــبــــيبp نـــائـب مـــديـــر لــــلـــنـــقــل واHــــواصالت الـــســــلـــكـــيـــة
والالســـلـــكـــــيـــة فـي اHـــديـــــريـــــة الـــعــــامــــــة لـــلـــمـــيـــزانــــــيــة

بـوزارة اHالـيّة.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر احلــفظن تــعــيــW مــديــر احلــفظ

العقاري في والية الطارف.العقاري في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
Wوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يعيّـن السّيـد حسH1433 ا

شالبيp مديرا للحفظ العقاري في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW مــــديـــــــرـن تــــعــــيــــW مــــديـــــــر
دراســـــــات فـي اHــــديـــــــريـــــــة الــــعــــــامــــــة لـــــلـــــبــــيـــــئــــةدراســـــــات فـي اHــــديـــــــريـــــــة الــــعــــــامــــــة لـــــلـــــبــــيـــــئــــة
والــــتـــــنـــــمــــيـــــة اHـــــســــتـــــدامــــــة بــــــوزارة الـــــتـــــهــــيـــــئــــةوالــــتـــــنـــــمــــيـــــة اHـــــســــتـــــدامــــــة بــــــوزارة الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

العمـرانــية والبيئـة.العمـرانــية والبيئـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــــيـــد

عـبــــد الــسالم بن تـواتـيp مـديـرا لــلـدّراسـات في اHــديـريـة
الـعــامـة لــلـبــيـئــة والـتــنـمــيـة اHــسـتــدامـة بــوزارة الـتــهـيــئـة

العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيW رئـيس دراساتن تعـيW رئـيس دراسات

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يعيّـن السّيـد بوزيد

شــــابـخp رئــــيــــســــا لــــلــــدّراســـــات بــــاHــــكــــتـب الــــوزاري لألمن
الداخلي في اHؤسسة بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعـيـW مــديـر اHـصـالحن تـعـيـW مــديـر اHـصـالح

الفالحية في والية أدرار.الفالحية في والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايـــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّــن الـــسّـــــيـــد

نــــــور الــديــن صـــولـيp مــديــرا لـــلــمــصـــالح الــفـالحــــيــة في
واليــة أدرار.
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سنة ينـاير سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW محـافظ الغاباتن تـعيW محـافظ الغابات

في واليـة بسكـرة.في واليـة بسكـرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــــيـــد

عـبــــد الـلـطـــيف لــــدغم شـيــكـــوشp مـحـافـظــــا لـلـغـــابـــات
في واليـة بسكـرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
Wــنـان تــعــيـWيـتــضــمّــنـان تــعــيـ pيـتــضــم p2012 ــوافق 24 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـةHــوافق اHا

.Wجـارة في واليت.Wمديرين للتمديرين للتّجـارة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافــق 24 يـنـايـــر سـنـــة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد فـريد

غشامp مديرا للتّجارة في والية معسكـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يـعيّن الـسّيـد محـمد

شادلp مديرا للتّجارة في والية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW مــديــر اHــعــهـدن تــعــيــW مــديــر اHــعــهـد
الـوطني اHـتخـصص في التـكوين اHـهني لـلتـسيـيرالـوطني اHـتخـصص في التـكوين اHـهني لـلتـسيـير

باألغــواط.باألغــواط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 يــعــيّن الـــسّــيــد حلــسن

الـعمـريp مديرا لـلمـعهـد الوطـني اHتـخصص في الـتكوين
اHهني للتسيير باألغواط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنــايــــر ســنـــــة يـــنــايــــر ســنـــــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّــن تــعــيــــW مـفـــتـشــن تــعــيــــW مـفـــتـش
فــي اHـفــتـشــيـة الــعـامفــي اHـفــتـشــيـة الــعـامّــة لـلــعـمــران والـبــنـاء بـوزارةــة لـلــعـمــران والـبــنـاء بـوزارة

السكن والعمــران.السكن والعمــران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــــوجـــب مـــــرســـــوم رئـــــاســـــيّ مـــــؤرّخ فـــي
30 صــــــفـــــــر عــــــــام 1433 اHــــــــوافــــــق 24 يــــــنــــــــايــــــــر

pســـــنــــــة 2012 يــــــعـــــيّــــن الــــسّـــــيــــــد فـــــاروق مــــــراح
مــــــفــــتـــــشــا فـــي اHــفــتــشـــيــة الــعــامّـــة لــلــعــمـــران والــبــنــاء

بوزارة السكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيW رئـيس دراساتن تعـيW رئـيس دراسات

بوزارة السكن والعمران.بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــــيـــد

عـــبــــــد الـــرحـــمـــان فـــاسيp رئـــيـــســـا لـــلـــدّراســـات بـــاHـــكـــتب
الـــــــــوزاري لـألمــن الــــــداخـــــــلـي في اHــــــؤســــــســــــــة بــــــوزارة

السكـن والعمـران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعـامن تــعــيــW اHــديــر الــعـامّ
لـــديـــوان الــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيــيـــر الـــعــقـــاري بـــواليــةلـــديـــوان الــتـــرقـــيـــة والــتـــســـيــيـــر الـــعــقـــاري بـــواليــة

بسكــرة.بسكــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــب مــــرســـــوم رئــــاســيّ مــــؤرّخ فــــي 30
صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــــوافــــق 24 يـــــنــــــايــــــــر ســــــنـــــــة
2012 يـــــعـــــيّــــن الـــــسّـــــيـــــــد أمــــــيـــن هــــاللp مـــــديـــرا

عـــــامــا لـــديـــوان الــتـــرقـــيــة والـــتــســـيـــيــر الـــعـــقــاري بـــواليــة
بسكـرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
Wــنـان تــعــيـWيـتــضــمّــنـان تــعــيـ pيـتــضــم p2012 ــوافق 24 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـةHــوافق اHا

نائبي  مديرين بوزارة الشباب والرياضة.نائبي  مديرين بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافــق 24 ينـايــر سـنــة 2012 يـعيّـن السّـيد مـولود

حلــامp نــائب مــديـــر لــلــدّراســات االســتــشـــرافــيــة والــيــقــظــة
االستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد سيد أحمد

ســاHيp نـائب مــديـر لـتــكـوين اHــواهب الـريـاضــيـة بـوزارة
الشباب والرياضة.



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2809
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8آراءرات8آراء
وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مـــــؤرخ في قــــــرار مـــــؤرخ في 3 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة p2011 يـــتـــضــــمن الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخـــليp يـــتـــضــــمن الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخـــلي
لـلـصـنـدوق الـوطـني لـتـحـصـيل اشـتـراكـات الـضـمـانلـلـصـنـدوق الـوطـني لـتـحـصـيل اشـتـراكـات الـضـمـان

االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010وا 

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
pاالجتماعي

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اHــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

pتممHعدل واHا pعن البطالة Wللتأم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 130
اHـــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 24 أبـــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط  ــارســة أعــوان اHــراقــبــة

pللضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 370
اHـؤرخ في 26 رمـضان عام 1427 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2006 واHــتــضــمن إنـــشــاء الــصــنــدوق الــوطــنـي لــتــحــصــيل

pاشـــتـــراكـــات الـــضـــمــان االجـــتـــمـــاعي وتـــنـــظـــيـــمه وســـيــره
pادة 6 منهHالسيما ا

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

pوالضمان االجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 415
اHــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر

سـنة 2008 الـذي يـحـدد عدد أعـضـاء الـلجـان احملـليـة لـلـطعن
اHسـبق اHؤهّلة في مـجال الضـمان االجتمـاعي وتنظـيمها

 pوسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 416
اHــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
سـنة 2008 الذي يـحدد تـشكـيـلة الـلجـان   الوطـنيـة للـطعن
اHسـبق اHؤهّلة في مـجال الضـمان االجتمـاعي وتنظـيمها

 pوسيرها
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
الـــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــلي لــــلــــصـــنــــدوق الــــوطـــنـي لـــتــــحـــصــــيل
اشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعيp تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 6
مـن اHــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 06 - 370 اHـــــؤرخ في 26
رمــــــضــــــان عــــــام 1427 اHــــــوافق 19 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء الـــــصــــنــــدوق الـــــوطــــنـي لــــتــــحـــــصــــيل
اشتراكات الضـمان االجتماعي وتنظيمه وسيرهp والذي

يدعى في صلب النص "الصندوق". 

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــتــــضــــمن تــــنــــظـــيـم الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني
لتحصيل اشـتراكات الضمان االجتماعيp في إطار اHهام
اخملولة له �وجب أحـكام اHرسوم التنفيذي رقم 06 - 370
اHـؤرخ في 26 رمـضان عام 1427 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2006 واHــــذكــــور أعـالهp حتت ســــلــــطـــة اHــــديــــر الــــعــــام الـــذي

يساعـده مديـر عام مـساعـد ومديـرون مركـزيون وإطارات
pمن بـيـنـهـم مـسـتـشـار قـانـوني pوأربـعـة ( 4) مـسـتــشـارين

الهياكل اآلتية:
pركزيةHالهياكل ا -

- الهياكل احمللية. 
pـــذكــورة أعالهHيـــحـــدد تــنـــظـــيم هـــيــاكـل الــصـــنـــدوق ا
�قرر من الوزير اHـكلف بالضمان االجتماعيp بناء على

اقتراح اHدير العام. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
الهياكل اHركزية الهياكل اHركزية 

اHادة اHادة 3 :  : تـتولى الـهيـاكل اHركـزية لـلمـديريـة العـامة
للصندوقp ال سيما ما يأتي :
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- تـــنـــظـــيـم تـــســـيـــيـــر الـــوســـائـل الـــبـــشـــريـــة واHـــاديـــة
pوتنسيقه ومراقبته pللصندوق

- تــنــظــيم نــشــاطــات الــوكــاالت اجلــهــويــة والــوكــاالت
pوتنسيقها ومراقبتها pالوالئية

- تـسـيـيـر مـيـزانـيـة الـصـنـدوق وتـنـسـيق الـعـمـلـيات
pالية وتعزيز احملاسبة العامةHا

- وضـع إجــــــــــراءات تــــــــــرقــــــــــيـم الــــــــــعــــــــــمــــــــــال األجــــــــــراء
Wوالـــســـهـــر عــلـى تــطـــبـــيـــقــهـــا وكـــذا حتـــيــ WـــســـتـــخــدمـــHوا

pوتسييرها WكلفHبطاقيات ا

- مـتــابــعــة حتــصــيل االشــتـراكــات اHــوجــهــة لــتـمــويل
Wطــبــقــا لــلــقــوانــ pالــضــمــان االجــتــمــاعي لــلــعــمــال األجــراء

pعمول بهاHوالتنظيمات ا

- تـنـظـيم مـراقـبـة مـدى تـنـفـيـذ االلـتـزامـات الـواقـعة
عـــلى عــــاتق اHــــكـــلـــفــــW في مـــجــــال الـــضــــمـــان االجـــتــــمـــاعي

pومتابعتها

- مـتابعة اHنـازعات اHتعـلقة بتحـصيل االشتراكات
 pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- وضع األمــــــــوال الـــــــضـــــــروريـــــــة حتـت تـــــــصــــــــرف كل
صــــنــــدوق لــــلــــضــــمـــان االجــــتــــمــــاعيp بــــغــــرض دفع األداءات

pومصاريف التسيير في حدود حصتهم

- إبـرام كل اتــفـاقــيــة واتـفــاق في مـجــال الــتـحــصـيل
 pومتابعة تطبيقها

 pتنسيق إجناز االستثمارات ومتابعتها -

- وضع خـــــطـط عــــمـل تـــــهــــدف إلـى حتـــــســــW نـــــوعـــــيــــة
  pوشركاء الصندوق WكلفHاخلدمات لفائدة ا

  pWكلفHوضع برامج لإلعالم واالتصال لفائدة ا -

- اHــشـاركــة في األعــمـال الــتي تــقـوم بــهـا الــسـلــطـات
اخملتصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب
في اجملــال االجـتـمــاعي وتـطــويـر نـشــاطـات الــتـعـاون فــيـمـا

 pاإلدارات Wب

- اHـشــاركـة مـع جـمــيع اإلدارات والـهــيـئــات اHـعــنـيـة
في األعـمال والتدابيـر التي تقررهـا السلطات الـعمومية
في مـــجـــال تـــبــســـيـط اإلجــراءات اإلداريـــة في الـــعالقـــة مع

اHواطنW وتسهيلها.
اHادة اHادة 4 :  : تشتمل اHديرية العامة للصندوق على : 

 pWشتركHمديرية الترقيم وتسيير حسابات ا -

 pنازعاتHوا WكلفHمديرية مراقبة ا -

 pاليةHمديرية احملاسبة وا -
 pوارد البشرية والوسائل العامةHمديرية ا -

 pمديرية الدراسات والتنظيم واإلحصائيات -
 pعلوماتيHمديرية أنظمة اإلعالم واالستغالل ا -

pمديرية التدقيق الداخلي والتفتيش -
pمديرية الدراسات اإلكتوارية -

 pخلية اإلعالم واالتصال -
 .WكلفHخلية االستقبال واإلصغاء وتوجيه ا -

اHــــادة اHــــادة 5  :   : تــــتــــولى مــــديــــريــــة الــــتــــرقــــيـم وتــــســــيــــيـــر
حسابات اHشتركW ما يأتي :

- وضع إجــراءات تــرقــيم الــعــمــال األجــراء والــفــئـات
اخلــاصــة لــلـــمــؤمن لــهم اجـــتــمــاعــيــا اHــنـــخــرطــW في نــظــام
الـضـمـان االجـتــمـاعي لـلــعـمـال األجـراء واHـســتـخـدمـpW �ـا

   pتعلقة بالتصريح والدفع عن بعدHفيها اإلجراءات ا
- الـسـهر عـلى حتـيـW واسـتـغالل بـطاقـيـات الـتـرقيم

 pبانتظام
- إعـداد بــطـاقــيـات اHـســتـخــدمـW والــعـمــال األجـانب

 pوحتيينها
- مـتــابــعـة حتــصـيـل االشـتــراكـات اHــســتـحــقــةp طـبــقـا

 pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wللقوان
- مـتابعة وتـقييم تطـبيق الوكاالت الـوالئية ألجهزة

pتخفيض األعباء االجتماعية في إطار ترقية التشغيل
- وضـع حتت تـصــرف هــيـئــات الـضــمــان االجـتــمـاعي
اHــعـــنــيـــةp بــطــاقـــيــات الــعـــمــال األجـــراء والــفــئـــات اخلــاصــة
لـلـمـؤمن لـهم اجـتـمـاعـيـا اHـنـخـرطـW ضـمن نـظـام الـضـمان

االجتماعي للعمال األجراء واHستخدمW وحتيينها.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
pديرية الفرعية للترقيمHا -

.WشتركHديرية الفرعية لتسيير حسابات اHا -

WـــــكـــــلـــــفــــHـــــادة 6 :  : تـــــتــــولـى مـــــديـــــريـــــة مـــــراقـــــبـــــة اHـــــادة اHا
واHنازعات ما يأتي :

- ضــــبط بــــرنــــامج ســــنــــوي Hــــراقــــبــــة مــــدى تــــنــــفــــيــــذ
االلـــتــــزامـــات الـــواقــــعـــة عــــلى عـــاتـق اHـــكــــلـــفـــW فـي مـــجـــال

pالضمان االجتماعي ومتابعة تطبيقها
- اHــشـاركــة في األعــمـال الــتي تــقـوم بــهـا الــسـلــطـات
اخملتصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب

pفي اجملال االجتماعي
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Wـراقـبـة في إطـار التـعـاون مـا بHتـطـويـر أعـمال ا -
اإلداراتp ال ســيـمـا مع اHــصـالح الــتـابـعــة Hـفــتـشـيــة الـعـمل

pومتابعة تنفيذها

- اقـــتــــراح طـــلــــبـــات االعـــتــــمـــاد أو ســــحب االعــــتـــمـــاد
pعمول بهHراقبة طبقا للتنظيم اHألعوان ا

- ضــمــان مــتــابــعــة اHــنـــازعــات اHــتــعــلــقــة بــتــحــصــيل
pاشتراكات الضمان االجتماعي

-الـسـهـر عـلـى تـطـبـيق إجـراءات الــتـحـصـيل اجلـبـري
pالشتراكات الضمان االجتماعي وتقييمها

- ضــمــان أمــانــة الــلّــجـنــة الــوطــنــيــة لــلــطـعـن اHـســبق
اHؤهلة طبقا للتنظيم اHعمول به. 

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت

pWكلفHراقبة اH ديرية الفرعيةHا -

- اHديرية الفرعية للمنازعات.

اHادة اHادة 7 :  : تتولى مديرية احملاسبة واHالية ما يأتي :

 - حتـضـيرp بـاالتـصال مـع الهـيـاكل اHركـزيـة اHعـنـية
والوكاالت اجلهويةp مـشروع ميزانية الـصندوق ومتابعة

 pتنفيذها

- مـسـك مـحــاســبــة الــصــنـدوق وجــمع تــلك اHــتــعــلــقـة
pبالوكاالت اجلهوية والوكاالت الوالئية

- الـــســـهـــر عـــلـى ضـــبط الـــعـــمـــلــــيـــات اHـــالـــيـــة وحـــسن
pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wطبقا للقوان pتنفيذها

pاليHضمان التنسيق ا -

- اHـسك احملــW لـوثـائق الــتـسـيــيـر اHــالي واحملـاسـبي
pالضرورية للمراقبات التي يخضع لها الصندوق

- اHــسك احملــW جلــداول اHــقــاربــة اHــتــعــلــقــة بــتــوزيع
إيـرادات االشــتـراكـات عــلى هـيــئـات الـضــمـان االجــتـمـاعي

pعنيةHا

pاليHإعداد حصيلة الصندوق والتقرير ا -

- إعــداد اجلــداول الــتــقـديــريــة لإليــرادات واحلــصــيــلـة
حـسـب فـرع الـضــمـان االجــتـمــاعي لـكل ســنـة ووضــعـهم في

متناول هيئات الضمان االجتماعي اHعنية.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت

 pديرية الفرعية للمحاسبةHا -

- اHديرية الفرعية للمالية واHيزانية.

اHادة اHادة 8 :  : تتولى مديـرية اHوارد البشرية والوسائل
العامة ما يأتي : 

- ضــمــان تـســيــيـر اHــوارد الــبـشــريــة لـلــصــنـدوق في
إطــار األحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة والــتــعــاقــديـة

pعمول بهاHا
- تـنظيم نـشاط الوكـاالت اجلهويـة في مجال اHوارد

pالبشرية وتسيير الوسائل وتنسيقها ومراقبتها
pWستخدمHإعداد خطط التكوين وتوظيف ا -

- تــنـفــيـذ الــتـدابـيــر الالزمــة لـتـحــسـW ظــروف عـمل
pفاوضة اجلماعيةHمستخدمي الصندوق في إطار ا

- تـنشـيط الـلـجان اHـؤهـلـة في مجـال تـسـييـر احلـياة
pالكفاءات واحترام تنظيم العمل Wهنية وتثمHا

- تسيير مـنازعات عالقات العمل واHنازعات التي
pال تخص التحصيل

-  تــعـزيــز واHــصــادقــة عـلـى االحـتــيــاجــات في مــجـال
الـــوســــائل الـــبــــشـــريــــة واHـــاديـــة اHــــعـــبــــر عـــنـــهــــا من طـــرف

pالوكاالت اجلهوية
pتنسيق إجنازات االستثمارات ومتابعتها -

- إجناز عمـليـات اقتـناء التـجهـيزات والـتموين في
مـجـال الـلـوازم واألثـاث وعـتـاد الـتـسـيـيـر طـبـقـا لـلـتـشـريع

pعمول بهماHوالتنظيم ا
- مـــتــابـــعـــة وتــقـــيــيـم الــعـــمـــلــيـــات اجلــهـــويـــة القــتـــنــاء
التجـهيـزات والتـموين في مـجال الـلوازم واألثـاث وعتاد

 pالتسيير
- ضــمــان صــيــانــة اHــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة واHــنــقــولــة

pوحفظها
pنقولةHمسك دفاتر جرد األمالك العقارية وا -

- ضمان مسك أرشيف الصندوق.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
pوارد البشريةHديرية الفرعية لتسيير اHا -

- اHديرية الفرعية للوسائل العامة.

اHــادة اHــادة 9 :  : تـــتـــولى مـــديـــريـــة الـــدراســـات والـــتـــنـــظـــيم
واإلحصائيات ما يأتي :

- الـقـيام بـاالتـصـال مع الـهـياكـل اHعـنـيـة بـكل دراسة
pذات الصلة مع مهام وبرامج الصندوق

- الـــقـــيـــام بــتـــلـــخـــيص الـــدراســـات والـــتــقـــيـــيم الـــتي
pتنجزها مختلف هياكل الصندوق
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- اHــسـاهــمـة في الــدراسـات اإلكــتـواريــة الـتـي تـقـوم
pبها مديرية الدراسات اإلكتوارية

pاقتراح نسب التسيير -
- اقـتـراح تــوحـيــد إجـراءات ومـســتـنــدات الـتـســيـيـر

 pوتنفيذها
- وضـع حتت تـصــرف هــيـئــات الـضــمــان االجـتــمـاعي
اHــعـنـيـةp اHــعـلـومـات الــضـروريـة لـتــحـقـيق اHــهـام اHـنـوطـة

 pبها
- تــــنــــظــــيـم كــــيــــفـــــيــــات وصــــول هــــيـــــئــــات الــــضــــمــــان

pعنية إلى قاعدة معطيات الصندوقHاالجتماعي ا
- جمع اHـعلومـات واHعطـيات اإلحصـائية ومـركزتها

 pوحتليلها
- تأسيس الرصيد الوثائقي للصندوق وتسييره.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
pديرية الفرعية للدراسات والتنظيمHا -

- اHديرية الفرعية لإلحصائيات.

اHادة اHادة 10 :  : تتولى مـديرية أنظمة اإلعالم واالستغالل
اHعلوماتي ما يأتي : 

- إعــدادp بـــاالتــصــال مـع الــهـــيــاكل اHـــعــنـــيــةp أنـــظــمــة
اإلعالم لــلــصـــنــدوق واخملــطـــطــات والــبـــرامج اHــعــلـــومــاتــيــة

  pتعلقة بها وتنفيذها وتقييمهاHا
- وضعp بـاالتصال مع الـهياكل واHـؤسسات اخملـتصة
فـي مــجـــال  تـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصــالp شـــبـــكــات
ومـــراكـــز مــــعـــاجلـــة اHـــعــــلـــومـــاتـــيــــة Hـــعـــطـــيــــات الـــصـــنـــدوق

pوتطويرها
- وضعp بـاالتصال مع الـهياكل واHـؤسسات اخملـتصة
في مــــجــــال تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعـالم واالتــــصــــالp آلــــيـــات
الـتـعــامل اHـشـتـرك ألنـظــمـة اإلعالم لـلـصــنـدوق مع أنـظـمـة
صناديق الضـمان االجتماعي األخرىp وعند االقتضاءp مع
أنـظـمـة اHؤسـسـات والـهـيـئـات األخـرى في إطـار الـعالقات

        pعمول بهماHقررة طبقا للتشريع والتنظيم اHا
- ضــمـــان اHـــســاعـــدة الـــتــقـــنـــيــة جلـــمـــيع مـــســتـــعـــمــلي

 pبرمجيات وظيفة التحصيل
- ضمان صيانة جتهيزات اإلعالم اآللي.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
p ديرية الفرعية ألنظمة اإلعالمHا -

- اHديرية الفرعية لالستغالل اHعلوماتي.

اHــــادة اHــــادة 11 :  : تــــتــــولـى مــــديـــــريــــة الـــــتــــدقـــــيق الـــــداخــــلي
والــتـفـتــيش الـقـيــام �ـهـام الــتـدقـيق واHــسـاعـدة والـتــقـيـيم
واHـراقـبـة لـلـهـيـاكل اHـركـزيـة واحملـلـيـة الـتـابـعـة لـلـصـندوق

بخصوصp ال سيما ما يأتي:  
 pمدى تطبيق التشريع والتنظيم -

  pالي واحملاسبيHالتسيير ا -
pالتنظيم والتسيير -

- مستويات اHردودية والنجاعة. 

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
pديرية الفرعية للتدقيق الداخليHا -
- اHديرية الفرعية Hراقبة التسيير.

pـادة 12 :  : تــتــولـى مـديـريـة الـدراسـات اإلكـتـواريةHـادة اHا
ال سيما ما يأتي:

- إجــــراء دراســـات إكـــتـــواريـــة فـي مـــجـــال الـــضـــمـــان
االجــتــمـاعـي بــاالتـصــال مـع الـهــيــاكل اHــكــلــفــة بــالــدراسـات
اإلكتواريـة التابـعة للـوزارة اHكلـفة بالـضمان االجـتماعي

pولصناديق الضمان االجتماعي األخرى
- اHـشـاركة فـي نـشـاطـات التـكـويـن والـبحـث لـقـطاع

pالضمان االجتماعي في مجال الدراسات االكتوارية
- اHـشـاركـة في أنـشـطـة الــتـعـاون الـدولي في مـجـال

pالدراسات اإلكتوارية
- اHساهمة في تطوير جهاز اإلعالم للصندوق.

: (2) Wفرعيت Wوتضم مديريت
- مـــديـــريـــة فــــرعـــيـــة جلـــمع اHــــعـــطـــيـــات اإلكـــتـــواريـــة

pومعاجلتها
- مديرية فرعية للتقييم اإلكتواري. 

pادة 13 :  : تتولى خلـية اإلعالم واالتصـال للصندوقHادة اHا
ال سيما ما يأتي:

- اقـتــراح بـاالتــصــال مع اHـديــريـات اHــعــنـيــة بـرامج
 pلإلعالم واالتصال الداخلي واخلارجي للصندوق

- تـطويـر بـاالتـصال مع الـهـيـاكل اHعـنـيـة مسـتـندات
pاإلعالم واالتصال للصندوق

- الــســهــر عــلى تــنـــفــيــذ نــشــاطــات اإلعالم واالتــصــال
للصندوق ومتابعتها وتقييمها.

اHــــادة اHــــادة 14 :  : تــــتــــولى خــــلــــيــــة االســــتــــقــــبــــال واالصــــغــــاء
وتوجيه اHكلفW للضمان االجتماعيp ال سيما ما يأتي:
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- استـقـبـال اHـكلـفـW لـلـضـمان االجـتـمـاعي واإلصـغاء
pإليهم وتوجيههم ومرافقتهم

- تــلــخــيص اHــعـلــومــات اجملــمــعـة مـن خالل الــعـرائض
pوحتليلها

- اقــتــراح الــتــدابـيــر الــضــروريــة لــتـحــســW نــوعــيـة
خدمات الصندوق.    

الفصل الثالثالفصل الثالث
الهياكل احملليةالهياكل احمللية

اHــادة اHــادة 15 :  : تـــشـــتـــمل الـــهـــيـــاكل احملـــلـــيـــة عــلـى وكــاالت
جـــــهـــــويــــة وكـــــذا وكــــاالت والئـــــيــــة واHـــــلـــــحــــقـــــة بــــهـــــا فــــروع

التحصيل.

اHادة اHادة 16 : : تـكون الوكاالت اجلـهوية مخـتصة إقلـيميا
بالنسبة لوالية واحدة أو عدة  واليات.

يـحدد عـدد الوكـاالت اجلهـوية ومـوقعـها واخـتصـاصها
اإلقليمي في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

اHـــــادة اHـــــادة 17 :  : تـــــتـــــولى الـــــوكـــــالـــــة اجلــــهـــــويـــــة تـــــغـــــطـــــيــــة
االحـتياجـات البـشرية واHـادية لـلوكـاالت الوالئيـة اHلـحقة

بها. وبهذا الصدد تكلفp ال سيما �ا يأتي :
 - ضمـان تسـييـر اHـوارد البـشريـة للـوكالـة اجلهـوية
والـــوكــــاالت الــــوالئــــيـــة اHــــلــــحــــقـــة بــــهــــا في إطــــار األحــــكـــام

pعمول بهاHالتشريعية والتنظيمية والتعاقدية ا
WـــســـتـــخـــدمـــHإعـــداد خـــطط لـــتـــكـــويـن وتـــوظـــيف ا -

 pالختصاصها Wالتابع
- تخـطيط واقتـراح العمـليات اجلـهوية لالقـتناء في

pعدات وإجنازهاHمجال التجهيزات واألثاث وا
- وضع حتت تـــصــرف الــوكــاالت الــوالئــيــة الــوســائل

 pالضرورية لتسييرها
- عـــرض عـــلى اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة كـل اقـــتـــراح خــاص
بحـركة اHـستخـدمW الـتابـعW لـلوكاالت الـوالئيـة اHلـحقة

 pبها
- الـــــســــهـــــر عــــلى صـــــيــــانـــــة الــــتـــــجــــهـــــيــــزات واألمالك
العقارية واHنقولة للوكالة اجلهوية والوكاالت الوالئية. 
- ضمان تنفـيذ برامج االستثـمارات اHوضوعة على

 pعاتقها ومتابعتها
- تسيير مـنازعات عالقات العمل واHنازعات التي

 pال تخص التحصيل
- مـــسك دفـــاتـــر جــرد األمالك الـــعـــقــاريـــة واHـــنــقـــولــة

 pالتابعة الختصاصها

- تـسيـيـر الهـيـاكل اHـكلـفـة باألرشـيف عـلى الصـعـيد
 pاجلهوي

- إرسـال إلى اHـديـريـة الـعـامـة االحـتـيـاجـات اخلـاصـة
بالـوسـائل الـبشـريـة واHـاديـة للـوكـالـة اجلهـويـة والـوكاالت

pالوالئية
- إعــــداد اجلـــداول الـــتــــقـــديـــريــــة Hـــيــــزانـــيـــة الــــوكـــالـــة

pاجلهوية
- مسك اجلـداول احملاسبـية للـوكالة اجلـهوية والـسهر
عـلى حــسن تـنـفــيـذ الــعـمـلــيـات اHـالــيـة لــلـوكـاالت الــوالئـيـة

pعمول بهماHلحقة بها طبقا للتشريع و التنظيم اHا
- إعــــداد حـــصـــائل ومــــلـــخـــصـــات ثـالثـــيـــة وســـداســـيـــة

وسنوية لنشاطات الوكاالت الوالئية اHلحقة بها.   
يدير الوكالة اجلهوية مدير.

اHادة اHادة 18 :  : تـضم الـوكالـة اجلهـوية أربع (4) مـديريات
فرعية :

- اHـــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــمـوارد الـبـشـريـة وتـكـلف
�ا يأتي :

* ضـــمـــان تــســـيـــيــر مـــســـتــخـــدمي الـــوكـــالــة اجلـــهـــويــة
والـــوكـــاالت الـــوالئــــيـــة اHـــلـــحــــقـــW بـــهـــا فـي إطـــار األحـــكـــام

pعمول بهاHالتشريعية والتنظيمية والتعاقدية ا
WــــســــتــــخــــدمـــHإعــــداد خــــطط تــــكــــوين وتــــوظــــيـف ا *

pعنيةHبالتعاون مع الوكاالت الوالئية ا
* تنشيط اللّـجان اخملتصة في مجـال تسيير اHوارد

pالبشرية
- اHديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف �ا يأتي :
* اقــــتــــراح خــــطط اقــــتــــنــــاء الــــتــــجــــهــــيــــزات واألثـــاث

pعدات للوكالة اجلهوية والوكالة  الوالئيةHوا
* إجنــاز الـعــمــلــيــات اجلـهــويــة القــتــنـاء الــتــجــهــيـزات

 pعداتHواألثاث وا
* ضــمــان تـــمــوين الــوكـــاالت الــوالئــيـــة اHــلــحـــقــة بــهــا

 pبالوسائل الضرورية لسيرها
pتنسيق إجناز االستثمارات ومتابعتها *

* مـــسك دفـــاتـــر جــرد األمـالك الــعـــقـــاريـــة واHــنـــقـــولــة
pللوكاالت اجلهوية والوكاالت الوالئية والقيام بصيانتها
* الـقـيـام بـصـيانـة جتـهـيـزات اإلعالم اآللي بـاالتـصال

pديرية الفرعية لإلعالم اآللي للوكالة الوالئيةHمع ا
- اHــديــريــة الـفــرعـيـة لـلـمـحـاسـبـة واHـالـيـة وتكـلف

�ا يأتي :
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* حتــــضـــيـــر جــــداول تـــقـــديــــريـــة Hـــيــــزانـــيـــة الــــوكـــالـــة
pاجلهوية

* حتضـيـر بـاالتـصـال مع الـوكـاالت الـوالئـيـة اHـعـنـية
pلحقة بهاHيزانية الوكاالت الوالئية اH جداول تقديرية

* الــســـهـــر عـــلى تـــنــفـــيـــذ الـــعـــمــلـــيـــات اHـــالــيـــة طـــبـــقــا
 pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

* مسك اجلداول احملاسبية للوكالة اجلهوية.
- اHـديـرية الـفـرعيـة لـلـدراسات والـتـلخـيص وتـكلف

�ا يأتي :
* جـمـع اHـعــطـيـات اإلحــصـائــيـة اHــتـعــلـقــة بـنــشـاطـات

pلحقة بها وتلخيصهاHالوكاالت الوالئية  ا
* الــقـيـام بـتــلـخـيص وحتــلـيل اHـعــطـيـات اإلحــصـائـيـة
لـلــوكـاالت الــوالئـيــة اHـلــحـقــة بــهـا وإرســالـهــا إلى اHـديــريـة

العامة.    

اHــادة اHــادة 19 :  : تـــتــولـى الــوكـــاالت الـــوالئـــيــة لـــلـــصـــنــدوق
ضمان ما يأتي :

- تــرقــيم اHــســتـخــدمــW والــعــمـال األجــراء والــفــئـات
اخلـاصـة لـلـمـؤمن لـهم اجـتـمـاعـيـا وكـذا حتـيـW الـبـطـاقـيـات

pتعلقة بهمHا

- حتـصـيل اشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي لـلـعـمـال
pؤمن لهم اجتماعياHاألجراء والفئات اخلاصة من ا

- تــنــظــيم نــشــاطــات فــروع الــتـحــصــيل وتــنــســيــقــهـا
pومراقبتها

- مــــراقــــبــــة اHــــكــــلـــفــــW فــــيــــمــــا يــــخـص االلــــتــــزامـــات
pوضوعة على عاتقهمHا

- تـســيـيـر اHــنـازعــات اHـرتــبـطــة بـالــتـحــصـيل طــبـقـا
pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

- مسك اجلداول احملاسبيـة وتنفيذ العـمليات اHالية
اHــرتــبــطــة بـالــتــحــصـيـل طـبــقــا  لــلـقــوانــW والــتـنــظــيــمـات

pعمول بهاHا

- تــــوزيع ودفع حــــصص االشــــتــــراكـــات اHــــســــتـــحــــقـــة
لـلـوكـاالت الـوالئـيـة لـهـيئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي اHـعـنـية
في اآلجـال احملددة طـبقـا للـمادة 47 من اHـرسـوم التـنفـيذي
رقم 06 - 370 اHؤرخ في 26 رمضان عام 1426 اHوافق 19
أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006 واHـــــذكـــــور أعالهp طـــــبـــــقـــــا وحـــــسب
الـكـيـفـيـات احملـددة �ــوجب اتـفـاقـيـة بـW هـيـئـات الـضـمـان
االجــتـــمـــاعي اHـــعـــنـــيـــة والــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــتـــحــصـــيل

اشتراكات الضمان االجتماعي.

اHـادة اHـادة 20 :  : تـصـنف الـوكـاالت الـوالئـيـة إلى ثالثـة (3)
أصناف على أساس اHعايير اآلتية : 

- عـــدد اHـــســـتــخـــدمـــW اHـــكـــلـــفـــW وتــوزيـــعـــهم حـــسب
  pقطاعات النشاط

.WنخرطHعدد العمال األجراء ا -

اHادة اHادة 21 :  : حتدد كيفـيات تصنيف الوكاالت الوالئية
حسب اHعايـير اHنصوص عليها في اHادة 20 أعالهp �قرر
لـلـوزيـر اHـكــلف بـالـضـمــان االجـتـمـاعي بــنـاء عـلى اقـتـراح

اHدير العام للصندوق.

اHــادة اHــادة 22 : : يــديـــر الــوكــالــة الـــوالئــيــة مــديـــر يــســاعــده
WستـخدمHمديرون فـرعيون وأعـوان مكلـفون بتـسييـر ا
والـوســائل الــعــامـة وذلك بــاالتــصـال مـع الـوكــالــة اجلـهــويـة

اخملتصة إقليميا.

اHــادة اHــادة 23 :  : تــشـــتــمل الـــوكــالـــة الــوالئـــيــة مـن الــدرجــة
األولى على اHديريات الفرعية اHكلفة �ا يأتي :
pوتسييرها WشتركHترقيم حسابات ا -

 pاليةHالعمليات احملاسبية وا -
pWكلفHمراقبة ا -

pنازعاتHا -
- أنظمة اإلعالم.

اHــادة اHــادة 24 :  : تــشـــتــمل الـــوكــالـــة الــوالئـــيــة مـن الــدرجــة
الثانية على اHديريات الفرعية اHكلفة �ا يأتي :
pوتسييرها WشتركHترقيم حسابات ا -

pاليةHالعمليات احملاسبية وا -
pنازعاتHوا WكلفHمراقبة ا -

- أنظمة اإلعالم.

اHــادة اHــادة 25 :  : تــشـــتــمل الـــوكــالـــة الــوالئـــيــة مـن الــدرجــة
الثالثة على اHديريات الفرعية اHكلفة �ايأتي :

- ترقيم حـسابات اHـشتـركW والعـملـيات احملاسـبية
 pالية وتسييرهاHوا

pنازعاتHوا WكلفHمراقبة ا -
- أنظمة اإلعالم.

اHـادة اHـادة 26 :  : تسـتـفـيدp عـنـد احلاجـةp الـوكاالت الـوالئـية
pالواقـعـة عـلى مـسـتوى واليـات اجلـنـوب والـهضـاب الـعـلـيا
من االسـتـثـمارات والـوسـائل الـبشـريـة واHـادية اإلضـافـية

اخلاصة.



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3409
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

اHلحقاHلحق
عدد الوكاالت اجلهوية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي وموقعها واختصاصها اإلقليميعدد الوكاالت اجلهوية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي وموقعها واختصاصها اإلقليمي

االختصاص اإلقليمي (الوكاالت الوالئية)االختصاص اإلقليمي (الوكاالت الوالئية)مقر الوكاالت اجلهويةمقر الوكاالت اجلهوية

اجلزائر
البليدة 
وهران

تلمسان 
تيارت
بشار

تيزي وزو
سطيف

قسنطينة
عنابة
باتنة
ورقلة

تامنغست

اجلزائر 
البليدة - اHدية - تيبازة - الشلف - عW الدفلى

وهران - معسكر - عW تموشنت - مستغا�
تلمسان - سيدي بلعباس - النعامة - سعيدة

تيارت - تيسمسيلت - اجللفة - غليزان
بشار -  تندوف - أدرار - البيض
تيزي وزو - بومرداس - البويرة

سطيف - بجاية - برج بوعريريج - اHسيلة
قسنطينة - جيجل - ميلة - سكيكدة

عنابة - قاHة - الطارف - سوق أهراس - تبسة
باتنة - خنشلة - بسكرة - أم البواقي

ورقلة - الوادي - غرداية - األغواط
تامنغست - إيليزي

اHــــادة اHــــادة 27 :  : تـــــنــــشــــــأ فــــــروع الــــــتـــــحـــــصــــيل �ــــقـــرر
لـــلـــــمـــــديـــــر الـــعـــام بــنـــاء عـــلـى اقـــتــراح مـــبـــرر مـن مـــديــر
الـوكـالـة الـوالئـيـة وبـعـد رأي مـديـر الـوكـالة اجلـهـويـةp عـلى
مـــســـتـــوى بـــلـــديـــة أو عـــدة بـــلـــديـــات أين يـــقـــتـــضي نـــشـــاط

التحصيل ذلك.   

اHـادة اHـادة 28 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1432 اHوافق
8 مارس سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 28
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة p2011 يـــتـــضــــمن الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخـــليp يـــتـــضــــمن الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخـــلي
لــلــديــوان الــوطــني ألعــضــاء اHــعــوقــW االصــطــنــاعــيـةلــلــديــوان الــوطــني ألعــضــاء اHــعــوقــW االصــطــنــاعــيـة

ولواحقها.ولواحقها.
ــــــــــــــــــ

 pإن وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي
- �ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم رقم 88 - 27 اHـــــؤرخ في21
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1408 اHــوافق 9 فـــبــرايــر ســنــة1988
WــــعـــــوقــــHــــتـــــضــــمـن إنـــــشــــاء ديـــــوان وطــــنـي ألعــــضـــــاء اHوا

pادة 24 منهHالسيما ا pاالصطناعية ولواحقها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

pوالضمان االجتماعي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
WــعــوقـHالــتــنـظــيـم الـداخــلـي لـلــديــوان الــوطــني ألعــضــاء ا
االصـــطـــنـــاعـــيـــة ولـــواحـــقـــهـــا الـــذي يـــدعى في صـــلب الـــنص
"الـديـــوان"p تــطــبــيــقـا ألحـكـام اHـادة  24 من اHـرسـوم رقم
88 - 27 اHـؤرخ في 21 جـمـادى الثـانـيـة عام 1408 اHـوافق9

فبراير سنة 1988 واHذكور أعاله. 
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اHــادةاHــادة 2 :  : يـــضم الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــلـــديـــوان حتت
سلطة اHدير العام ما يأتي :

pهياكل مركزية -
- مــركــز وطــني لــلــمــســاعــدات الــتــقــنــيــة لألشــخــاص

pWعوقHا
pوحدة مركزية للبدائل السمعية -

-  هياكل محلية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الهياكل اHركزيةالهياكل اHركزية

اHادة اHادة 3 :  : تضم الهياكل اHركزية للديوان ما يأتي :
pركزية للدراسات التقنيةHديرية اHا -
pركزية للتوزيع والتسويقHديرية اHا -
pركزية للشراء والتموينHديرية اHا -
pركزية للمالية واحملاسبةHديرية اHا -

pركزية للموارد البشرية والوسائلHديرية اHا -
pمفتشية عامة -

pخلية البحث والتطوير -
pخلية أنظمة اإلعالم و اإلعالم اآللي -

- خلية التدقيق الداخلي.    
يساعد اHدير العامp زيادة على ذلك :

pمستشار قانوني -
pمساعد يكلف �راقبة التسيير -

pمساعد يكلف باالتصال -
- مساعد يكلف بالوقاية الصحية واألمن.

اHــــادة اHــــادة 4 : : تـــكــــلـف اHـــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــدراســـات
التقنيةp ال سيما �ا يأتي :

 pإعداد اخملطط التوجيهي لإلنتاج للديوان -
-  مـتابعة تـنفيـذ مخطط وبـرنامج اإلنتاج من خالل

pالتقييم الشهري
-  وضع إجــــــراءات في مـــــجــــــال تـــــســـــيــــــيـــــر اإلنـــــتـــــاج

 pوصيانة التجهيزات
- ضـمـان مـراقـبـة اإلنـتــاج و اسـتـهالك اHـواد األولـيـة
وحتـيـW عـمـلـيـة الـتـصـنـيع وفق اHـعـايـيـر اHـعـمـول بهـا في

 pهذا اجملال

- تـــســــيـــيـــر إنـــتـــاج أجـــهـــزة األعــــضـــاء الـــتـــجـــبـــيـــريـــة
pشيHساعدات التقنية على اHوا

- ضــــمـــان اHـــســــاعـــدة الـــتــــقـــنــــيـــة لـــوحــــدات ومـــراكـــز
pاإلنتاج

- جـــمع و حتـــلــيـل اإلحــصـــائـــيــات اHـــتـــعــلـــقـــة بــإنـــتــاج
pالديوان

pـشــاركــة فــي أشغـال مخـتـلف اللـجان الـتـقنـيةHا -
ال سـيــمــا تــلك اHــكــلـفــة بــتــقــيــيس اHـنــتــجــات اHــنــجـزة من

 pصادقة عليهاHطرف الديوان و ا
- تـطـبـيق اHـعـايــيـر اHـعـمـول بـهـا فـي مـجـال تـسـيـيـر

اإلنتاج.
تــــضم اHــــديـــريــــة اHــــركـــزيــــة لـــلــــدراســــات الـــتــــقـــنــــيـــةتــــضم اHــــديـــريــــة اHــــركـــزيــــة لـــلــــدراســــات الـــتــــقـــنــــيـــة

: Wفرعيت Wمديريت: Wفرعيت Wمديريت
pديرية الفرعية لألعضاء التجبيريةHا -

- اHــديـــريــة الــفــرعــيـــة لــلــمــســـاعــدات الــتــقـــنــيــة عــلى
اHشي.

اHــــادة اHــــادة 5 : : تــــكـــــلف اHـــــديـــــريـــــة اHــــركـــــزيـــــة لـــــلــــتـــــوزيع
والتسويقp ال سيما �ا يأتي :

- إعـــداد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــاريـــة
pللديوان واقتراحهما

- ضـــمـــان تـــســـيـــيـــر مـــجـــمل اخملـــطـــطـــات الـــتـــجـــاريـــة
pوالتسويقية للديوان وتنسيقها
pالقيام بدراسات السوق -

- اHـشـاركــة في حتـديـد أســعـار اHـواد الـتي يــنـجـزهـا
pالديوان

  pتطوير االتصال الداخلي و اخلارجي للديوان -
- إعـــداد مـــخـــطـــطـــات الــبـــيـع الـــســـنـــويـــة و اHـــتـــعــددة

pالسنوات وعقود واتفاقيات البيع وتنفيذها
- مـتابعـة تنـفيـذ اخملطـطات التـجاريـة على اHـستوى

pاجلهوي والوحدات والهياكل اجلوارية
- تمـثـيل الـديـوان في اHعـارض واHـلـتقـيـات و األيام

pالدراسية والتظاهرات التجارية
- تطبـيق اHقايـيس اHعمـول بها و اHـتعلـقة بتـسيير

pالوظيفة التجارية وتقييمها
- إعــداد احلـــمالت اإلشـــهـــاريـــة و تــرويـج مــنـــتـــوجــات

 pالديوان وتنفيذها ومتابعتها
- ضـمـان اسـتـقــبـال وتـوجـيه الـزبــائن و كـذا الـتـكـفل

 pرضى و معاجلة الشكاوىHبا



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3609
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

- ضمان متابعـة عملية ضمان اHـنتجات وتطويرها
pاخلدمة ما بعد البيع pال سيما

- جمع اإلحصائيـات واHعطيات اخلاصة بالنشاطات
التجارية للديوان وحتليلها.

تــــضم اHــــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــتـــوزيـع والــــتـــســــويقتــــضم اHــــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــتـــوزيـع والــــتـــســــويق
: Wفرعيت Wمديريت: Wفرعيت Wمديريت

pديرية الفرعية للتوزيعHا -
- اHديرية الفرعية للتسويق.

وتـــضمp زيـــادة عــلى ذلـك p خــلـــيــة إصـــغـــاء وتــلـــخــيص
يسيرها مكلف باخللية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : تـــــكــــــلف اHـــــديــــــريـــــة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــشـــــراء
والتموينp ال سيما �ا يأتي :

- إعداد اسـتـراتـيجـيـة و سيـاسـة الديـوان في مـجال
شـراء اHــواد احملـلــيـة  واسـتــيـراد اHــواد األولـيـة واHــكـونـات
والـسهـر على حتـقيـقهـا وتخـطـيط العـملـيات اHـرتبـطة بـها

pواقتراح ذلك
- الــقــيــام بـالــدراســات االســتــشــرافــيــة الــتي تــســمح

 pبتنويع مصادر التموين
pومتابعتها Wعطيات للممونHتسيير قواعد ا -

- تـطـبـيق اHـعـايــيـر اHـعـمـول بـهـا فـي مـجـال تـسـيـيـر
pاخملزونات وتقييمها

- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى اجنـــــاز أهـــــداف مـــــخــــــطط الـــــشـــــراء
pومخطط التموين للديوان

- الـــــســــهــــر عـــــلى الـــــتــــســـــيــــيــــر احلـــــسن ومـــــسك جــــرد
pاخملزونات و حتيينها

- السـهر عـلى وضع الـوسائل والـتـقنـيات و األدوات
  pالتي  تسمح باحلصول على كلفة قصوى

- الــســهــر عــلـى تــثــمــW أقــصى Hــســاحــات الــتــخــزين
pللديوان

- متابعة ملفات العبور واجلمركة للديوان.
تــــضم اHـــــديــــريــــة اHــــركـــــزيــــة لــــلــــشــــراء و الـــــتــــمــــوينتــــضم اHـــــديــــريــــة اHــــركـــــزيــــة لــــلــــشــــراء و الـــــتــــمــــوين

: Wفرعيت Wمديريت: Wفرعيت Wمديريت
pديرية الفرعية للشراءHا -

- اHديرية الفرعية للتموين.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : تــــكـــــلف اHـــــديــــريـــــة اHــــركـــــزيــــة لـــــلــــمـــــالــــيــــة
واحملاسبةp ال سيما ما يأتي :

   pالية للديوانHوارد اHتسيير ا -

- اHـــشــاركــة فـي إعــداد مــيــزانـــيــة تــســيـــيــر الــديــوان
pوتنفيذها

- تـسـيـيـر مـسـتـوى االسـتـدانـة بـالـنـسـبـة إلمـكـانـيات
pالديوان ومراقبته

- الــســهـــر عــلى احــتـــرام اHــعــايـــيــر اHــعــمـــول بــهــا من
pطرف هياكل الديوان

- مــــســك مــــحــــاســــبــــة الـــديـــوان طـــبـــقــــا لـــلـــتـــنـــظـــيم
pعمول بهHا

- مـسك دفــاتـر و ســجالت الـديــوان طـبــقـا لــلـتـنــظـيم
 pعمول بهHا

pمتابعة سيولة الديوان و مسكها و حتيينها -
pالية للديوان ومتابعتهاHاقتراح التوظيفات ا -
- تعزيز احلصيلة احملاسبية و اجلبائية للديوان. 

تــــضـم اHـــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــمــــالـــيــــة و احملــــاســــبـــةتــــضـم اHـــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــمــــالـــيــــة و احملــــاســــبـــة
: Wفرعيت Wمديريت: Wفرعيت Wمديريت

pديرية الفرعية للماليةHا -
- اHديرية الفرعية للمحاسبة.

اHادة اHادة 8 : : تكـلف اHديريـة اHركـزية للـموارد البـشرية
و الوسائل p ال سيما �ا يأتي :

- إعـــداد اســتـــراتــيــجـــيــة وســـيــاســة تـــســيـــيــر اHــوارد
pادية للديوان واقتراحهماHالبشرية و الوسائل ا

- الـــســهـــر عــلى تـــنــفـــيــذ ســـيــاســـة اHــوارد الـــبــشـــريــة
pللديوان

- إعـــداد مـــخــــطـــطـــات تـــقـــديـــريــــة لـــتـــعـــداد و تـــعـــزيـــز
اHــعــلـومــات الــواردة في اجلــدول اخلـاص بــتــسـيــيــر اHـوارد

pالبشرية للديوان
- تـطـبـيق اHـعـايــيـر اHـعـمـول بـهـا فـي مـجـال تـسـيـيـر

pوارد البشرية والوسائلHا
- إعـــــداد مــــخـــــطط تـــــكــــوين مـــــســــتـــــخــــدمـي الــــديــــوان
وحتــــســـW مـــســـتــــواهم وجتـــديــــد مـــعـــلـــومــــاتـــهم وحتــــويـــلـــهم

pواقتراح ذلك
- ضــمـــان احلــفــاظ عـــلى األرشــيـف طــبــقـــا لــلــتـــنــظــيم

pعمول بهHا
  pنقولة والعقاريةHتلكات الديوان ا  Wحتي -

- ضمان صـيانة اHـمتلكـات والقيام بـعمليـة التأهيل
 pواقع الديوان واحلفاظ عليهاH والتهيئة

pضمان تسيير  تلكات الديوان ومراقبتها -
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- مـــــتـــــابـــــعـــــة بـــــرنـــــامـج االســـــتـــــثـــــمـــــارات لـــــلـــــديــــوان
pوتنسيقها

- تسيير قضايا منازعات الديوان. 
تضم اHديرية اHـركزية للموارد البشرية والوسائلتضم اHديرية اHـركزية للموارد البشرية والوسائل

ثالث (ثالث (3) مديريات فرعية :) مديريات فرعية :
pديرية الفرعية للموارد البشريةHا -

pديرية الفرعية للتكوينHا -
- اHديرية الفرعية للوسائل.

اHــادةاHــادة 9 : : تـــكــلـف اHــفـــتــشـــيــة الـــعــامـــة الـــتي يــديـــرهــا
مفتش عامp ال سيما �ا يأتي :

pدير العامHارسة مهمة االستشارة لدى ا   -
- إجنــاز كــافــة عـمــلــيــات الــتـفــتــيش الــظــرفــيــة الـتي

pراقبة الدائمةHدير العام في إطار اHيأمر بها ا
pمراقبة تسيير مجمل هياكل الديوان وتقو�ه -

- الـسهـر على احـترام الـتشـريع و التـنظـيم اHعـمول
بهما و كذا اHقاييس اHعمول بها في الديوان.

يساعد اHفتش العام في أداء مهامه مفتشان (2).
Wـــهــــام بـــHـــديــــر الـــعــــام لـــلــــديـــوان تــــوزيع اHيـــحــــدد ا

.WفتشHا

اHادة اHادة 10 :  : تـكلف خـلـية الـبحث و الـتـطويـرp ال سيـما
�ا يأتي :

- إجــراء الـتـعـديالت والـتــحـسـيـنـات عــلى اHـنـتـجـات
 pالتي يوزعها الديوان

- الـــــقـــــيـــــام بــــالـــــدراســـــات و الـــــبـــــحـــــوث و تـــــطـــــويــــر
 pمنتوجات جديدة

 pالسهر على اندماج منتوجات الديوان -
- الــسـهـر عــلى الـيـقــظـة الـتــكـنـولــوجـيـة فـيــمـا يـخص
pرتبطة بهاHمنتوجات الديوان و إدخال كل االبتكارات ا
- إقـامـة عالقـات مـع اجلامـعـات و اHـعـاهـد فـي مـيدان

نشاطات الديوان.   

pادة 11 : : تكلف خـلية أنـظمة اإلعالم واإلعالم اآلليHادة اHا
ال سيما �ا يأتي :

- تـــــســــــيـــــيـــــر أنـــــظــــــمـــــة إعالم وتـــــســــــيـــــيـــــر الـــــديـــــوان
pومتابعتها

- مـتـابـعـة تـنــفـيـذ األنـظـمـة والـشـبــكـات اHـعـلـومـاتـيـة
pللديوان ومراقبتها

- تــصــور الــتــطـبــيــقــات اHــعـلــومــاتــيــة حــسب أهـداف
الديوان وإعدادها وحتيينها.

اHـادة اHـادة 12 :  : تـكـلـف خـلـيـة الـتـدقــيق الـداخـليp ال سـيـمـا
�ا يأتي :

- السـهـر عـلى تـطـبيق اإلجـراءات اHـتـعـلقـة بـأنـشـطة
الــــديــــوانp ال ســــيـــــمــــا في مــــجــــال اإلنـــــتــــاج و الــــتــــســــيــــيــــر

pوالتسويق و الصيانة
 pوارد الديوانH األقصى Wالسهر على التثم -

- اقـتـراح كل الـتدابـيـر والـعمـلـيات الـتي من شـأنـها
إضفاء حتسينات على إجراءات و نشاطات الديوان.

اHــــادة اHــــادة 13 : : يــــكـــلـف اHـــركــــز الـــوطــــني لــــلــــمـــســــاعـــدات
التقنية لألشخاص اHعوقpW ال سيما �ا يأتي : 

Wشاركة في كـافة الدراسات و البحوث لتحسHا -
pركزHصنعة من طرف اHنتوجات اHكمية و نوعية ا
pعمول بهاHقاييس اHالسهر على احترام ا  -

- ضـــمـــان صـــنـع اHـــســاعـــدات الـــتـــقـــنـــيـــة عـــلى اHـــشي
pوإجنازها

pصنعةHنتوجات اHضمان صيانة ا -
- ضمان توزيع اHنتوجات اHصنعة.

يــــضم اHــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــمــــســــاعــــدات الــــتــــقــــنــــيـــة
لألشخاص اHعوقW الذي يديره مدير ثالث (3) دوائر:

pدائرة اإلنتاج -
pوارد البشرية و الوسائلHدائرة ا -

- دائرة اHالية و احملاسبة.

اHـــــادة اHـــــادة 14 : : تـــــكــــــلف الــــــوحـــــدة اHـــــركــــــزيـــــة لـــــلــــــبـــــدائل
السمعيةp ال سيما �ا يأتي :

pتنفيذ مخطط العمل اخلاص بنشاطها -
- الــســهــر عــلى تـــطــويــر نــشــاط الــبـــدائل الــســمــعــيــة

pوتطبيق اإلجراءات في هذا اجملال
 pضمان البحث عن األسواق وترويج منتوجاتها -
pلحقة بها ومراقبتهاHضمان مساعدة الهياكل ا -
pلحقة بها ومتابعتهاHضمان سيولة الهياكل ا -

- ضمان الـتسيـير احملاسبي طـبقا لـلتنظـيم اHعمول
pبه

pجرود اخملزونات Wحتي -
pضمان صيانة التجهيزات -
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- تسيير قضايا منازعات الوحدة.
تــضـم الــوحـــدة اHــركــزيـــة لــلـــبــدائـل الــســمـــعــيـــة الــتي

يديرها مدير وحدة أربع (4) دوائر:
pدائرة التوزيع -

 pدائرة اإلدارة والوسائل -
pالية و احملاسبةHدائرة ا -
- دائرة تسيير اخملزونات.

الفصــل الثالثالفصــل الثالث
الهياكــل احملليــةالهياكــل احملليــة

اHـادة اHـادة 15 :  : تــتــضـــمــن الــهــيــاكــل اHـــحـلـيـة لـلـديـوان
ما يأتي :

- اHديريـات اجلهـوية الـتي حتدد قائـمتـها و الـهياكل
pرفق بهذا القرارHلحقة بها وفقا للملحق األول اHا

- مراكز البدائل السـمعية التي حتدد قـائمتها وفقا
pرفق بهذا القرارHللملحق  2 ا

- وحـدات اإلنـتـاج لـلـمـسـاعـدات الـتـقـنـيـة لألشـخـاص
اHـعوقـW التي حتـدد قائـمـتهـا و ملـحقـاتهـا وفـقا لـلمـلحق3

اHرفق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 16 : : تــكــلـف اHـــديــــريـــات اجلــهـويـة pال سـيـمـا
�ا يأتي :

pلحقة بها ومراقبتهاHضمان مساعدة الهياكل ا -
- الـسـهــر عـلى تـنـفـيــذ اإلجـراءات في مـجـال اإلنـتـاج

pوالتسويق والسيولة على مستوى وحدات اإلنتاج
- معاجلة حصـائل الهياكل اHلحقة بها وإرسالها إلى

pديرية العامة بصفة دوريةHا
- السـهر عـلى التـوازن اHالي لـوحدات اإلنـتاج وفـقا

pوارد البشريةHللميزانية وكذا ضبط ا
- تـطبـيق اسـتـراتيـجـيـة الديـوان في مـجـال تسـيـير

pوارد البشريةHا
- تــنـفـيـذ كل تـدبــيـر قـانـوني و تـنــظـيـمي في مـجـال
الــوقــايــة الــصــحــيــة و األمن و حــمــايــة  ــتــلــكـات الــهــيــاكل

pلحقة بهاHا
- ضـــمــان إجنـــاز مـــخـــطط تـــمـــويـــنـــهـــا و ضــبـط إعــادة

pتموينها
pجرود اخملزونات Wحتي -

- ضمـان تسيـير و ضبط إنـتاج األجهـزة التجـبيرية
pشيHساعدات التقنية على اHوتوزيع ا

- مــتــابــعــة تـــنــفــيــذ مــخــطـــطــات الــوحــدات و مــراكــز
pلحقة بهاHاإلنتاج  والفروع اجلوارية للتوزيع ا

pضمان صيانة التجهيزات -
- تسيير قضايا منازعات اHديرية اجلهوية.

تضم اHديريات اجلهوية اHديريات اجلهوية خمس (5) دوائر :
pدائرة اإلنتاج -

pدائرة التوزيع -
pوارد البشرية و الوسائلHدائرة ا -

pالية و احملاسبةHدائرة ا -
- دائرة الشراء و ضبط اخملزونات.

pزيــــادة عــــلى ذلك pــــديــــريــــات اجلـــهــــويــــةHوتــــلــــحق بــــا
وحدات إنتاج األجهزة التجبيرية.

اHــــــــادة اHــــــــادة 17 : : تـــــــــكــــــــلـف وحـــــــــدات  إنـــــــــتــــــــاج األجـــــــــهــــــــزة
التجبيريةp ال سيما �ا يأتي :

- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى  تــــنـــــفـــــيـــــذ  اإلجـــــراءات  فـي اجملــــال
pالتجاري و اإلنتاج والسيولة و الصيانة للديوان

pلحقة بها ومراقبتهاHضمان مساعدة الهياكل ا -
- حتــيــW دفــاتـر وســجـالت الــوحــدة وفــقـا لــلــتــنــظــيم

pعمول بهHا
pضمان إجناز مخطط اإلنتاج و التوزيع للوحدة -

pالي للوحدةHالسهر على التوازن ا -
pلحقة بهاHضمان متابعة سيولة الهياكل ا -

- ضـمـان التـسيـير احملـاسـبي للـوحدة وفـقـا للـتنـظيم
pعمول بهHا

- تــنـفــيـذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة و الــتـنـظــيـمــيـة في
مـــجـــال الـــوقـــايـــة الـــصـــحـــيـــة و األمن وحـــمـــايـــة  ـــتـــلـــكـــات

pالوحدة
pنقولة و العقاريةHمتلكات اHتسيير بطاقيات ا -

pضمان احملافظة على أرشيف الوحدة -
pمسك جرود اخملزونات و حتيينها -

pضمان صيانة التجهيزات -
- ضمان استـقبال األشخاص اHعـوقW واإلصغاء لهم

pوإعالمهم
- تسيير قضايا منازعات الوحدة.

تـــضم وحــــدات إنـــتـــاج األجـــهـــزة الـــتـــجـــبـــيـــريـــة الـــتي
يديرها مدير خمس (5) دوائر: 
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pدائرة التوزيع -

pدائرة اإلنتاج -

pدائرة اإلدارة و الوسائل -

pالية و احملاسبةHدائرة ا -

- دائرة تسيير اخملزونات.

تـلـحـق بـوحـدات إنــتـاج األجـهــزة الـتــجـبـيــريـةp زيـادة
عــلى ذلكp مــراكــز إنـتــاج األجــهـزة الــتــجـبــيــريـة و الــفـروع

اجلوارية للتوزيع.

اHادة اHادة 18 :  : تـتولى مـراكـز إنتـاج األجهـزة الـتجـبيـرية
التي يديرها رئيس مركزp ال سيما  اHهام اآلتية : 

- ضـمـان صـنع األجـهـزة الـتـجـبـيـريـة حـسب الـقـيـاس
pوالسلسلة وإجنازها

- ضـمـان تـوزيع األجــهـزة الـتـجـبــيـريـة و اHـسـاعـدات
pشي ولواحقهاHالتقنية على ا

- ضـمـان اخلدمـة مـا بعـد الـبيع لـلـمنـتـوجات اHـوزعة
pمن طرف الديوان

- ضــمـــان اHــهــام الــتــقــنــيــة والــطـــبــيــة عــلى مــســتــوى
pناطق التي ال يوجد بها هياكل الديوانHا

- الــسـهـر عـلـى تـنـفـيـذ اHــقـايـيس الــتـقـنـيــة والـطـبـيـة
pصنعة من طرف الديوانHعمول بها للمنتوجات اHا

- الـســهـر عـلى حتــسـW جـودة ووظـيــفـيـة اHــنـتـوجـات
اHصنعة من طرف الديوان.

اHـادة اHـادة 19 :  : تـتــولى  الـفـروع اجلـواريـة لـلـتـوزيع الـتي
يديرها رئيس فرعp ال سيما اHهام اآلتية :

pضمان أخذ قياس األجهزة التجبيرية -

- ضـمــان تـوزيع األجــهـزة الــتـجــبـيــريـة واHــسـاعـدات
pلحقات الصحيةHشي و اHالتقنية على ا

- اHــشـــاركــة في اHــهــام الــتــقــنـــيــة والــطــبــيــة لــفــائــدة
األشخاص ذوي احلركة احملدودة.

اHــادة اHــادة 20 :  : تــكــلـف مــراكــز الــبــدائل الـــســمــعــيــة الــتي
يديرها رئيس مركزp ال سيما �ا يأتي :

pركزHالسهر على حتقيق أهداف ا -

pرضىHالتكفل با Wتنفيذ برامج حتس -

pالقيام على حتصيل الديون -

pضمان الصيانة واخلدمة ما بعد البيع -

- السهر على حفظ الصحة و األمن ضمن اHركز.

(2) Wتـــضم مــراكـــز الــبــدائـل الــســمـــعــيـــة  مــصــلـــحــتــ
: Wاثنت

pمصلحة التقنية -

- مصلحة التجارية.

21 :  : تـكلف وحـدات إنـتاج اHـسـاعدات الـتـقنـية اHادة اHادة 
لألشخـاص اHـعـوقـW الـتي يديـرهـا مـديـرp السيـمـا بـإنـتاج
اHــســاعــدات الــتــقــنـــيــة عــلى اHــشي والـــكــراسي اHــتــحــركــة

والدراجات ثالثية العجالت ذات محرك واHلحقات.

تـضم وحـدات إنـتـاج اHسـاعـدات الـتقـنـيـة لألشـخاص
اHعوقW أربع (4) دوائر : 

pدائرة اإلنتاج -

pدائرة اإلدارة و الوسائل -

 pالية و احملاسبةHدائرة ا -

- دائرة تسيير اخملزونات.

تـرفقp زيـادة عــلى ذلكp بـوحــدات إنـتـاج اHــسـاعـدات
التقنية لألشخاص اHعوقpW ملحقات.

اHـــــادة اHـــــادة 22 :  : تــــــتـــــولـى مــــــلـــــحــــــقــــــات وحـــــدات اإلنــــــتـــــاج
لـلـمـسـاعـدات الـتـقـنـيـة لألشـخـاص اHـعـوقـW الـتي يـديـرهـا

مسؤول ملحقةp ال سيما اHهام اآلتية :

- الـــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام  دفـــاتـــر األعـــبـــاء اHـــتـــعـــلـــقــة
بــاHــنــتــوجــات نــصـف اHــصــنــعــة اHــنــجــزة حلــســاب وحـدات

pاإلنتاج

- تــزويــد وحـــدات اإلنــتــاج  لـــلــمــســـاعــدات الــتـــقــنــيــة
لألشخـاص اHـعـوقW بـاHـنـتـوجات الـنـصف اHـصنـعـة وفـقا

لبرنامج العمل.

تـزود مـلــحـقـات وحـدات إنــتـاج اHـســاعـدات الـتــقـنـيـة
لألشخاص اHعوقW بورشة إنتاج.

اHـادة اHـادة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 28 مارس سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
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اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHديريات اجلهوية والهياكل اHلحقة بهاقائمة اHديريات اجلهوية والهياكل اHلحقة بها

وحدات إنتاج األجهزةوحدات إنتاج األجهزةاHديرية اجلهوية اHديرية اجلهوية 
التجبيريةالتجبيرية

اHديرية اجلهوية للوسط

اHديرية اجلهوية للغرب

مراكز إنتاج األجهزةمراكز إنتاج األجهزة
التجبيريةالتجبيرية

الفروع اجلواريةالفروع اجلوارية
للتوزيعللتوزيع

بواسماعيل

شرشال

األغواط

برج منايل

أقبو

اHدية

قصر البخاري

اجللفة

خميس مليانة

الوادي

اHنيعة

سعيدة

معسكر

عW الصفراء

البيض

مغنية

تلمسان

الغزوات

عW تموشنت

أدرار

غليزان

تيارت

تيسمسيلت

بجاية

البويرة

ورقلة

غرداية

تلمسان

بشار

مستغا�

تيارت

اجلزائر

تيزي وزو

البليدة

تقرت

سيدي بلعباس

وهران

الشلف
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اHلحق األول ( تابع )اHلحق األول ( تابع )

وحدات إنتاج األجهزةوحدات إنتاج األجهزةاHديرية اجلهوية اHديرية اجلهوية 
التجبيريةالتجبيرية

اHديرية اجلهوية للشرق

مراكز إنتاج األجهزةمراكز إنتاج األجهزة
التجبيريةالتجبيرية

الفروع اجلواريةالفروع اجلوارية
للتوزيعللتوزيع

سكيكدة
جيجل

قاHة

سوق أهراس
تبسة

باتنة

قرارم
قدور بومدوس
أم البواقي

جيجل
خنشلة

القالة
سدراتة

برج بوعريريج
اHسيلة
بوسعادة
أريس

سيدي خالد

قسنطينة ( اخلروب )

عنابة

سطيف

بسكرة

اHلحق اHلحق 2
قائمة مراكز البدائل السمعيةقائمة مراكز البدائل السمعية

pمركز البدائل السمعية للجزائر -
pمركز البدائل السمعية لقسنطينة -

pمركز البدائل السمعية لسيدي بلعباس -
pمركز البدائل السمعية لتيزي وزو -

pمركز البدائل السمعية لبسكرة -
- مركز البدائل السمعية لتبسة.

اHلحق اHلحق 3
قائمة وحدات إنتاج اHساعدات التقنية لألشخاص اHعوقW وملحقاتهاقائمة وحدات إنتاج اHساعدات التقنية لألشخاص اHعوقW وملحقاتها

اHلحقاتاHلحقات WعوقHساعدات التقنية لألشخاص اHوحدات إنتاج اWعوقHساعدات التقنية لألشخاص اHوحدات إنتاج ا

وحدة إنتاج اHساعدات التقنية لألشخاص اHعوقW لتيقزيرت

وحدة إنتاج اHساعدات التقنية لألشخاص اHعوقW للقالة

ملحقة تادميت
ملحقة سيدي بلعباس

ملحقة مروانة
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وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واNوارد الصيديةواNوارد الصيدية

قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 8 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
اHــوافق اHــوافق 8 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2011 يــحـــد يــحـــدّد أنــواع اHـــعــالمد أنــواع اHـــعــالم
والـــعالمـــات اخلــاصـــة �ــؤســســـات اســتـــغالل اHــواردوالـــعالمـــات اخلــاصـــة �ــؤســســـات اســتـــغالل اHــوارد
الـبــيـولـوجـيــة الـبـحــريـــة وكـذا كـيـفـيـــات تـسـجـــيلالـبــيـولـوجـيــة الـبـحــريـــة وكـذا كـيـفـيـــات تـسـجـــيل

رقـم االمتيـاز.رقـم االمتيـاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pوارد الصيديةHإنّ وزير الصيد البحري وا

pووزير النقـل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عـــام 1410 اHــــوافــق 29 غـــشت ســـنـــــة 1989

pتمّمHعدّل واHا pالذي يحدّد صالحـيات وزير النقـل

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عـــام 1421 اHــــوافــق 10 يـــونـــيـــو
سـنــة 2000 الذي يـحدّد صالحــيات وزيـر الـصيـد البـحري

pوارد الصيديةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-184 اHؤرّخ
في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1426 اHـوافق 18 مـايـو سـنـة 2005
الــذي يـحــدّد مــخــتــلف أنــواع مـؤســســات اســتــغالل اHـوارد
الـــبــــيـــولــــوجـــيــــة الـــبــــحـــريـــة وشــــروط إنـــشــــائـــهــــا وقـــواعـــد

pاستغاللها

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 05-184 اHؤرّخ في 9 ربيع األوّل عام 1426
اHـوافــق 18 مـايـو سـنـــة 2005 واHـذكــور أعالهp يـهـدف هذا
الــــقــــرار إلى حتــــديــــد أنــــواع اHــــعـــالـم والــــعالمــــات اخلــــاصـــة
�ـؤسـسـات اسـتـغالل اHـوارد الـبـيـولـوجـيـة الـبـحـريـة وكذا

كيفيات تسجيل رقم االمتياز.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــجـب أن جتــــســـــد مــــحــــيـــــطــــات مـــــؤســــســــة
استغالل اHوارد البيولوجية البحرية على النحو اآلتي :

- بـالـنــسـبـة لألعـمـاق الــتي تـقل عن ثالثـة (3) أمـتـار
اســــتـــــنــــادا إلـى الـــــصــــفـــــر الـــــهــــيـــــدروغــــرافـي في اخلـــــرائط
الـــبــــحـــريـــةp من خـالل طـــوافـــات صـــفـــراء تــــوضع كل مـــائـــة
وخمـسW مـترا (150) فوق مـخـتـلف أجـزاء آالت مـؤسـسة

pوارد البيولوجية البحريةHاستغالل ا

- بــالــنــســبــة لألعــمــاق الــتي تــفــوق ثـالثـة (3) أمــتــار
اســــتــــنـــــادا إ لى الــــصـــــفــــر الــــهــــيـــــدروغــــرافي فـي اخلــــرائط
الـبـحـريةp مـن خالل طوافـات بـرتـقـالـيـة تـوضع كل مـائتي
مـتـر (200) فــوق مـخــتـلف أجــزاء آالت مـؤســسـة اســتـغالل

اHوارد البيولوجية البحرية.

وفي كل احلـاالتp يجب أن يـعـلـو ضـوء أصـفر وامض
طـوافات الـزوايا الـدالـة على اHـؤسسـةp تـمكن رؤيـته على

بعد 1,5 ميل بحري على األقـل.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــجب تـســجـيـل رقم عـقــد امـتــيـاز مــؤسـسـة
استغالل اHوارد البـيولوجية البحرية على كل الطوافات

الدالة على محيط اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــكـلف اإلدارة الـبــحـريـة احملــلـيـة بـاHــعـلـومـة
الــبــحــريــة فــيــمــا يــخـص مــوقع إقــامــة مــؤســســة اســتــغالل

اHوارد البيولوجية البحرية.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 8
غشت سنة 2011.

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية

عبد اللعبد اللّه خنافوه خنافو

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

272.940.283.811,52

123.137.266.313,71

0,00

12.234.793.786.174,80

161.880.161.904,48

0,00

0,00

0,00

5.659.941.937,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.201,95

10.562.729.529,33

151.077.868.423,93

12.961.191.959.561,64

2.346.776.762.143,11

142.308.145.450,83

1.029.942.337,13

137.424.446.546,26

5.231.611.118.589,30

445.598.543.194,96

2.253.503.000.000,00

40.000.000,00

229.367.481.153,26

462.913.950.077,37

1.710.618.570.069,42

12.961.191.959.561,64

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 يونيو سنة يونيو سنة 2011

بنك اجلزائربنك اجلزائر



26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4409
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

281.355.837.340,51

123.829.126.504,19

0,00

12.446.793.307.283,67

161.880.161.904,48

0,00

0,00

0,00

6.545.775.341,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.781.463,00

10.590.622.291,34

103.143.990.690,65

13.135.281.471.084,18

2.391.241.730.501,02

149.693.758.838,82

959.767.575,09

137.424.446.546,26

5.360.137.173.101,73

860.845.827.909,03

1.963.313.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

462.913.950.077,37

1.510.844.335.381,60

13.135.281.471.084,18

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يوليو سنة يوليو سنة 2011
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

249.520.933.551,29

124.322.554.885,15

0,00

12.619.305.898.279,47

161.880.161.904,48

0,00

0,00

0,00

6.607.675.759,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.646,66

10.912.671.832,35

82.085.481.158,72

13.255.775.253.281,84

2.455.482.091.202,08

152.289.510.200,08

799.925.409,86

137.424.446.546,26

5.331.928.306.779,46

447.821.901.073,76

2.450.878.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

462.913.950.077,37

1.518.329.640.839,71

13.255.775.253.281,84

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 غشت سنة غشت سنة 2011

45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 26 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
19 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م


