
العدد العدد 13
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 11  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 4 مارس سنة مارس سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم  12-82 مـــؤرّخ في 26 ربـــيـع األول عــام 1433 اHـــوافق 19 فـــبــرايـــر ســنــة q2012 يــتـــضـــمن إحـــداث أبــواب
وحتـويل اعـتماد في ميـزانيـة الدولة.............................................................................................................

مرسـوم رئاسي  رقم 12 - 102 مؤرّخ في  11 ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافـق 4  مارس سـنة q2012 يتضـمن تعيW عضو في
اجمللس الدستوري........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12 - 103 مـؤرّخ في  11 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافـق 4  مـارس سـنـة q2012 يـعدل اHـرسـوم الـرئاسي
رقم 11-113 اHـؤرخ فـي أول ربـيع الـثـاني عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس سـنـة 2011 واHـتـعــلّق بـنـشـر الــتـشـكـيــلـة االسـمـيـة
للمجلس الدستوري.....................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-89 مـؤرّخ في 6 ربــيع الـثــاني عـام  1433 اHـوافق 28 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـعـــدل ويــتــمـم اHـرســـوم
الــتــنــفـــيـــذي رقـم 05-488 اHـؤرخ في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اHـوافــق 22 ديـســمــبــر ســنـة 2005 الـذي يــحــدد الــقــانـون
األساسي للديوان الوطني لتسيير اHمتلكات الثقافية احملمية واستغاللها...........................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام  1433 اHوافق 28 فبراير سنة q2012 يحدد كيفيات تسيير حسـاب
التخصيص اخلاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".......................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-91 مـؤرّخ في 6 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة q2012 يـحدد كـيـفـيـات مـنح اإلعـانة
العـمومية للسينما وكيـفيات إنـشاء جلـنة القـراءة وإعانة السينـما وتشـكيلتها وتنظيمها وسيرها وجتديدها.........

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-92 مـؤرخ في 6 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافـق 28 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتـضــمـن إنــشــاء اHــركـز
الوطني للبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"...............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديوان والي
والية تبسة.................................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة q2012 يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر
في الواليات...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
الشؤون اخلارجية........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام سـفـيـر فـوق الـعـادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الد�قراطية)...........................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر دراسـات لدى
األمW العامّ لوزارة االستشراف واإلحصائيات................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رئــيـســة دراسـات
بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـرين للـثقـافة في
......................................................................................................................................................Wواليت
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 13 فـــبــرايـــر ســنــة q2012 يـــتــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مــديـــر الــســكن
والتجهيزات العمومية في والية بومرداس.....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام اHـديـر العـامّ لـديوان
الترقية والتسيير العقاري لـواليـة ورقلـة......................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
الشباب والرياضة.......................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتــضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام بـوزارة
الصّيد البحري واHوارد الصّيديـة.................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW الــكـاتب الــعـاّم لــواليـة
الوادي.......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يـتضـمّن تعـيW مديـر التـقنـW والشؤون
العامة في والية غليزان................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فــبــرايــر ســنـة q2012 يـتــضــمّن تـعــيـW نــائـبــة مـديــر بـوزارة
الطاقة واHناجم...........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة q2012 يـتضمّن تعـيW مدير الـطاقة واHناجم في
والية البليدة...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعــيـW رئـيس مـجـلس اإلدارة
للوكالة الوطنية للممتلكات اHنجمية.............................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 13 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW رئــيــســتـي دراسـات
بالديوان الوطني لإلحصائيات......................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة q2012 يتضمّن تعيW مفتشة بوزارة اجملاهدين.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيــW نـائـبـتي مـديـر بـوزارة
اجملاهدين....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يـتضـمّن تعيـW مديـر األشغال الـعمـومية
في والية اجللفة...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّن تــعـيـW مــديـرين لــلـثــقـافـة في
الواليات....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـوافق 13 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فـبـراير سـنة q2012 يـتـضمّن تـعـيW مـديـر اHدرسـة الـوطنـية
العليا للمناجم واHعادن.................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة q2012 يتضمّن تعيW مدير السكن والتجهيزات
العمومية في والية سـيدي بلعباس................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة q2012 يتضمّن تعيW مدير التعمير والبناء في
والية خنشلة...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فــبــرايــر ســنـة q2012 يـتــضــمّن تـعــيـW نــائـبــة مـديــر بـوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن تـعــيـW اHــديـر الـعــام لـلــوكـالـة
الوطنية لتنمية السياحة.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر دراسـات بوزارة
الشباب والرياضة.......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة q2012 يـتضمّن التـعيW بوزارة الصّـيد البحري
واHوارد الصّيدية........................................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار مــؤرّخ فـي 4  ربـــيـع الــثـــانـي عـام 1433 اHـوافق 26 فـبــرايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّـن اعـتــمـاد احلــزب الـســيـاسي اHــسـمى
"حزب احلرية والعدالة".................................................................................................................................

قــــرار مــؤرّخ فـي 4  ربـــيـع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتـضــمّن اعــتــمــاد احلـزب الــســيــاسي اHــسـمى
"اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية"..............................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 4  ربـيـع الـثاني عام 1433 اHوافق 26 فبـراير سنة q2012 يـتضـمّن اعتمـاد احلزب الـسياسي اHـسمى "جـبهة
اHستقبل"..........................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ فـي 4  ربـيع الـثاني عام 1433 اHوافق 26 فبـراير سنة q2012 يـتضـمّن اعتمـاد احلزب الـسياسي اHـسمى "جـبهة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  12-82 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 26 ربــــيع األول ربــــيع األول
يــتــضـمن  qيــتــضـمن q2012 ــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق اH1433  ا عـام عـام 
إحــــداث أبــــواب وحتـــــويل اعـــــتــــمــــاد في مــــيـــــزانــــيــــةإحــــداث أبــــواب وحتـــــويل اعـــــتــــمــــاد في مــــيـــــزانــــيــــة

الدولة.الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبناء على الدستورq ال سيّما اHادّتان 77-8 و125
q( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقتـضى اHرســوم الرئـاسي اHؤرخ في 13 ربيع
األول عـام 1433 اHـوافـق 6 فـبـرايــر سـنـة 2012 واHــتـضـمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

q2012 لسنة

- و�ـقـتــضـى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 12-34 اHـؤرخ
فــي  13 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق 6 فــــــــبــــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

q2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ـقتـضـى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-36 اHؤرخ
فــي  13 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق 6 فــــــــبــــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

- و�ـقتـضـى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-37 اHؤرخ
فـي  13 ربــيــع األول عــام 1433 اHــوافـق 6 فـــبــرايــر ســنـــة
2012 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــدلq حــافـظ األخــتــام مـن مــيــزانــيـــة الــتــســيـــيــر �ــوجب
q2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ـقتـضـى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-63 اHؤرخ
فـي  13 ربــيــع األول عــام 1433 اHــوافـق 6 فـــبــرايــر ســنـــة
2012 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصــال من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة
q2012 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يحدث في جدول مـيزانيات تـسيير
الوزارات اHذكورة أدناهq األبواب اآلتية :

- وزارة الشؤون اخلارجية- وزارة الشؤون اخلارجية

الفرع األولالفرع األول - فرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول - اHصالح اHركزية

الـــبـــاب رقم 37-04 "اإلدارة اHــــركــــزيـــة - الــــنـــفــــقـــات
اHــتــعــلـقــة بــتـحــضــيـر وتــنــظـيـم االنـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة

q"2012

الــــفـــــرع اجلــــزئي الـــــثــــانيالــــفـــــرع اجلــــزئي الـــــثــــاني - اHـــــصــــالح اHـــــوجــــودة في
اخلارج

الــبــاب رقم 37-23 "اHــصـالـح اHــوجـودة فـي اخلـارج -
الــنـــفـــقــات اHـــتـــعــلـــقـــة بــتـــحــضـــيـــر وتــنـــظـــيم االنـــتــخـــابــات

التشريعية 2012".

-  وزارة العدل-  وزارة العدل

الفرع األولالفرع األول - مديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول - اHصالح اHركزية

الـــبـــاب رقم 37-15 "اإلدارة اHــــركــــزيـــة - الــــنـــفــــقـــات
اHــتــعــلـقــة بــتـحــضــيـر وتــنــظـيـم االنـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة

."2012

-  وزارة االتصال-  وزارة االتصال

الفرع األول -الفرع األول - فرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول - اHصالح اHركزية

الـــبـــاب رقم 37-16 "اإلدارة اHــــركــــزيـــة - الــــنـــفــــقـــات
اHــتــعــلـقــة بــتـحــضــيـر وتــنــظـيـم االنـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة

."2012
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2 : :  يــــلــــغــى مــن مــــيـــزانــــيــــة ســــنـــة 2012 اHــاداHــادّة ة 
اعــــــتـــــمــــــاد قـــــــدره ثـــــمــــانـــيــــة ماليــــيــــر ومـــائــــة وســـبــــعـــة
وثــمـــانــون مــلـــيــونــا ومـــائــة وســتـــة وتــســعـــون ألف ديــنــار
(8.187.196.000 دج) مـــــقــــيـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــتــــكـــــالــــيف
اHــــشـــــتــــركــــة وفـي الــــبــــاب رقم 37-03 "نــــفـــــقــــات تــــنـــــظــــيم

االنتخابات".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قــــدره ثـمـانـيـة ماليـيـر ومـائــة وسـبـعـة وثـمـانـون مـلـيـونـا

ومـــائــة وســـتــة وتــســـعــون ألـف ديــنــار (8.187.196.000 دج)
يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيات تـسـيـيـر الـوزارات وفي األبواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 4 : : ينـشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
19 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

04 - 37

23 - 37

53.000.000

53.000.000

53.000.000

53.000.000

266.000.000

266.000.000

266.000.000

266.000.000

319.000.000

319.000.000
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فرع وحيدفرع وحيد
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القسم السابعالقسم السابع
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اإلدارة اHــركــزيــة - الـنــفــقــات اHــتـعــلــقــة بــتـحــضــيــر وتــنـظــيم االنــتــخــابـات
التشريعية 2012.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
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القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHــصــالح اHــوجــودة في اخلــارج - الـنــفــقــات اHــتـعــلــقــة بــتـحــضــيــر وتــنــظـيم
االنتخابات التشريعية 2012....................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية........................



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
4 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

05 - 37

15 - 37

2.890.924.000

2.890.924.000

2.890.924.000

2.890.924.000

4.135.549.000

4.135.549.000

4.135.549.000

4.135.549.000

7.026.473.000

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - االنتخابات .........................................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 813
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

05 - 37

15 - 37

56.980.000

56.980.000

56.980.000

56.980.000

56.980.000

7.083.453.000

238.241.000

238.241.000

238.241.000

238.241.000

238.241.000

238.241.000

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للمواصالت الوطنيةاHديرية العامة للمواصالت الوطنية

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات..............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السادس
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احملليةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHــركــزيــة - الـنــفــقــات اHــتـعــلــقــة بــتـحــضــيــر وتــنـظــيم االنــتــخــابـات
التشريعية 2012.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختام.....................



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
4 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

16 - 37

546.502.000

546.502.000

546.502.000

546.502.000

546.502.000

546.502.000

وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHــركــزيــة - الـنــفــقــات اHــتـعــلــقــة بــتـحــضــيــر وتــنـظــيم االنــتــخــابـات
التشريعية 2012 ........................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصالمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال......................................

ربــــــيع مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي  رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي  رقم 12 -  - 102 مــــــؤر مــــــؤرّخ في  خ في  11 ربــــــيع 
q2012 ــــوافـق 4  مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافـق  اHالــــثــــاني عـــــام الــــثــــاني عـــــام 1433 ا

يتضمن تعيW عضو في اجمللس الدستوري.يتضمن تعيW عضو في اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســتـــورq ال ســيــمــا اHــواد 77-8 و1-78
qو125 (الفقرة األولى) و164 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 11 - 113
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس
سـنة 2011 واHـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

qالدستوري

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يـــعـــيّن الــســـيّـــد عـــبــد اجلـــلـــيل بـــلـــعــلىHــاداHا
عضوا في اجمللس الدستوري.

2 :   :  يــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم  في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في  11 ربـــــيع الــــثـــــاني عـــــام 1433
اHوافـق 4  مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيّ  رقم رقم 12 -  - 103 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في  خ في  11 ربــــــــيع ربــــــــيع
q2012 ــــوافـق 4   مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافـق  اHالــــثــــاني عـــــام الــــثــــاني عـــــام 1433 ا
يـــعـــدل اHــــرســـوم الـــرئــــاسي رقم يـــعـــدل اHــــرســـوم الـــرئــــاسي رقم 11-113 اHــــؤرخ في اHــــؤرخ في
أول ربـيع الــثــاني عـام أول ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 6 مــارس ســنـة مــارس ســنـة
2011 واHـتـعـل واHـتـعـلّق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلسق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

الدستوري.الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريّة
-  بــــــنـــــــاء عـــلى الـــدّســــتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــواد 77 - 8

  qو78 - 1 و125 ( الفقرة األولى ) و164 منه



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1013
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 89 - 143
اHـؤرّخ في 5 مـحـرّم عام 1410 اHـوافق 7 غـشت سـنة 1989
واHـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري

qتمّمHعدّل واHا qوالقانون األساسي لبعض موظفيه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 11-113 اHـؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011  واHـــتــعــلق بـــنــشــر الــتـــشــكــيــلـــة االســمــيــة لـــلــمــجــلس

qالدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 102
اHـؤرّخ في  11 ربيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافـق 4  مـارس
ســـنــة 2012 واHــــتـــضــــمـن تــعــــــيــــW الــســـيّــد عـــبــد اجلـــلــيل

qعضوا في اجمللس الدستوري qبلعلى
- وبـــنـــاء عـــلى مـــحـــضـــر إعـالن نــتـــائـج االنـــتـــخـــابــات
لـعـضويـة اجملـلس الـدستـوري عـلى مسـتـوى مجـلس الـدولة
اHــؤرخ في 16 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 واHـــتــضـــمن انــتـــخــاب

qلعضوية اجمللس الدستوري qالسيّدة فوزية بن قلة

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :

اHـادة األولى اHـادة األولى : تـعـدل الــتـشــكـيـلــة االسـمـيــة لـلــمـجـلس
الدستوريq كما يأتي :

- الــســيـد عــبـد اجلــلــيل بـلــعـلـىq خـلــفـا لــلــسـيــد مـحــمـد
qحبشي

- الـــســيـــدة فــوزيـــة بن قــلـــةq خــلـــفــا لـــلــســـيــدة فـــريــدة
لعروسيq اHولودة بن زوة.

اHادة اHادة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في  11 ربـــــيع الــــثـــــاني عـــــام 1433
اHوافـق 4  مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-89 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام  1433 اHــوافق  اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة q2012 يـــعــــدلq يـــعــــدل
ويــتــمـم اHـرســـوم الــتـنـفـــيــذي رقـم ويــتــمـم اHـرســـوم الــتـنـفـــيــذي رقـم 05-488 اHـؤرخ اHـؤرخ
في في 20 ذي الــقــعــدة عـــام  ذي الــقــعــدة عـــام 1426 اHــوافــق  اHــوافــق 22 ديــســمــبــر ديــســمــبــر
2005 الــذي يـحــدد الـقــانـون األســاسي لـلــديـوان الــذي يـحــدد الـقــانـون األســاسي لـلــديـوان سـنـة سـنـة 
الــوطـــني لــتــســيــيـــر اHــمــتــلــكــات الــثـــقــافــيــة احملــمــيــةالــوطـــني لــتــســيــيـــر اHــمــتــلــكــات الــثـــقــافــيــة احملــمــيــة

واستغاللها.واستغاللها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدلHا qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qعتمدHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-297 اHؤرخ
في 13 رجب عــام 1424 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــنــــظـــيـم اHـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتممHعدل واHا qوكيفياته

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-488 اHؤرخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني

qمتلكات الثقافية احملمية واستغاللهاHلتسيير ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمّم اHــرسـوم
التـنفيذي رقم 05-488 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426
اHــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2005  الـــذي يــحـــدد الـــقـــانــون
األسـاسي للـديوان الـوطـني لتـسيـيـر اHمـتلـكـات الثـقافـية

احملمية واستغاللها.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــتـــمم  اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 488-05
اHـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 22 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 واHــــذكـــــور أعـــالهq بــــمــادة 3 مــكــرر وحتــرر

كما يأتي : 
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"اHــادّة 3 مـــكـــرر :  يـــخـــــول الـــديــــوان إنــــشــــاء فـــروع
وأخــذ مــســاهـمــات في كـل مـؤســســة وإبــرام شـراكــة طــبــقـا

للتشريع اHعمول به.

يــجـب أن يــكـــون إنــشـــاء الــفـــروع وأخــذ اHـــســاهـــمــات
والـشـراكـة ذات صـلـة مع مـوضــوع الـديـوان ويـضـمن حـفظ

قيم سالمة  التراث الثقافي احملمي وأصالته.

كــــمــــا يــــجب أن يــــكــــون ذلـك مــــحل مــــداولــــة مــــجــــلس
اإلدارة واHوافقة الصريحة من السلطة الوصية.

ومـهــمـا يــكن من أمـرq فــإنه يـجـب أن تـضـمـن أشـكـال
إنـشاء الـفروع وأخـذ اHسـاهمـات والشـراكةq احملـافظـة على

اHصالح اHالية للديوان".

3 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمّم اHـــــــادّة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 05-488 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426
اHوافق 22 ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادّة 4 :  يـــكــلف الـــديـــوان بــتـــســـيــيـــر اHـــمــتـــلـــكــات
الثقـافيـة احملمـية واستـغاللهـا �وجب الـقانون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1998 واHــذكـــور أعالهq بــاســـتــثـــنــاء اجملـــمــوعـــات الــوطـــنــيــة

اHوجودة في اHتاحف الوطنية.

وبهذه الصفةq يقوم الديوان �ا يأتي :

q....................................................................

q........ (بدون تغيير ) ....... ضمان نشاط ثقافي -

q......................(بدون تغيير )........................ -

q......................(بدون تغيير )........................ -

q......................(بدون تغيير )........................ -

q......................(بدون تغيير )........................ -

q......................(بدون تغيير )........................ -

q......................(بدون تغيير )........................ -

- تـــنـــظــيم اHـــســـالك الــثـــقـــافــيـــة والــزيـــارات بــرفـــقــة
مرشد في اHواقع واHعالم الثقافية لفائدة اجلمهور.

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

4 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمّم اHـــــــادّة 8 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 05-488 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426
اHوافق 22 ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHادّة 8 :  يتداول مجلس اإلدارة ويفصل في جميع
اHسائل اHرتبطة بأعمال الديوانq ال سيما ما يأتي :

q...................... (بدون تغيير ) ............. بنود  -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
- إنشـاء فـروع وإلغـائـها وأخـذ مـساهـمـات والتـنازل

عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. 
............ (الباقي بدون تغيير) ...............".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمّم اHــــــادّة 16 من اHـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 05-488 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426
اHوافق 22 ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
q......... (بدون تغيير ) .......رتبطةHنتوجات اHا -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -
q......................(بدون تغيير )....................... -

- جميع اإليرادات اHرتبطة بنشاط الديوان.
........... (الباقي بدون تغيير) ............".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــتـــمم دفـــتـــر الـــشــروط الـــعـــامـــة لـــتـــبـــعــات
اخلـدمـة الـعـمومـيـة لـلـديـوان الـوطـني لـتسـيـيـر اHـمـتـلـكات
الثـقافـية احملمـية واسـتغاللـها اHـلحق باHـرسوم الـتنـفيذي
رقم 05-488 اHــؤرخ في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق
22 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2005 واHــــذكـــور أعـالهq بــــالـــعــــنــــاوين

اجلديدةq رابعا وخامسا وسادساq حترر كما يأتي :
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"رابـعـا - رابـعـا - إحــداث مـسـالك ثــقـافــيـة وتـنــظـيم زيـارات
بـرفــقـة مـرشـد لــفـائـدة الـوفـود الــرسـمـيـةq بــنـاء عـلى طـلب
مـن مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة وبـــــاالتــــــصـــــال مع اHـــــؤســـــســـــات

والهيئات اHعنية :

- تـــصــمــيم مــســـالك تــشــمل زيـــارة عــدة مــعــالم و/أو
مـواقع محـميـة تكـون في مـتنـاول اجلمـهور و/أو مـتاحف

qتحفي و/أو حظائر ثقافيةHو/أو مراكز التفسير ا

- وضع دلـيل ومـطـويـات تـضم وثـائق شـامـلـة وصور
في مـتـنـاول الــوفـود الـرسـمـيـةq تــمـكن من قـراءة الـتـراث

الثقافي الذي تتم زيارته.

صـــيــانـــة اHــمـــتــلـــكــات الـــثــقـــافــيـــة احملــمـــيــة خــامــســا - خــامــســا - 
وحفظها وحراستها :

qمتلكات الثقافية احملميةHا Wوضع أنظمة لتأم -

- تـخــصــيص حــراس في نـقــاط مــراقـبــة اHــمـتــلــكـات
qالثقافية احملمية

- الـتـدخل االسـتــعـجـالي حلـفظ اHــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة
احملمية اHهددة بالتلف والتدهور واحملافظة عليها.

ســـادســا - ســـادســا - إعـــداد دفــاتـــر شــروط خـــاصــة يـــخــضـع لــهــا
استعمال اHمتلـكات الثقافية احملميـة وشغلها واستغاللها

ومراقبة مدى احترامها :

- حتـريـر دفــاتـر شـروط خـاصــة حتـتـوي عــلى الـبـنـود
الـتي يـجب أن يـحــتـرمـهـا مـسـتـعـمـلــو وشـاغـلـو ومـسـتـغـلـو
ومـنـظـمو الـعـروض واHـهـرجانـات والـتـظـاهرات الـثـقـافـية
الـــتي جتــري فـــعــالـــيــاتــهـــا في مــعـــلم أو مــوقـع من الــتــراث
الـثقـافي احملـميq طبـقا لـلتـشريـع اHتـعلق بـحمـاية الـتراث

qالثقافي

- التـوقـيع عـلى دفاتـر شـروط خاصـة مع مـستـعـملي
qعالم الثقافية احملميةHواقع واHوشاغلي ومستغلي ا

- مــــراقــــبـــــة مــــدى احــــتــــرام مــــســــتــــعــــمــــلـي وشــــاغــــلي
ومسـتغـلي اHواقع واHـعالم الـثقـافيـة احملمـية لـبنـود دفاتر

الشروط اخلاصة".

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-90 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام  1433 اHــــوافق  اHــــوافق 28 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة q2012 يـــحـــددq يـــحـــدد
كــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقمكــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
014-302 الــــذي عـــــنــــوانه "صـــــنـــــدوق تــــنـــــمــــيـــــة الــــفن الــــذي عـــــنــــوانه "صـــــنـــــدوق تــــنـــــمــــيـــــة الــــفن

السينمائي وتقنياته وصناعته".السينمائي وتقنياته وصناعته".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة

qووزيرة الثقافة
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 65

qمنه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 63

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 75

qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-03 اHـؤرخ
في 3 رجب عـام 1411 اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 1991 الـذي
يـحـدد كــيـفــيـات سـيــر صـنـدوق تــنـمــيـة الـفن الــسـيــنـمـائي
وتـــــقـــــنـــــيـــــاتـهq ويـــــضـــــبط شــــــروط تـــــخـــــصـــــيص الـــــقـــــروض

qتممHعدل واHا qساعدات التي �نحها الصندوقHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 65  من الـقانون
رقم 09-09 اHـــــؤرخ في 13 مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق 30
q2010 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2009 وا
اHعدلـة واHتمـمةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتـديد كيـفيات
تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 014-302 الـذي
عــنـوانـه "صــنـدوق تــنــمــيــة الــفن الــســيــنــمــائي وتــقــنـيــاته

وصناعته".
اHـاداHـادّة  2 :  : يفـتح في كتـابات أمـW اخلزيـنة الـرئيسي
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 014-302 الــذي عــنــوانه

"صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- نـــاجت األتــاوى اHـــطـــبـــقــة عـــلى تـــذاكـــر الــدخـــول إلى
Wنشأة لفائـدة الصندوق �وجب قوانHقاعات السينـما ا

qاليةHا
- نــاجت الــرســوم احملــصــلـة لــدى تــســلــيـم الــتــأشــيـرات
والـــرخص اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي الــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

qعمول بهماHا
- نــــاجت رسـم اإلشــــهـــــار اHــــطـــــبق عـــــلى رقـم األعــــمــــال
احملـقـق في إطـار الـنـشــاط اإلشـهــاري اHـنــصـوص عـلـيه في
اHـادة 63 من األمـر رقم 10-01 اHـؤرخ في 16 رمـضـان عام
1431 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنــــة 2010 واHــــتــــضـــمـن قــــانـــون

 q2010 الية التكميلي لسنةHا
qتسديد القروض -

qإعانات ميزانية الدولة واجلماعات احمللية -
qوارد األخرىHساهمات أو اHكل ا -

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

- إعــانــات الـــدولــة لإلنـــتــاج الــســـيــنــمــائـي وتــوزيــعه
qواستغالله وجتهيزه

- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــثـــقــافــة بـــعــنــوان الــنـــفــقــات اHـــتــصــلــة
بـالـعـمـليـات اHـعـهودة إلـيـهـا طـبقـا لـدفـتـر الشـروط الـعـامة

اHلحق بهذا اHرسوم.
حتـدد قـائمـة اإليـرادات والـنـفـقات اHـقـتـطـعـة من هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالثقافة.

4 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اHــاداHــادّة ة 
التـخصـيص اخلاص رقم 014-302 الذي عـنوانه " صـندوق
تــنــمـيــة الــفن الــسـيــنــمـائـي وتـقــنــيــاته وصـنــاعــته" بــقـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات

اHعهودة إليهااHعهودة إليها

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 75  من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبر سنة 2010 واHذكور أعالهq يـهدف دفتـر الشروط
هــذا إلى حتـديــد مــسـؤولــيـات وحــقــوق وواجـبــات الـوزارة
اHـكـلّـفـة بـالـثـقـافـة واHـؤسسـات حتـت وصـايـتـهـا اHـسـتـفـيدة
من مـــخــصص إلجنـــاز الــعـــمــلـــيــات اHـــعــهـــودة إلــيـــهــا خــارج

مخطط أعباء اHؤسسة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تــــمـــنـح اخملـــصــــصــــات لـــلــــمــــؤســـســــات حتت
وصــايـــة الــوزارة اHـــكـــلّــفـــة بــالـــثـــقــافـــة �ــقـــرر من الـــوزيــر

اHكلف بالثقافة إلجناز العمليات اآلتية :
qإنتاج أفالم سينمائية -

qشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج ا -
- كتـابـة سـيـنـاريـوهات األفـالم الطـويـلـة والـقـصـيرة

qوإعادة كتابتها
qتوزيع األفالم السينمائية -

qاستغالل األفالم السينمائية -
- حــفظ الــتــراث الــفــيــلــمي بــالــرقــمــنـة و/ أو ســحب

qالنسخ
qترقية األفالم السينمائية -

- إجنــــاز مـــــنـــــشــــآت ســـــيــــنـــــمـــــائــــيـــــة أو إصالحـــــهــــا أو
qحتسينها
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- جتــهـــيــز هــيــاكل ســـيــنــمــائـــيــة وعــصــرنـــة تــقــنــيــات
qالسينما

- تنظيم ورشـات وإقامات للتـكوين في جميع مهن
qالسينما

- اقــــتـــنــــاء حـــقــــوق تـــوزيـع األفالم واســـتــــغاللــــهـــا في
اجلزائر وفي اخلارج.

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي �ـكـنـهـا االسـتـفـادة من مـخـصـصـات بـقـرار

من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــحــدد مــقـــرر الـــوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافـة
ما يأتي :

qبلغ اخملصصHا -
qالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

qستفيدةHؤسسة حتت الوصاية اHا -
- نـــســبـــة مـــصـــاريف الـــتـــســـيــيـــر والـــتي ال �ـــكن أن

تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

W4 :  :  يــتـبـع كل مــخـصص بــإبــرام اتــفـاقــيــة بـ اHــاداHــادّة ة 
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة
اHــســتـــفــيــدة مـن اخملــصصq حتــدد كـــيــفــيــات مـــنح اخملــصص

واستعماله .

Wـــبــرمـــة بــHاالتـــفــاقـــيــة ا W5 :   :  يــجب أن تـــبــ اHـــاداHـــادّة ة 
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة

اHستفيدة من اخملصــصq ال سيماq ما يأتي :
qالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

qآجال اإلجناز -
qكيفيات وشروط استعمال اخملصص -

- احلـاالت اHتعـلقة بـسحب أو تعـليق اخملصص و/ أو
qفسخ االتفاقية

- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان
حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.

كــمــا تـوضح االتــفــاقــيـة في حــالــة اإلنـتــاج أو اإلنــتـاج
اHشترك ألفالم سينمائيةq ما يأتي :

qلكية على العمل والسيناريوHحقوق ا -
- شروط ترقية العمل واستغالله.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــخـضـع األفالم الــسـيــنــمــائــيـة اHــنــتــجـة أو
اHـنتـجـة بـاالشتـراك وكـذا سـينـاريـوهات األفـالم الطـويـلة
والـــقــصــيـــرة الــتي كـــتــبت أو أعـــيــدت كــتـــابــتـــهــا في إطــار
مـخــصصq كـمـا هــو مـنـصـوص عــلـيه في اHـطـات 1 و 2 و 3

من اHادة 2 أعالهq لـرأي جلنة الـقراءة اHنـصوص علـيها في
اHــــادة 31 من الــــقــــانــــون رقم 11-03  اHــــؤرخ في 14 ربــــيع
األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــتــعـلق

بالسينما.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـجـب أن تـســهــر اHـؤســسـة حتـت الـوصــايـة
اHــــســــتــــفــــيــــدة مـن اخملــــصص عــــلى حــــفـظ حــــقــــوق اHــــلــــكــــيـــة
الــعـمــومـيـة بــالـنــسـبـة لــلـمـســاهـمــة الـعـمــومـيـة فـي تـمـويل

العملية أو العمليات.

كـمـا تـسـهــر عـلى احـتـرام الــتـشـريع اHـتــعـلق بـحـقـوق
اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـجـب أن تـســهــر اHـؤســسـة حتـت الـوصــايـة
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـجب أن تتـحصل اHؤسـسة حتت الـوصاية
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة
بـالثـقـافة عـلى كل تعـديل قد يـخص الـعمـليـة أو العـملـيات

التي منح اخملصص من أجلها.

فـي حــــالـــــة اإلنــــتــــاج أو اإلنـــــتــــاج اHـــــشــــتـــــرك لــــفـــــيــــلم
سـيـنــمـائيq يـجب احلـصــول عـلى مـوافـقــة الـوزارة اHـكـلـفـة

بالثقافةq ال سيما فيما يأتي :

- اقـــــتـــــنــــاء حـــــقـــــوق ســـــيـــــنـــــاريـــــو أصــــلـي أو حـــــقــــوق
qاالقتباس األدبي لعمل منشور

qمنتج مفوض Wتعي -

- إبـرام جــمــيع االتــفــاقــات أو الــعــقـود مـع كل شــركـة
وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان اإلنتاج اHشترك.

اHـــاداHـــادّة ة 10 :  في حـــالــة اإلنـــتــاج أو اإلنـــتـــاج اHــشـــتــرك
ألفالم سينمائـيةq يجب أن تسهر اHؤسسة حتت الوصاية
اHـسـتـفـيـدة من اخملـصص عـلى أن تـوجه األمـوال اHـمـنـوحـة
جــزئـيـا أو كــلـيــاq لـتـســويـة الـنــفـقــات اHـرتـبــطـة بــاHـنـاصب

اآلتية :

qاإلخراج -

qتصلة بالتمثيلHرتبات اHاألجور وا -

qأجور ومرتبات الفرقة التقنية -

- مصاريف األستـوديو والتقـاط الصور واHؤثرات
اخلـاصـة وتـأجــيــر اHـعـــدات الـتـقــنـيـة اخملـتـلــفـــة اHـرتـبـطـــة

qباإلنتــاج أو �ا بعد اإلنتاج
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qمصاريف ما بعد اإلنتاج -

- مصاريف الترقية.

اHـــاداHـــادّة ة 11 :  : في حـــالــة اإلنـــتــاج أو اإلنـــتـــاج اHــشـــتــرك
ألفـالم ســـيــــنــــمــــائــــيــــةq يـــجـب أن تــــعــــرض اHـــؤســــســــة حتت
الــوصـايــة اHــســتـفــيــدة من اخملــصص عــلى الــوزارة اHـكــلــفـة
بــالـثــقـافــة نـســخـة من عــمل الــفـيــلم قـبل اHــزجq لـلــمـوافــقـة

عليه.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـجـب أن تـسـهـر اHـؤسـسـة حتت الـوصـايـة
اHسـتـفيـدة من اخملـصصq في حـالة اإلنـتـاج اHشـتـركq على

ما يأتي :

- أن يــكـــون اخــتــيــار جـــنــاح عــرض الــفـــيــلم مــوضــوع
qمنتج أو منتجي الفيلم Wاتفاق بينها وب

- أن يـكـون اسـتـغـالل الــفـيـلــم أيـا كـانت دعـائـمــه أو
الــتــراب الــذي يــعــــرض عــلــيهq مــوضــــوع اتــفــــاق بــيــنــهــــا

qWنتجHنتج أو اHا Wوب

- أن تعـكس اإليرادات إسـهامـها في مـيزانـية الفـيلم
بعنوان اخملصص.

اHـــاداHـــادّة ة 13 :  : تــلـــتــزم اHــؤســســة حتـت الــوصــايــة بــوضع
اHبالغ اHمنـوحة لها بعنوان اخملصصات في حساب يوجه

فقط للمخصصات.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تلتزم اHـؤسسة حتت الوصايـة اHستفيدة
من اخملــــصص بــــإرســــال الـــوثــــائق واHــــعـــلــــومـــات لــــلـــوزارة
اHـكـلفـة بالـثقـافـة  للـتحـقق من أن األمـوال اHمـنوحـة قد ¨

استعمالها طبقا لوجهتها.

15 :  : يـــتـــعـــW عـــلى اHـــؤســـســـة حتت الـــوصـــايـــة اHـــاداHـــادّة ة 
اHــــســـتــــفـــيـــدة مـن اخملـــصـص تـــقـــد© فــــي كــل مـــرحــــلـــة مـن
qــعــهـودة إلــيــهـاHمــراحل إجنـــاز الــعــمـلــيــــة أو الــعـمــلــيـات ا

حصائل مرحلية للوزارة اHكلفة بالثقافة.

كـــمــــا تــــلــــتـــزم بــــتــــقـــد© حــــصــــيـــلــــة حــــول اســـتــــعــــمـــال
اخملصصات للـوزير اHكلف بالـثقافة في الثالثة (3) أشهر
الـتـي تـلي اخـتـتــام الـعـمـلـيــة أو الـعـمـلـيــات وفي نـهـايـة كل

سنة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : في حـــــالــــة عـــــدم احـــــتــــرام أحـــــكــــام دفـــــتــــر
الــشــروط هــذاq تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-91 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1433  اHــــوافق اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــحــــددq يــــحــــدد
كـيفيات منح اإلعانـة العـموميـة للسينـما وكيـفياتكـيفيات منح اإلعانـة العـموميـة للسينـما وكيـفيات
إنــشاء جلــنـة القــراءة وإعانـة السـينــمـا وتشــكيـلتـهاإنــشاء جلــنـة القــراءة وإعانـة السـينــمـا وتشــكيـلتـها

وتنظيمها وسيرها وجتديدها.وتنظيمها وسيرها وجتديدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــــقــــــــــتـــــــــــضـى األمــــــــــر رقـم 75 - 59 اHــــــــــؤرّخ فـي
20رمـــضـــان عـــام 1395 اHــوافق 26 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1975

 qتمّمHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرّخ في
24مـحـرّم عام 1411 اHـوافق 15 غـشت سـنة 1990 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 09 - 09 اHـــــؤرّخ في
13مــــحـــــرّم عــــام 1431 اHـــــوافق 30 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009

واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 65
qمنه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 10 - 13 اHــؤرّخ في 23 
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 75

qمنه
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 11 - 03 اHــؤرّخ في 14 
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

qادتان 27 و30 منهHال سيما ا qتعلق بالسينماHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 03 اHؤرّخ
في 3 رجب عــام 1411 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 1991 الـذي
يـحـدد كــيـفــيـات سـيــر صـنـدوق تــنـمــيـة الـفن الــسـيــنـمـائي
وتـــــقــــــنـــــيـــــاتـه ويـــــضــــــبط شــــــروط تـــــخــــــصـــــيـص الـــــقـــــروض

qتمّمHعدّل واHا qساعدات التي �نحها الصندوقHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12 - 90 اHؤرّخ
في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنـوانه "صندوق تنمية الفن
q"السينمائي وتقنياته وصناعته

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـW 27 و30 من
الـقانون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ في 14 ربـيع األول عام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اHــرســـوم إلى حتــديــد كـــيــفــيـــات مــنح اإلعـــانــة الــعـــمــومــيــة
للـسيـنـما وكـيفـيـات إنشـاء جلنـة الـقراءة وإعـانة الـسـينـما

وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وجتديدها.

الفصل األول الفصل األول 
جلنة القراءة وإعانة السينماجلنة القراءة وإعانة السينما

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـنـشـأ جلــنـة قـراءة وإعـانـة الـســيـنـمـا تـدعى
في صلب النص "اللجنة".

تـكـلف الـلـجـنـة بـدراسـة مـلـفـات طـلب اإلعـانـة إلنـتاج
أفالم سـيـنمـائـيـة وتوزيـعـها واسـتـغاللهـا من خالل حـساب
التخصيص اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنوانه "صندوق

تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تــتـكــون الـلــجـنــة من تـســعـة (9) أعـضـاء من
بينهم الرئيس.

حتــدد الـقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء الـلــجـنــة �ـقـرر من
الوزير اHكلف  بالثقافة.

يـعW األعـضـاء Hدة سـنـتW (2) قـابـلة لـلـتـجـديـد كـلـيا
أو جزئيا. 

Wــــادّة ة 4 : : يــــتـم اخـــتــــيــــار أعــــضــــاء الــــلــــجـــنــــة مـن بـــHــــاداHا
اHهنـيW في عالـم السيـنما والـسمـعي البصـري  واخلبراء
والـشــخـصـيـات اHـعـروفـW بــكـفـاءتـهم في مــجـال الـسـيـنـمـا

والتاريخ واآلداب والثقافة.

qبــأي شــخص من شـأنه Wــكن الــلـجــنــة أن تـسـتـــعـ�
بــحـكـم كـفــاءته و/أو االهـتــمـام الــذي يــولـيه لــلـســيـنــمـاq أن

يساعدها في أشغالها.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــلـتـزم أعـضـاء الـلـجـنــة بـاالحـتـفـاظ بـسـريـة
مداوالتهم.

ال �ــــــكــــــنـــــهم الــــــتـــــرشـح لـــــلــــــحـــــصــــــول عـــــلـى اإلعـــــانـــــة
الـسيـنـمـائيـة كـما يـجب أن ال تـكـون لهـم عالقة عـضـوية أو
WـــتـــرشـــحـــHمـــصــــلـــحـــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبــــاشـــرة مع ا

للحصول على إعانة سينمائية.

6 : : تـعد الـلجـنـة وتوافق عـلى نـظامـها الـداخلي اHاداHادّة ة 
وتعرضه على الوزير اHكلف بالثقافة للمصادقة عليه.

يحدد النظام الداخليq على اخلصوص ما يأتي :
qكيفيات دراسة ملفات اإلعانة السينمائية -

qعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنةHا -
qدورية االجتماعات -

qناقشاتHنظام ا -
qقواعد النصاب القانوني -

qداوالتHقواعد ا -
- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في

االجتماعات.

يـضــمن الـرئـيـس  تـنـســيق أنـشــطـة الـلــجـنـة ويــسـهـر
عـــلى تـــطــبـــيق الـــنــظـــام الــداخـــلي ويـــشــرف عـــلى حتــضـــيــر

االجتماعات ويسير اHناقشات.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـضـمن مـصــالح الـوزارة اHـكـلـفــة بـالـثـقـافـة
أمانة اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـودع اHنـتج مـلـفـات مشـاريع إنـتـاج أعـمال
سيـنمـائـية لـدى مصـالح الـوزارة اHكـلفـة بـالثـقافـة اHـكلـفة

بضمان أمانة اللجنة.

تـسجل األمـانة مـلفـات مشـاريع اإلنتـاج السـينـمائي
حـسب الــتـرتــيب الــزمـني لــورودهـاq فـي سـجل اســتـقــبـال

مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.

تسلم للمودع وصل إيداع.

تـعرض األمـانة مـلفـات مشـاريع اإلنتـاج السـينـمائي
على اللجنة لدراستهاq حسب الترتيب الزمني إليداعها.

وتـضع سجل استقـبال مشـاريع اإلنتاج السـينمائي
حتت تــصـرف الــلــجــنــة الـتي �ــكــنــهـا االطـالع عـلــيه في أي

وقت خاصة عند تسليم اHلفات.

9 : : تـــبـــاشـــر الــــلـــجـــنـــة بـــدراســــة الـــســـيـــنـــاريـــو اHــاداHــادّة ة 
وفحص ملف اإلنتاج الذي يقترحه اHنتج.

وتدلــي برأيـهـا حـول الـقـيــمة الـفـنـيــة لــكل مـشـروع
إنـتـاج مقـتـرح وحـول قـابلـية إجنـازه كـعـمــل سـينـمائي

خيالي أو وثائقي.

تـنـدرج أشـغــال الـلـجـنـة في إطــار األولـويـات الـعـامـة
لـسياسـة إعانـة اإلنتـاج السيـنمـائي التي يـقررهـا الوزير

اHكلف بالثقافة.

تــدعـى الــلــجــنــة لإلدالء بــجــمــيع اآلراء والــتــوصــيــات
للوزير اHكلف بالثقافة.
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اHــــاداHــــادّة ة 10 : :  بـــــعـــــد الـــــتـــــداولq تـــــــدلــي الــــــلــــــجــــــنــــة
باآلراء اآلتية :

qوافقة على مشروع اإلنتاجHا -
qقبول مشروع اإلنتاج مع حتفظات -

- رفض مــشــروع اإلنـتــاج في انــتــظــار إعــادة كــتــابـة
السـينـاريوq وفي هـذه احلالةq تـمنح الـلجـنة مـهلـة للـمنتج
لــلـــقـــيـــام بــالـــتـــعـــديالت اHـــطــلـــوبـــة مــعـــتـــمـــدا عــلـى مــؤلـــفي

qWسيناريوهات محترف
- الرفض النهائي.

يبـلغ اHتـرشحون بـالرد اخملصص لـطلـبهم عن طريق
البريد.

اHـاداHـادّة ة 11 : :  يــبــلغ الـقــرار لـلــشـركــة اHــنـتــجـة اHــعـنــيـة
التي �كنها استـعماله في التركيبة اHالية لعملية إنتاج

العمل اHعتمد.

�ـكـن اHـنــتـجــW الـذين رفــضت الــلـجــنـة مــشـاريــعـهم
التـقدم بطـعن لدى الوزيـر اHكلف بـالثقافـة في أجل شهر
واحـد (1) ابــتــداء من تــاريـخ اســتالم الــرد وطــابع الــبــريــد

يثبت ذلك.

اHــاداHــادّة ة 12 : :  يــرسل مـــحــضــر مـــداوالت الــلــجـــنــة الــذي
يوقعه الرئيس إلى الوزير اHكلف بالثقافة.

يــدون مــحـــضـر اHـــداوالت فـي ســـجـل خـــاص مــرقم
ومـؤشــر عــلـيـه. يـجب أن ال يــحــتـوي هــذا الــسـجـل عـلى أي

تشطيب أو إضافات.

13 : : بـــعـــد دراســـة الــــلـــجـــنــــة لـــلـــمـــلــــفـــاتq تـــعـــاد اHــاداHــادّة ة 
لـلـمـتـرشــحـW الـذين يـطـلــبـون اإلعـانـةq تـسع (9) نـسخ من
الـــســيـــنـــاريـــو أو الـــنص أو اHـــلـــخص و كـــذا االســـتـــمــارات
اHـصـحـوبـة لـهـا في أجل ال يـتـعـدى شـهـرا واحدا (1) ابـتداء

من تاريخ اإلشعار برد الوزير اHكلف بالثقافة.

أمـا النـسخـتـان اHتـبقـيتـان فـتحـفظـان عـلى مسـتوى
األرشيف.

وتدلي برأيها حول ما يأتي :
qعند االقتضاء qقيمة العمل السينمائي -

qنتظرةHالتأثيرات االجتماعية الثقافية ا -
- إمكانية منح اإلعانة.

اHـاداHـادّة ة 14 : :  يــسـتــفــيـد أعــضــاء الـلــجــنـة وكــذا اخلــبـراء
الذين يستعان بهمq من مكافآت حسب اجلدول اآلتي :

- لــــــيـس أقـــل مــن خـــــــمـــــــســـــة عـــــشـــــر ألـف ديـــــنــــار
q(15.000 دج) لدراسة فيلم طويل

- لـــيـس أقل من ســــبـــعـــة آالف وخــــمـــســـمــــائـــة ديـــنـــار
q(7.500 دج) إلعادة قراءة فيلم طويل

- لـــــــيس أقـل من ســـــــبــــــعـــــــة آالف ديــــــنــــــار (7.000 دج)
qلدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير

- لـــــيس أقـل من ثالثــــة آالف وخــــمــــســــمــــائــــة ديــــنــــار
(3.500 دج) إلعادة قراءة فيلم وثائقي أو فيلم قصير.

يــــســــتــــفــــيــــد رئــــيس الــــلــــجــــنــــةq عالوة عــــلـى ذلكq من
تعـويض جزافـي قدره ألف وخـمسـمائـة دينار (1.500 دج)

عن كل ملف تمت دراسته.

تدفع هذه اHكافآت على أساس محاضر مدواالت.

�ــكن حتـــيــW اHــكـــافــآت في أجل ال �ـــكن أن يــقل عن
ثالث (3) سنوات.

يكـون حتيـW اHكافـآت والتـعويض اجلـزافي موضوع
قــرار مـــشــتـــرك بــW الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHكلف بالثقافة. 

الفصل الثاني الفصل الثاني 
إعانة اإلنتاج السينمائيإعانة اإلنتاج السينمائي

اHــاداHــادّة ة 15 :  :  تـــخــضع االســتـــفــادة من إعــانـــة عــمــومــيــة
إلنتاج عمل سينمائي للشروط اآلتية :

- تــــأســــيس اHــــنــــتــــجــــW في شــــكـل شــــركــــة خــــاضــــعـــة
qعمول بهHللقانون اجلزائري طبقا للتنظيم ا

- مــطــابـقــة أحــكـام الــقــانـون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ في
 14 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 16 :  :  للتـرشح من أجل احلصول عـلى إعانة من
الـصـنـدوقq يـجـب عـلى اHـنـتج إيـداع لـدى الـوزارة اHـكـلـفـة
بـالـثقـافـةq ثالثة (3) أشـهر عـلى األقل قـبل التـاريخ اHـقرر
qعلى اخلصوص qملفا يتكون qللشروع في التـقاط الصور

من الوثائق اآلتيةq في إحدى عشرة (11) نسخة :

1 - طلب اإلعانة يبW ما يأتي :

qؤقت للفيلمHالعنوان ا -

qقررة إلجنازهHالشروط التقنية ا -

- مــخــطط الــعــمل يــحــدد الــتــصــويــر فـي األســتــوديـو
qوالتصوير اخلارجي
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- اسم األســتـوديــو واخملـبـر اHــزمع اســتـعـمــالـهــمـا في
qشروع مقررا على دعائم فيلمHحالة ما إذا كان ا

- أمـاكن التصـوير اخلـارجي واHشاهـد في ديكورات
qطبيعية

qقرر لبداية ونهاية التصويرHالتاريخ ا -

qتاريخ تسليم النسخة األولية -

qزمع اللجوء إليهHاخملرج ا -

qناصب التقنية األساسيةHا -

- اHمثلW الرئيسيW اHعتمد عليهم (3 على األقل).

2 - الــســـيـــنــاريـــو ويــكـــون حـــواره مــكـــتــوبـــا بـــالــلـــغــة
qالوطنية

3 - يـلـتـزم اHـنــتجq في حـالـة مـا إذا كــان الـسـيـنـاريـو
مـــقــتــبـــســا من عـــمل مــحـــميq بــتـــقــد© اHــوافـــقــة اHــكـــتــوبــة
لـلمؤلف و/أو لـذوي احلقوق. وفي حـالة ما إذا كـان العمل

qنتج بتقد© موافقة الناشرHيلتزم ا qمنشورا

 qلخصH4 - ا

q5 - رسالة الرغبة

6 - بـيان تقـديري شامل لـلمصاريـف يقدم في شكل
qفصول

7 - مــخــطط تــمــويل مـــصــحــوب بــجــمــيع اإلثــبــاتــات
اHـفـيـدةq من بـيــنـهـا وثـيـقـة تـثـبت حـقـيـقـة اHـسـاهـمـة الـتي
يـقــدمـهـا اHــنـتجq وعـنــد احلـاجـةq الـوثــائق الـتي تــشـهـد عـلى
حـــقـــيــقـــة إســـهــامـــات اHـــنــتـــجـــW اHــشـــتـــركــW األجـــانب في

qميزانية الفيلم

8 - عـــــقــــد أو عـــــقـــــود الــــتـــــنـــــازل عن حـــــقــــوق اHـــــؤلف
qواخملرج

WـــمـــثـــلـــHوا W9 - الـــقــــائـــمــــة االســـمــــيـــة لـــلــــتـــقــــنـــيـــ
Wـعــتـمـد عـلـيــهم مع مـنح األولـويـة لــلـتـقـنـيـHا Wالــرئـيـسـيـ
اجلـــزائـــريـــW فـي اHـــنـــاصب الـــرئــــيـــســـيـــة (مـــديـــر االنـــتـــاج
ومـساعـد مخـرج أول ومديـر التـصويـر ومهـندس الـصوت

q(...ركبHوالسكريبت وا

10 - قـائمـة األدوار ومـنـاصب الـعـمل اHـزمع الـلـجوء

qأجانب Wفيها إلى خدمات مشترك

11 - تــــــصـــــــريـــح شـــــــرفـــي يــــــــوقــــــــعـــه اHـــــــنــــــــتــج

يـــــشـــــهــــــد أن شـــــركـــــتــه فـــي وضـــعــــيــــة قـــــانـــــونـــــيــــة

تــــــجـــــــاه الـــــتــــقـــــنــــيــــW واHـــــمــــثــــلـــــW وجــــمــــيـع األشــــخــــاص
الـطـبيـعـيW واHـعـنويـW الـذين سـاهمـوا في إنـتاج أفالمه

qالسابقة

qنتجةH12 - القانون األساسي للشركة ا

13 - شـــهـــادة تـــســـلـــمـــهـــا إدارة الــــضـــرائب تـــثـــبت أن

qالوضعية الضريبية لشركة اإلنتاج قانونية

14 - الــتــزام مــكــتــوب من شــركــة اإلنــتــاج يــذكــر في

اجلــيـنــيــريك بـالــصــيـغــة اآلتـيــة : "اســتـفــاد هـذا الــفــيـلم من
إعـــانـــة صــنـــدوق تـــنـــمـــيــة الـــفـن الــســـيـــنـــمـــائي وتـــقـــنــيـــاته

q"وصناعته لفائدة اإلنتاج السينمائي الوطني

15 - قــرص فـــيــديـــو رقــمـي آلخـــر فــيــلم أو الـفــيـلم

مــا قـــبل األخـــيـــر خملــرج  اHـــشـــروع اHـــرشح لإلعـــانــةq إال إذا
تعلق األمر بعمل أول.

اHـاداHـادّة ة 17 :  :  يـصــدر الـوزيــر اHــكـلف بــالــثـقــافـة مــقـرر
منح اإلعانة وكذا مبلغها.

اHاداHادّة ة 18 :  :  حتدد شـروط وكيـفيـات استـعمـال اإلعانة
فـي اتـفــاقـيــة تـبــرم بـW شــركــة اإلنـتــاج والـوزارة اHــكـلــفـة

بالثقافة.

يجب أن تبرز االتفاقيةq على اخلصوصq ما يأتي :

qستفيدHواجبات ا -

qكيفيات تسليم اإلعانة باألقساط -

qمراقبة استعمال اإلعانة -

- الـــعــقـــوبــات فـي حــالـــة االســتـــعــمـــال غـــيــر اHـــطــابق
ألحكام االتفاقية.

اHــاداHــادّة ة 19 :  :  ال �ـــنح أي تــخــصـــيص مــالـي إضــافي في
حالـة جتـاوز البـيـان التـقـديري األولي لـلـمصـاريف والذي

يفوق %10.

في حــــالــــة مـــا إذا كــــان جتــــاوز الــــبــــيـــان الــــتــــقــــديـــري
Hصـاريف الفـيلم ناجـما عن قـوة قاهرةq �ـكن عرض طلب
الـتـخــصـيص اإلضـافـي لـتـقـديــر الـوزيـر اHــكـلف بـالــثـقـافـة

بعد أخذ رأي اللجنة.

اHاداHادّة ة 20 :  :  في حـالة اإلنتـاج اHشـتركq تمـنح اإلعانة
اHـالـيـة الـتي تــخـصـصـهـا الـوزارة اHـكـلـفــة بـالـثـقـافـة لـعـمل
ســيــنـمــائي بـقـدر االستـثـمارات اجلـزائـرية وحـدهـا التي
ال �ـــكـن أن تـــقل نـــســــبـــتـــهـــا اHــــئـــويـــة  عن 20 % من مـــبـــلغ

ميزانية اإلنتاج اHشترك الكلي.
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يـــجب أن حتــول إلى اجلـــزائــر األربـــاح الــنــاجـــمــة عن
اســـــتــــغـالل عــــمـل اإلنــــتـــــاج اHــــشـــــتــــرك فـي اخلــــارج والـــــتي

يستحقها الطرف اجلزائري.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
إعانة التوزيع السينمائي واستغالله وجتهيزهإعانة التوزيع السينمائي واستغالله وجتهيزه

اHاداHادّة ة 21 :  :  �كن الـوزارة اHكـلفـة بالـثقـافةq في إطار
أولــويـات سـيــاسـتــهـا اخلـاصــة بـإعــانـة الـســيـنــمـا الـوطــنـيـة
والـــوســائـل  اHــتــوفـــرةq أن تــقـــرر مــنح إعـــانــات لــلـــتــوزيع

السينمائي أو استغالله أو جتهيزه.

ال �ــــكن أن تــــفــــوق اإلعــــانــــات اHــــمــــنــــوحــــة فـي إطـــار
الــــفـــقــــرة األولى مـن هــــذه اHـــادة نــــســــبـــة 20% مـن اإلعــــانـــة

السنوية الكلية اHمنوحة.

اHــاداHــادّة ة 22 :  :  �ــكـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــثــقـــافــة عــرض
طلـبات اإلعانـة للتـوزيع السيـنمائي واسـتغالله على رأي

اللجنة.

اHــاداHــادّة ة 23 :  :  تـــخــضع االســتـــفــادة من إعــانـــة عــمــومــيــة
لـلـتــوزيع الـسـيـنـمــائي أو اسـتـغالله أو جتــهـيـزه لـلـشـروط

اHنصوص عليها في اHادة 15 أعاله.

اHـــــــــــاداHـــــــــــادّة ة 24 :  :  تــــــــــــوجـه اإلعـــــــــــانــــــــــــة لــــــــــــتـــــــــــوزيـع األفـالم
الـسينمائـية واستغاللهـا لترقية تـوزيع واستغالل أعمال
سينمائيـة جزائرية وأعمال ينتـجها باالشتراك منتج أو

منتجون جزائريون في حدود 20% على األقل.

�كن منح إعانة للتجهيز السينمائي لتشجيع :
qفتح قاعات جديدة للعرض السينمائي -

- جتـــهــيـــز قــطـــاع الــســـيــنــمـــا �ــعـــدات الــتـــصــويــر أو
اإلنــــارة أو الـــــصـــــوت أو اخملــــبـــــر أو الـــــكــــيـــــنـــــيــــســـــكــــوب أو

الرقمنة.

اHاداHادّة ة 25 :  :  يجب عـلى اHتـرشح لـلحصـول علـى إعانة
الـتوزيع الـسـينـمائي أو اسـتغـالله أو جتهـيزهq إيـداع لدى
الـــوزارة اHــكـــلــفــة بـــالــثـــقــافــةq مـــلف طــلـب يــتــضـــمنq عــلى

اخلصوصq الوثائق اآلتية :
- طـلب اHـسـاعـدة يـقـدمهـا اHـمـثل الـقـانـوني لـلـشـركة

qترشحةHالسينمائية ا
- الــــقــــانــــون األســــاسـي لــــلــــشــــركــــة الـــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة

qترشحةHا
- اHـــــبـــــررات لــــلـــــحـــــصــــول عـــــلى االعـــــتـــــمــــادات و/أو
الـتـأشـيرات والـرخص اHـنـصوص عـلـيهـا في الـقـانون رقم
11 - 03 اHــــؤرّخ في 14 ربــــيـع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17

فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

1)  في حالة طلب اإلعانة للتوزيع أو لالستغالل :)  في حالة طلب اإلعانة للتوزيع أو لالستغالل :
- نـسخـة من الفـيلم عـلى دعـائم العـرض السـينـمائي

q35 ملم أو طريقة موافقة

qنسخة من تأشيرة استغالل الفيلم -
- بيان تقديـري شامل للمصاريف اHـتعلقة بتوزيع

qالفيلم أو باستغالله
- نـســخـة من االتــفـاقـات اHــبـرمـة لــتـوزيع الــفـيـلم أو

qاسغالله
- الـفـاتورات الـشكـلـية اخلـاصـة بالـنفـقـات األساسـية

qلتوزيع الفيلم أواستغالله
- مـخـطط تـوزيع الـفـيـلم �وافـقـة قـاعـات الـعرض أو

مخطط برمجة الفيلم في القاعة السينمائية.
2)  في حالة طلب اإلعانة للتجهيز :)  في حالة طلب اإلعانة للتجهيز :

- بيان تـقديـري  مصاريف الـتجـهيز الـتي سيـلتزم
qبها

- الـفـاتورات الـشكـلـية اخلـاصـة بالـنفـقـات األساسـية
qقررةHا

- وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.

اHـاداHـادّة ة 26 :  :  يـصــدر الـوزيــر اHــكـلف بــالــثـقــافـة مــقـرر
منح اإلعانة وكذا مبلغها.

27 :  :  تكـون شروط وكـيفـيـات منح واسـتعـمال اHاداHادّة ة 
اإلعــانــة اخلـاصــة بــالــتــوزيع الــســيــنــمــائي أو اســتــغالله أو
جتـهـيـزه مـوضـوع اتـفـاقـيـة بـW الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة

والشركة السينمائية اHستفيدة.

عالوة عــلى األحــكـــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 18
أعالهq حتدد االتفاقيةq على اخلصوصq ما يأتي :

1)  في حالة اإلعانة للتوزيع أو االستغالل : )  في حالة اإلعانة للتوزيع أو االستغالل : 
- شـــروط تـــوزيـع الـــفـــيـــلـم أو بـــرمـــجـــتـه في قـــاعـــات

qالعرض السينمائية
- الـتـزام اHـوزع أو اHـسـتـغل بـإجـراء نـفـقـات مـحـددة

لصالح عمل سينمائي معW قبل خروجه في القاعات.
2 )  في حالة اإلعانة للتجهيز : )  في حالة اإلعانة للتجهيز :

- بيان الوثائق واحملـاضر اHقدمة لتـبرير تخصيص
qاإلعانة واستعمالها

- كـيـفيـات فـحص مصـالح الـوزارة اHكـلـفة بـالـثقـافة
وأعـوان مؤهـلـW من اHـركز الـوطـني لـلسـيـنـما والـسـمعي

البصري الستعمال اإلعانة.  
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الفصل الرابع الفصل الرابع 
مراقبة استعمال اإلعانات اHمنوحةمراقبة استعمال اإلعانات اHمنوحة

اHاداHادّة ة 28 :  :  يـجب أن تصب اHـبالغ اHمـنوحة بـعنوان
اإلعـــانـــة في حـــســـاب بـــنـــكـي خـــاص يـــفـــتح بـــاسم الـــشـــركـــة

السينمائية اHستفيدة.

qـــمــنـــوحــةHــادّة ة 29 :  :  يـــخـــضع اســـتــعـــمـــال اإلعــانـــة اHــاداHا
Hـــراقـــبـــة الـــوزارة اHــكـــلـــفـــة بـــالـــثـــقـــافـــة. تـــلـــتـــزم الـــشـــركــة

اHستفيدة باالمتثال لذلك.

كـمـا �ـارس هـذه الـرقـابـة أيـضـا أعـوان مؤهـلـون من
اHركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

qستفـيدة لواجباتهاHفي حالة عدم احترام الـشركة ا
�كن الـوزيـر اHكـلف بـالثـقـافة أن يـقـرر إما وقف اإلعـانة
ريــثــمــا تــقـــدم الــشــركــة اHــســـتــفــيــدة مــبـــرراتــهــاq أو يــعــلن

إلغاءها واHطالبة بتسديد اHبالغ التي سبق دفعها.

كـما �كن الوزيـر اHكلف بالـثقافة أن يـقرر اإلقصاء
الـنهـائي للشـركة اHـستـفيـدة من أية قـابلـية ألي دعم مالي
من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
أحكام خاصةأحكام خاصة

30 :  : طـبـقا لـلـمادة 31 من الـقانون رقم 11 - 03 اHاداHادّة ة 
اHــؤرّخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر
سـنـة 2011 واHـذكـور أعـالهq تـوافق الـلـجــنـة عـلى اإلعـانـات
اHـالـية اHـبـاشـرة إلنتـاج أفالم سـيـنـمائـيـة والـتي تمـنـحـها
هــــيـــــئــــات ومــــؤســــســــات عــــمــــومــــيــــة خــــارج إطــــار حــــســــاب
التخصيص اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنوانه "صندوق

تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".

qـؤســسـات والــهـيــئـات الــعـمــومـيــة بـإرسـالHتــلـتــزم ا
لـلـوزارة اHكـلفـة بـالثـقافـةq قـبل تمـويل أي مـشروع إنـتاج
أفالم ســـيــنــمــائــيـــةq مــلف طــلب مـــوافــقــة الــلــجـــنــة مــرفــقــا

بالوثائق اHذكورة أدناهq في إحدى عشرة (11) نسخة :
1 - طــلـب مـوافــقــة الـلــجــنـة يـبـqW على اخلـصوص

ما يأتي :
qعنوان الفيلم -

qاسم اخملرج -
qقررة إلجنازهHالشروط التقنية ا -

- أمــــــاكـن الــــــتــــــصــــــويـــــــر اخلــــــارجي وفـي ديــــــكــــــورات
qطبيعية

qقرر لبداية ونهاية التصويرHالتاريخ ا -
- التاريخ اHقرر لالنتهاء من تصوير الفيلم.

q2 - نسخة من السيناريو
q3 - ملخص

q4 - مخطط تمويل الفيلم
5 - نسخة من القانون األساسي للشركة اHنتجة.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : تـــســلم الـــوزارة اHــكــلـــفــة بـــالــثــقـــافــة وصل
استالم الطلب.

وتـبـلّغ الـرد مـرفـقـا بنـسـخـة عن مـحـضـر الـلـجـنة في
أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إشعار االستالم.

عدم الرد في أجل شهرين (2) يعد رأيا إيجابيا.

32 :  : في إطـــار تـــنـــســـيـق اإلعـــانـــة الـــعـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
وطــبـقـا ألحــكـام اHـادة 32 من الــقـانـون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 واHــذكــور أعالهq يــجـب عــلى الــهــيــئــات واHــؤســســات

الـــعــمــومـــيــة الــتي تـــمــنح دعــمــا وإعـــانــات مــالـــيــة لإلنــتــاج
واإلنـتـاج اHــشـتـرك لألفالم الـســيـنـمـائـيــةq فـور تـقـد© هـذا
الـدعمq إبالغ الــوزيـر اHـكـلف بـالــثـقـافـة �ـجــمل الـبـيـانـات
واHـعــلـومــات حـول اإلعــانـات اHــالـيــة اHـمـنــوحـة والــوسـائل

اHسخرة لهذا الغرض وكذا هوية اHستفيدين.

يجب على الهيـئات واHؤسسات العمومية اHذكورة
في الـفـقـرة األولى من هـذه اHـادة إعـطـاءq لـلـوزارة اHـكـلـفـة
بـالـثـقـافـةq تـقـيـيـمـا عن اإلعـانـة الـعـمـومـيـة نـقـدا اHـمـنـوحة

لإلنتاج واإلنتاج اHشترك لألفالم السينمائية.

33 :  : تدرس الـلـجنـةq فـيمـا يـتعـلق �ـخصـصات اHاداHادّة ة 
اHـؤسـســات حتت الـوصــايـةq وبـنــاء عـلى طــلب من الـوزيـر

اHكلف بالثقافةq العمليات اآلتية :
qشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج واإلنتاج ا -

- كتابة السيناريوهات وإعادة كتابتها.  

اHـاداHـادّة ة 34 :  : تـبـدي الــلـجـنـة رأيــا حـول الـقـيـمــة الـفـنـيـة
للعمل.

وتـرسل للوزير اHـكلف بالثـقافة رأيا مـبررا يوقعه
رئيس اللجنة.

الفصل السادس الفصل السادس 
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة 35 :  : تــــرسـل الــــلـــــجــــنـــــة إلى الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف
بالثقـافة تقـريرا سنـويا حتلـيليـا حول اإلعانة الـتي تمنح

للصندوق.
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اHـاداHـادّة ة 36 :  : تـكـون اHـبـالغ بـعـنـوان اإلعـانـة غـيـر قـابـلة
للتنازل وغير قابلة للحجز.

وفي جـمـيع احلـاالتq تـعـتـبـر ديـونـا ـتازة بـتـرتـيب
األفضليةq ما يأتي :

Wوالـتـقـنـيـ WـمــثـلـH1 - أجــور ومـرتـبـات الـعـمـال وا
واHؤلفW واHقتـبسW وأصحاب السيناريوهات ومؤلفي
احلــواراتq بـاســتـثــنـاء اHــرتـبـات اخملــصـصــة بـأي صــفـة من

qسيري شركة اإلنتاجH الصفات

2 - الــدفـــوعـــات واالشــتـــراكــات اHـــرتــبـــطــة بـــاألجــور
qذكورة أعالهHرتبات اHوا

3 - تـــــســــديــــد الـــــفــــاتــــورات والـــــنــــفـــــقــــات اHــــتـــــصــــلــــة
باستعمال اإلعانة.

37 :  : تـــلـــغـى أحـــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
91-03 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1411 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر

سنة q1991 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 38 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-92 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1433 اHـوافـق  اHـوافـق 28 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
إنشاء اHركز الوطـني للبطاقة اإللكترونية للمؤمنإنشاء اHركز الوطـني للبطاقة اإللكترونية للمؤمن

له اجتماعيا "الشفاء".له اجتماعيا "الشفاء".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

 qوالضمان االجتماعي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان  3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية

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

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-116 اHؤرخ
في 3 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة
2010 الذي يـحدد مـضمـون الـبطـاقة اإللـكتـرونيـة للـمؤمن

له اجـــتــمـــاعــيـــا واHـــفــاتـــيح اإللــكـــتـــرونــيـــة لــهـــيــاكـل الــعالج
وHـــهـــنـــيي الــــصـــحـــة وشـــروط تـــســـلـــيـــمـــهـــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا

qوجتديدها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى إنـشـاء مـركز
وطــني لـــلــبــطـــاقــة اإللــكـــتــرونـــيــة لــلـــمــؤمن لـه اجــتــمـــاعــيــا

"الشفاء" ويدعى في صلب النص "اHركز". 

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

اHاداHادّة ة 2 :  : اHركز مؤسـسة عمومية ذات تسيير خاص
يتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بالضمان االجتماعي.

اHاداHادّة ة 4 :  : يحدد مقر اHركز �دينة اجلزائر.

�كن إنشاء فـروع للمركز بقرار من الوزير اHكلف
بـــالــضـــمــان االجـــتــمــاعـي بــنــاء عـــلى اقــتـــراح اHــديـــر الــعــام

للمركز.
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5 :  : يـــــتــــولــى اHـــركــــزq عـــلـى اخلـــصــــوص اHـــهـــام اHــاداHــادّة ة 
اآلتية :

- الـقــيــام بـشــخـصــنــة بـطــاقــات "الـشــفـاء" واHــفــاتـيح
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة Hــقـــدمي الـــعـالجــات واخلـــدمـــات اHـــرتـــبـــطــة

qبالعالج

- تــصـــمــيم وتــطـــويــر بــرمـــجــيــات اســـتــعــمـــال نــظــام
q"البطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء

- إعداد ووضع وتـطـوير اسـتـعمـال األجـهزة الـتـقنـية
التـي تسـمح بـإرسـال وتـبـادل اHـعلـومـات اHـؤمـنـة عن بـعد
بـــW مـــســــتـــعـــمـــلـي نـــظـــام "الـــشــــفـــاء" وهـــيـــئــــات الـــضـــمـــان

qعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا qاالجتماعي

- االســــــتــــــعــــــمــــــال اHـــــشــــــتــــــرك واألمــــــثـل لــــــلــــــوســــــائل
الــتــكـنــولــوجــيــة اHــســتــعـمــلــة من طــرف هــيــئــات الــضــمـان

qاالجتماعي

- تـقــد© اخلـدمـات واHــسـاعــدة واالسـتـشــارة واخلـبـرة
ذات الـــــصــــلـــــة مع مـــــهـــــامهq لـــــفــــائـــــدة هــــيـــــئـــــات الــــضـــــمــــان

 qاالجتماعي

- الـــقــيـــام بــكل دراســـة تــتـــعــلـق بــتـــطــويـــر الــبـــطــاقــة
اإللـكــتـرونـيـة لـلـمـؤمـن له اجـتـمـاعـيـا  "الــشـفـاء" واHـفـاتـيح
اإللـكترونيـة لهياكل الـعالج أو اخلدمات اHرتـبطة بالعالج

 qومهنيي الصحة

- اقـتـراح مـشــاريع والـقـيـام بــهــا وإبـرام اتـفــاقـيـات
في مــجـــال الــبـــحث مـع اHـــؤســســات اجلـــامــعـــيــة ومــراكـز
 qالنظام Wفي ميدان البطاقة اإللكترونية وتأم qالبحث

- تـقـد©  اخلـدمـات واHـسـاعـدة واالسـتـشـارة واخلـبـرة
عــــلى أســـــاس تــــعــــاقـــــديq في مــــجـــــاالت اخــــتــــصــــاصـهq لــــكل

 qمؤسسة وهيئة ومؤسسة عمومية أو خاصة

- إعـداد ونـشـر مـجلـة اHـركـز وكذا كـل وثيـقـة تـندرج
ضمن إطار مجال اختصاصه.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـسـير  اHـركـز مـجـلس إدارة ويـديـره مـدير
عام.

اHاداHادّة ة 7 :  : يـحدد التنـظيم الداخـلي للمـركز بقرار من
الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي. 

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  يـــــتــــشـــــكّل مــــجـــــلس اإلدارةq الـــــذي يــــرأسه
الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي أو ثلهq من :

qثل وزير الدفاع الوطني -

qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية -

qاليةHكلف باHثل الوزير ا -

- ـــــثل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــالـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــني
qواألسرة

- ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
qالعلمي

qكلف بالصحةHثل الوزير ا -

- ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
qاإلعالم واالتصال

- ـثل الصـنـدوق الـوطني لـلـتـأميـنـات االجـتمـاعـية
qللعمال األجراء

- ــثـل الــصــنــدوق الــوطـــني لــلــضــمـــان االجــتــمــاعي
qاخلاص بغير األجراء

qثل الصندوق الوطني للتقاعد -

qعن البطالة Wثل الصندوق الوطني للتأم -

- ــثل الــصـنــدوق الــوطــني لــتـحــصــيل اشــتــراكـات
qالضمان االجتماعي

qتقدمةHثل مركز تطوير التكنولوجيات ا -

qثل مركز البحث حول اإلعالم العلمي والتقني -

- ـثل (1) عن اخلـبــراء الـدائـمـW لـلـمــركـز يـنـتـخـبه
qنظراؤه

- ــثل (1) عن مـــســـتـــخـــدمـي اHـــركـــز تـــعـــيـــنه جلـــنـــة
اHــســاهـــمــة اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع والــتـــنــظــيم

اHعمول بهما.
يــحــضــر اHــديــر الــعــام لــلــمــركــز اجــتـمــاعــات مــجــلس

اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـكن اHركـز االسـتـعـانة بـكل شـخص أو مـؤسـسة من
شأنهما مساعدته في أشغاله.
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اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـيّـن أعـضـاء مـجـلس اإلدارة Hـدة أربع (4)
ســـنــــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بــالـــضـــمـــان االجـــتـــمــاعـيq بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح الـــســـلـــطــات

والهيئات التي ينتمون إليها.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــســتـــخـــلف الـــعــضـــو اHــعـــني أو األعـــضــاء
اHـعــنــيــون حــسب األشــكــال نـفــســهــا ولــلـمــدة اHــتــبــقــيـة من

العهدة في احلاالت اآلتية :

qالوفاة -

qاالستقالة -

qالتوقف عن االنتماء إلى الهيئة التي عينته -

- الــــــغــــــيــــــاب بــــــدون ســـــــبب مــــــقــــــبـــــــول عن حــــــضــــــور
االجـــــتــــمــــاعــــات الـــــعــــاديــــة لــــســـــنــــة مــــدنــــيـــــة أو لــــثالثــــة (3)

اجتماعات متتالية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 11 :  :  يـــــــتـــــــقـــــــاضـى أعـــــــضـــــــاء مـــــــجـــــــلس اإلدارة
تعويضات عن اHصـاريف اHنفقةq طبقا لـلتنظيم اHعمول

به.

اHــاداHــادّة 12 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مــــرة واحـــدة كـل ثالثـــة (3) أشـــهـــر و�ــــكن أن يـــجــــتـــمع في
دورة غــــيــــر عـــــاديــــةq بــــطـــــلب من رئـــــيــــسه أو ثـــــلــــثي (3/2)

أعضائه أو بطلب من اHدير العام للمركز.

يــســتــدعي الــرئــيس أعــضـاء مــجــلس اإلدارة ويــرسل
إلـــيــهم جـــدول األعــمـــال مــرفـــقــا بـــالــوثـــائق الـــتي يــجب أن
تصـلـهم قـبل خمـسـة عـشر (15) يومـا عـلى األقل من تاريخ

اجتماع اجمللس.

 و�كن تخفـيض هذه اHدة في الدورات غير العادية
على أال تقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 13 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور أغلبـية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع
اجمللس بـعد اسـتدعـاء ثـانq خالل الثـمانـية (8) أيـام ابتداء
qوتــصـح مــداوالته حـــيــنـــئــذ qــؤجـلHمن تـــاريخ االجـــتــمـــاع ا

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـتـخـذ قـرارات مــجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة
الـبسيطـة ألصوات األعضـاء احلاضرينq وفي حـالة تساوي

عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : تــكــون مـــداوالت مــجــلس اإلدارة مــوضــوع
مــحـــاضــر تـــدون في ســجـل يــرقـــمه ويــؤشـــر عــلـــيه رئــيس

اجمللس.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : يــــرسل اHــــديـــر الــــعـــام مــــحـــاضــــر مــــجـــلس
اإلدارة إلـى الــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــالـــــضـــــمـــــان االجــــتـــــمـــــاعي
للـمـوافـقة عـلـيهـا خالل اخلـمسـة عـشر (15) يومـا الـتي تلي

تاريخ كل اجتماع.

اHـــــاداHـــــادّة ة 17 :  :  يـــــلــــــغي الــــــوزيـــــر اHـــــكــــــلف بــــــالـــــضـــــمـــــان
االجـتـمـاعي الـقـرارات اخملـالـفـة لـلـتـشريـع والـتـنظـيـم وكذا
الــقــرارات الــتي من شــأنــهـا اHــســاس �ــصــالح اHــركـزq في

الثالثW (30) يوما اHوالية إلرسالها.

ال تكـون نافـذة إال بعـد اHوافقة الصريحة عليها من
الوزيـر اHـكـلف بـالـضمـان االجـتـمـاعيq اHداوالت اHـتـعـلـقة

بـما يأتي :

qركزHمشاريع ميزانيات ا -

- مـــشـــاريـع اقـــتـــنـــاء الـــعـــقــــارات والـــتـــصـــرّف فـــيـــهـــا
qوتأجيرها

qمشاريع الصفقات -

- مــشـاريع االتــفــاقـات واالتــفـاقــيــات مع اHـؤســسـات
qوالهيئات األجنبية

- قبول الهبات والوصايا.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يــتــداول مـــجــلس اإلدارةq عـــلى اخلــصــوص
فيما يأتي:

 qركز وبرامج نشاطهHمخططات ا -

qالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز -

qركز  وحساباتهHمشروع ميزانية ا -

- كـيـفـيـات اســتـعـمـال  اHـوارد اخلـاصـة الـتي تـتـرتب
qركز وتخصيصهاHعلى نشاط ا

- مــــشــــاريـع الــــصــــفــــقــــات والـــــعــــقــــود واالتــــفــــاقــــيــــات
qواالتفاقات

- مـــشـــاريـع اقـــتـــنـــاء الـــعـــقــــارات والـــتـــصـــرّف فـــيـــهـــا
qوتأجيرها

qالهبات والوصايا -

qمحافظ احلسابات للمركز Wتعي -

qركزHاالتفاقية اجلماعية التي حتكم مستخدمي ا -

- حصيلة اHركز وتقرير نشاطه السنوي.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يــــعــــيّن اHــــديــــر الــــعــــام لــــلــــمـــركــــز �ــــوجب
مـــرســـوم بــنـــاء عــلـى اقــتـــراح الــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــضـــمــان

االجتماعي. 

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 20 :  : يتولى اHدير العام تسيير اHركز.

وبهذه الصفة :
- �ــثل اHــركـز أمــام الــعــدالـة وفي كـل أعـمــال احلــيـاة

 qدنيةHا
qينفذ قرارات مجلس اإلدارة -

- يـعـدّ مـشروع الـتـنظـيم الـداخـلي والـنظـام الـداخلي
qللمركز

- يــحــضــر مــشــاريـع اHــيــزانــيــات الــتــقــديــريــة ويــعـدّ
qركزHحسابات ا

- يـبـرم كل صـفـقة وعـقـد واتـفـاقـيـة واتـفـاق في إطار
qعمول بهHالتنظيم ا

- يعـW مـستـخـدمي اHركـز الـذين لم يقـرر الـتنـظيم
 qعمول به طريقة أخرى لتعيينهمHا

- �ـارس السـلـطـة السـلّـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
qركزHا

qركزHيأمر بصرف نفقات ا -
- �كن أن يفوّضq حتت مـسؤوليتهq توقيعه لصالح

مساعديه في حدود صالحياتهم.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــاداHــادّة ة 21 :  :  تـــفــتح الـــســنــة اHـــالــيـــة لــلــمـــركــز في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تـــمــسك مــحـــاســبــة اHــركـــز حــسب الــشـــكل الــتــجــاري
طبقا للتشريع اHعمول به.

22 :  : تــشــمل مــيــزانــيــة اHــركــز بــابــا لـإليـرادات اHـاداHـادّة ة 
وبابا للنفقات. 

في باب اإليرادات:في باب اإليرادات:
 qإعانات الدولة -

qمساهمة هيئات الضمان االجتماعي -
qترتبة على خدماتهHاإليرادات ا -

qمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كـل الـنـفـقـات األخــرى اHـرتـبـطـة بــنـشـاطـات اHـركـز
وإجناز أهدافه.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يــخــضع الـتــصــديق عـلى حــســابـات اHــركـز
إلى مـــحــافظ حــســابـــات أو أكــثــر يــعــيـــنــهم مــجــلس اإلدارة

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : حتــدد شــروط الـعــمل وأجــور مـســتــخـدمي
اHركز �وجب اتفاقية جماعية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 25 :  :  حتــول إلى اHـــركــز مـــجــمـــوع اHــمـــتــلـــكــات
واحلـقوق والوسائل واHـستخدمـW وااللتزامات اHـرتبطة
باHهام اHـنصوص عليها في اHادة 5 من هذا اHرسوم التي
كـانت تابـعة  لـلـصنـدوق الوطـني لـلتـأميـنـات االجتـماعـية

للعمال األجراء.

qـذكـورة أعالهHـادة 25 اHـادّة ة 26 :  : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـاداHا
يترتب على التحويل ما يأتي : 

1 - إعداد :
Wجرد كمي وكيفي وتـقديري حترره طبـقا للقوان -
واألنـــظــمـــة اHــعـــمـــول بــهـــا  جلـــنــة يـــعــW أعـــضـــاؤهــا بـــقــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

 qبالضمان االجتماعي
- حــصـيـلـة خــتـامـيـة حــضـوريـة تـعــد طـبـقـا لــلـتـشـريع
والــتــنــظــيم اHــعــمــول بــهــمــاq وتــتــضــمن الــوســائـل وقــيــمـة

عناصر األمالك احملولة على سبيل االستغالل للمركز.

2 - ضـبط إجـراءات حتـويل اHـعـلـومـات والـبـطـاقـيـات
والوثائق واألرشيف اHرتبطة بهذا التحويل.

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

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رئيس ديوان والي والية تبسةرئيس ديوان والي والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
عـبد احلـميـد بن شيـخq بصـفته رئـيسـا لديـوان والي والية

تبسةq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 20  ربـــيع األو ربـــيع األوّل ل عــامعــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 13 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة q2012 يـــتــضــمq يـــتــضــمّــنــانــنــان

إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّـــــادة اآلتــــيــة أســمـــــاؤهم بــصــفــــتـم رؤســـــاء دوائــــر

في الـواليات اآلتـية :
- والية أم البواقي :- والية أم البواقي :

دائــــرة ســـــوق نــعـــمــــان : مـــحــمـــد بــــرابحq إلحـــالــتـه
qعـلى التّقـاعد

- والية تلمسان :- والية تلمسان :
دائــــــرة احلــــنــــايــــــــة : حــــســــــW زبــــــارq لــــتــــكــــلـــيــــفــه

qبوظيفــة أخـرى
- والية سطيف :- والية سطيف :

دائــــرة الـــعـــلــــمــــة : مـــحــــمـــــد مــــقـــايـــــريq لــــتـــكـــلــــيـــفــه
qبوظيفــة أخــرى

- والية غرداية :- والية غرداية :
دائـــرة اHـــنـــيـــعــة : ســـلـــيـــمـــان بـــجــقـــيـــنـــةq لـــتـــكـــلــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
مــبـــارك الـــبـــارq بــصـــفـــته رئـــيـــســا لـــدائـــرة قـــايس بـــواليــة

خنشلةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نائبة مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.نائبة مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّيـدة سـامـيـة لـعـريـبيq بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلبـرامج
والشؤون االجـتماعيـة باHديريـة العامة لـلجاليـة الوطنية

في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي  ربـــيع الـــثـــانـي عــام عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
سفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريـة اجلزائريةسفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريـة اجلزائرية
الــد�ــقــراطــيـة الــشــعــبــيـة بــكــيــنــشـاســا (جــمــهــوريـةالــد�ــقــراطــيـة الــشــعــبــيـة بــكــيــنــشـاســا (جــمــهــوريـة

الكونغو الد�قراطية).الكونغو الد�قراطية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عـبـد اجلـليل بـلـعـلىq بـصفـته سـفـيـرا فـوق العـادة ومـفـوضا
للـجمهـورية اجلزائـرية الـد�قراطـية الـشعبـية بـكينـشاسا

(جمهورية الكونغو الد�قراطية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مــــــــديــــــــر دراســـــــات لــــــــدى األمــــــــW الـــــــعــــــــاممــــــــديــــــــر دراســـــــات لــــــــدى األمــــــــW الـــــــعــــــــامّ لـــــــوزارة لـــــــوزارة

االستشراف واإلحصائيات.االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
Wبــصــفــته مــديــرا لــلــدراســات لــدى األمـ qعــيــسى شــبــيــرة
الــعــــامّ لــــوزارة االســتــشــــراف واإلحــصــائــيــاتq إلحــالــتـه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رئيسة دراسات بوزارة اجملاهدين.رئيسة دراسات بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
اآلنسة إ�ان هجيـرة خرباشq بصفتها رئيسة للدراسات
بــاHــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي فـي اHــؤســســة بـوزارة

اجملاهدينq لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2613
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

.Wمديرين للثقافة في واليت.Wمديرين للثقافة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّيـدين اآلتي اسـماهـما بـصفـتهـمـا مديـرين للـثقـافة في

الواليتW اآلتيتqW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
qفي والية أدرار qالعيد شيتر -

- سليمان أويدنq في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـةمـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـة

بومرداس.بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
بن يـــــــــوسف مــــــيـــــــلــــــــوديq بــــــصــــــفــــــتـه مــــــديــــــرا لـــــــلــــــســــــكن
والـتـجـهـيـزات الـعـمــومـيـة في واليـة بـومـرداسq لـتـكـلـيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اHديـر الـعـاماHديـر الـعـامّ لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري

لـواليـة ورقلـة.لـواليـة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
ســـلــيــمــان بــهــازq بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــديــوان الــتــرقــيــة

والتسيير العقاري لوالية ورقلةq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
كمال صنصالq بصفته نائب مدير للمستخدمW بوزارة

الشباب والرياضةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 20  ربـــيع األو ربـــيع األوّل ل عــامعــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 13 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة q2012 يـــتــضــمq يـــتــضــمّــنــانــنــان

إنـــهــــاء مـــهــــام بـــوزارة الـــصإنـــهــــاء مـــهــــام بـــوزارة الـــصّــــيـــد الـــبــــحـــري واHـــواردــــيـــد الـــبــــحـــري واHـــوارد
الصالصّيديـة.يديـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــيـدتــW والــسّـيــدين اآلتــيـة أســمــاؤهم بــوزارة الـصّــيـد

البحري واHوارد الصّيديةq لتكليفهم بوظائف أخرى :
- كـر�ـة بـاحـمـدq بـصـفـتهـا مـديـرة لـلـتـقـنـW وتـنـظيم

qهنـة والتعـاونHا
- فــــريـــد حــــــرواديq بـــصـــفــــتــه مــــديـــــرا لــــلـــتـــكــــوين

qوالبحث واإلرشـاد
- كـــــمـــــال نـــــغــــلـيq بـــــصـــــفــــتـه مـــــكــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســــات

qوالتّلخيص
- نادية صايشيq بصفتها نائبة مدير للبحث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد
خـــالــد ربــحـيq بــصــفـــته مــديـــرا لــلـــدّراســات اHــســـتــقــبـــلــيــة
qـوارد الصّـيـديةHواالسـتـثمـار بـوزارة الـصّيـد الـبحـري وا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

الكاتب العامالكاتب العامّ لوالية الوادي. لوالية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد

مبارك البارq كاتبا عاما لوالية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
مدير التقنW والشؤون العامة في والية غليزان.مدير التقنW والشؤون العامة في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
تـــونـسـي بـوذنq مـديـــــرا لـلـتــقـنـــــW والـشــؤون الــعـــامـــة

فـي واليـة غليزان.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

نائبة مدير بوزارة الطاقة واHناجم.نائبة مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة 2012 تـــعــيّن الــسّــيــدة
نـــاديــــة طـــوبـــالq نـــائـــبـــة مـــديــــر لـــلـــدّراســـات االقـــتـــصـــاديـــة
والـتقديـرات باHـديرية الـعامـة لالستـراتيجـية واالقـتصاد

والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مدير الطاقة واHناجم في والية البليدة.مدير الطاقة واHناجم في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد

موسى بيبيq مديرا للطاقة واHناجم في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
رئــــــيس مــــــجــــــلـس اإلدارة لــــــلـــــوكــــــالــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــةرئــــــيس مــــــجــــــلـس اإلدارة لــــــلـــــوكــــــالــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة

للممتلكات اHنجمية.للممتلكات اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
حــســW عــنــانq رئــيـــســا جملــلس اإلدارة لــلـــوكــالــة الــوطــنــيــة

للممتلكات اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
رئـــــــــيــــــــســـــــــتـي دراســــــــات بـــــــــالــــــــديـــــــــوان الــــــــوطـــــــــنيرئـــــــــيــــــــســـــــــتـي دراســــــــات بـــــــــالــــــــديـــــــــوان الــــــــوطـــــــــني

لإلحصائيات.لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 تـعـيّن الـسّـيـدتان

اآلتي اسماهما بالديوان الوطني لإلحصائيات :
- نـــاديــــة قـــاشــــتـــومq رئـــيــــســـة دراســـات لــــدى اHـــديـــر

qالتقني للمحاسبة الوطنية
- حورية حداديq رئيسة دراسات لدى اHدير العام.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مفتشة بوزارة اجملاهدين.مفتشة بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تـــعـــيّن اآلنـــســة

إ�ان هجيرة خرباشq مفتشة بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

نائبتي مدير بوزارة اجملاهدين.نائبتي مدير بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة 2012 تـــعــيّن الــسّــيــدة
واآلنسة اآلتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة اجملاهدين :

qنائبة مدير للطعون qرشيدة عربيد -

.Wنائبة مدير للتقن qنصيرة عبدي -
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مدير األشغال العمومية في والية اجللفة.مدير األشغال العمومية في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
محمد وشانq مديرا لألشغال العمومية في والية اجللفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الواليات اآلتية :

qفي والية أدرار qسليمان أويدن -

qفي والية ورقلة qالعيد شيتر -

- عبد العزيز عبابسيةq في والية تندوف.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحثنـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
خليفة باباq نـائب مدير Hراقبة التسـيير بوزارة التعليم

العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مدير اHدرسة الوطنية العليا للمناجم واHعادن.مدير اHدرسة الوطنية العليا للمناجم واHعادن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
حــســـــان شـــــادليq مـــديـــرا لـــلـــمــدرســـة الـــوطــنـــيـــة الــعـــلـــيــا

للمناجم واHعـادن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
مـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـةمـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـة

سـيدي بلعباس.سـيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHـوافق 13 فــبـــرايــــر ســنـة 2012 يــعــيّن الــسّــيـد
بـن يـــوسـف مـــيـــلـــــوديq مـــديـــرا لـــلـــســــكن والـــتـــجـــهـــيـــزات

العمومية في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مدير التعمير والبناء في والية خنشلة.مدير التعمير والبناء في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مــخـتـــــــار قــــــوجــــيـليq مــديـــــرا لــلـتــعـمـــــيـر والــبـنــــــاء

فــي واليــة خنشلــة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا
نـــــائــــبــــة مـــــديــــر بــــوزارة الـــــســــيـــــاحــــة والــــصنـــــائــــبــــة مـــــديــــر بــــوزارة الـــــســــيـــــاحــــة والــــصّـــــنــــاعــــةـــــنــــاعــــة

التقليدية.التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تـــعـــيّن اآلنـــســة
مــلــيـكــة مــحــفـوظq نــائــبـة مــديــر لـلــمــحــافـظــة عــلى مــنـاطق
الــــتـــــوسع واHـــــواقــع الـــــســــيـــــاحــــــيـــــة بــــوزارة الـــــســــيـــــاحــــة

والصّناعـة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

اHدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.اHدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
نـــــور الـــديـن نـــدريq مـــديـــــرا عـــامــــا لـــلـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيـــة

لتنمـية السياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تــعــيــWيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 ــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةHــوافق اHا

مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــد
كــــمــــــــــال صــــنــــصــــــــــالq مــــديـــــــرا لـــــلــــدّراســـــــات بــــوزارة

الشبـاب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن الـتـعـيـWيـتـضــمّن الـتـعـيـ qيـتـضــم q2012 ـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـةHـوافق اHا

بوزارة الصبوزارة الصّيد البحري واHوارد الصيد البحري واHوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 20 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 تـعـيّن الـسّـيـدتان
والـــسّــيـــدان اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بــوزارة الـــصّـــيــد الـــبـــحــري

واHوارد الصّيديـة :
qمديرا للدّراسات qفريد حروادي -

- نــــــاديــــــــــة صــــــــــايــــــشـيq مـــــديـــــــــرة لـــــلـــــتـــــكــــــــوين
qوالبحث واإلرشــاد

- كـــمــــــال نـــغــــليq مــــديـــــــرا لـــلــــصّـــيــــــد الـــبــــحـــــــــري
qوالصــيد في احمليطــات

- كر�ة باحمدq مكلفة بالدراسات والتلخيص.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "حزب احلرية والعدالة".السياسي اHسمى "حزب احلرية والعدالة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "حزب احلرية والعدالةHالسياسي ا
- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/01 اHــؤرّخ في 6
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لـلحـزب اHنـعـقــد بـتــاريخ 26 و27 و28 ينـايــر سـنـة 2012

qباجلـزائر العاصمـة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حــــزب احلــــريــــة والــــعــــدالــــة" الــــكــــائن مــــقــــره بـ q23 شــــارع

زيغوت يوسف الطابق الثاني (اجلزائر العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب
الــســـيــاسـي اHــســـمى "اجلـــبــهـــة الــوطـــنـــيــة لـــلــعـــدالــةالــســـيــاسـي اHــســـمى "اجلـــبــهـــة الــوطـــنـــيــة لـــلــعـــدالــة

االجتماعية".االجتماعية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب
q"سمى "اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعيةHالسياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/02 اHـؤرّخ في 13
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لـــلــحـــزب اHــنــعـــقــــد بـــتــــاريخ 30 و31 يــنـــايــــر ســـنـــة 2012

qبتيبازة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"اجلــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة" الـكــائـن مــقـره
بـــــــشــــــارع مــــــحــــــمــــــد مـالل رقم 53 اســـــــطــــــاوالي (اجلــــــزائــــــر

العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3013
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "جبهة اHستقبل".السياسي اHسمى "جبهة اHستقبل".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"ستقبلHسمى "جبهة اHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/03 اHـؤرّخ في 16
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لـــلـــحـــزب اHــنـــعـــقـــــد بــتـــــاريخ 9 و10 فــبـــرايـــر ســـنـــة 2012

qباجلزائر العاصمة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جبـهة اHـسـتقـبل" الـكائن مـقره بـ 33 شـارع ديدوش مراد

(اجلزائر العاصمة).
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار قـــــرار مـــؤرمـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "جبهة اجلزائر اجلديدة".السياسي اHسمى "جبهة اجلزائر اجلديدة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "جبهة اجلزائر اجلديدةHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/04 اHـؤرّخ في 19
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
للحـزب اHنعقــد بتــاريخ 11  فبـراير سنة 2012 باجلزائر

qالعاصمة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جــبـهـة اجلــزائـر اجلـديــدة" الـكــائن مـقـره بــشـارع مــيـمـوني

حلسن رقم 19 سيدي امحمد (اجلزائر العاصمة).
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "جبهة العدالة والتنمية".السياسي اHسمى "جبهة العدالة والتنمية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "جبهة العدالة والتنميةHالسياسي ا
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- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/05 اHـؤرّخ في 20
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
اHـــنـــعــــقـــــد بــــتـــــاريخ 10 فــــبــــرايـــر ســــنــــة 2012 بــــاجلــــزائـــر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا ر مـا يأتي يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جبـهة الـعدالـة والتـنـميـة" الكـائن مقـره بـحي بـوشاوي 3

رقم 492 الشراقة (اجلزائر العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "حزب الكرامة".السياسي اHسمى "حزب الكرامة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "حزب الكرامةHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/06 اHـؤرّخ في 20
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 10 و 11 فـــبــرايــر ســنــة 2012

qبتلمسان
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حزب الكـرامة" الكائن مقره بحي 50 مسكنq عمارة (ب)

رقم q6 اإلمامة (تلمسان).

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "اجلبهة الوطنية للحريات".السياسي اHسمى "اجلبهة الوطنية للحريات".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أول فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

q"سمى "اجلبهة الوطنية للحرياتHللحزب السياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/07 اHـؤرّخ في 21
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 17 و18 فـــبــرايــر ســنـــة 2012

qبوهران

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"اجلبهة الوطـنية للحـريات" الكائن مقره بـ 3 شارع حلب

حي اخلالدية (وهران).

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3213
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "احلركة الشعبية اجلزائرية".السياسي اHسمى "احلركة الشعبية اجلزائرية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "احلركة الشعبية اجلزائريةHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/09 اHـؤرّخ في 22
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 17 و 18 فـــبــرايــر ســنــة 2012

qباجلزائر العاصمة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"احلركة الشـعبية اجلزائرية" الكائن مقره ب q53 تعاونية

األطباء بن عكنون (اجلزائر العاصمة).
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

26 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 6  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 28
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "حزب الفجر اجلديد".السياسي اHسمى "حزب الفجر اجلديد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أوّل فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

q"سمى "حزب الفجر اجلديدHللحزب السياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/08 اHـؤرّخ في 22
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 10 و11 فـــبــرايــر ســنـــة 2012

qباجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا ر مـا يأتي يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حــزب الــفــجــر اجلــديــد" الــكـائـن مــقـره بـ 3 شــارع ديــدوش

مرادq الطابق الثاني (اجلزائر العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 6  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 28
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب
الــســـيـــاسي اHــســـمى "احتـــاد الـــقــوى الـــد�ـــقــراطـــيــةالــســـيـــاسي اHــســـمى "احتـــاد الـــقــوى الـــد�ـــقــراطـــيــة

واالجتماعية".واالجتماعية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
4 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أوّل فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

لـلــحــزب الــسـيــاسي اHــســمى "احتـاد الــقــوى الــد�ـقــراطــيـة
q"واالجتماعية

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/10 اHـؤرّخ في 23
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 17 و 18 فـــبــرايــر ســنــة 2012

qببومرداس

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"احتـاد الــقـوى الـد�ــقـراطــيـة واالجـتــمـاعـيــة" الـكــائن مـقـره
بـــــحي 1016 مـــــســـــكنq عـــــمــــارة "ب" 65 شــــقـــــة رقم q8 وادي

الرمان (اجلزائر العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 6  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 28
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن اعــــتــــمــــاد احلـــزبـن اعــــتــــمــــاد احلـــزب

السياسي اHسمى "جبهة التغيير".السياسي اHسمى "جبهة التغيير".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 29 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "جبهة التغييرHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/11 اHـؤرّخ في 23
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 اخلــاص �ـــلف اHـــؤتــمـــر الـــتــأســـيــسي
لــلــحــزب اHـــنــعــقــــد بــتــــاريخ 17 و18 فـــبــرايــر ســنـــة 2012

qباجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا ر مـا يأتي يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جـبـهــة الـتـغــيـيـر" الــكـائن مـقــره بـتـجــزئـة قـصـاص q2 رقم

q521 درارية (اجلزائر العاصمة).

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

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

نظم داخلية
اللجنة الوطنية لإلشرافاللجنة الوطنية لإلشراف
على االنتخابات التشريعيةعلى االنتخابات التشريعية

الـــنـــظـــام الـــداخـــلي اHـــؤرخ في الـــنـــظـــام الـــداخـــلي اHـــؤرخ في 6 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHوافق اHوافق 28 فبراير سنة  فبراير سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اللـجنة الـوطنـية لإلشراف عـلى االنتـخابات  في
 q2012 نعقدة بتاريخ 28 فبراير سنةHجمعيتها العامة ا

- �قتـضى القانـون العضوي رقم 04-11 اHؤرخ في
21 رجب عـــــام 1425 اHـــــوافق 6 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2004

 qتضمن القانون األساسي للقضاءHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 12-68 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
 2012 الـــذي يـــحـــدد تــــنـــظـــيـم وســـيـــر الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــة

qادتان 4 و5 منهHال سيما ا qلإلشراف على االنتخابات
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- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 12-69 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHتضمن تعـيW أعضاء اللجـنة الوطنية لإلشراف

q2012 على االنتخابات التشريعية لسنة
qداولة طبقا للقانونHوبعد ا

تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه :تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــســري هـــذا الــنــظـــام الــداخـــلي الــذي
يـوضح كيفـيات تـنظـيم وسيـر اللجـنة الـوطنـية لإلشراف
علـى االنتـخـاباتq الـتي تـدعى في صـلب الـنص " اللـجـنة"
عـــلى جلـــانـــهــــا الـــفـــرعـــيـــة احملـــلـــيـــة و أمـــانـــتـــهـــا وأعـــضـــائـــهـــا
WـــســـتـــخـــدمــHـــســـاعـــدتــهـــا وكـــذا اH ـــدعـــوينHواألشـــخـــاص ا

اHوضوعW حتت تصرفها.   

اHادة اHادة 2 :  : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.

الفصل األول الفصل األول 
مهــــام اللجنة والتزامات أعضائهامهــــام اللجنة والتزامات أعضائها

اHادة اHادة 3 :  : تـتولى الـلجـنة مـهـمة اإلشـراف على تـنفـيذ
أحـكـام الـقــانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1433 اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واHـتــعــلق بـنــظـام
االنـــتـــخــابـــاتq من قـــبل جـــمــيـع اHــتـــدخــلـــW في الـــعـــمــلـــيــة
االنـــتـــخــابـــيـــة مـن هــيـــئـــات ومـــؤســـســـات إداريـــة وأحــزاب
ســــيــــاســــيــــة ومــــتــــرشــــحــــW ونــــاخــــبــــqW من تــــاريخ إيــــداع

الترشيحات إلى نهاية العملية االنتخابية.

4 :  : تتـولى الـلـجـنةq في إطـار اHـهـام اخملولـة لـها اHادة اHادة 
في القانون العضوي اHذكور أعالهq ال سيما : 

- الـــتــأكـــد من تـــطــبـــيق  أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي
qتعلق بنظام االنتخابات ونصوصه التطبيقيةHا

- القـيـام بزيـارات ميـدانـية وال سـيمـا عـلى مسـتوى
مكـاتب التـصويت بـغرض الـوقوف عـلى مطـابقـة العـملـية
االنـــتـــخـــابـــيـــة مـع أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي رقم 01-12
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

qذكور أعاله ونصوصه التطبيقيةHوا

- اإلشـــراف عــــلى الـــتــــرتـــيــــبـــات الــــتـــنـــظــــيـــمــــيـــة في
 qمختلف مراحل العملية االنتخابية

- تـــلـــقـي أي احـــتـــجــــاج من أي نـــاخـب أو مـــتـــرشح أو
ـــثــلهq أو مـــؤســســة أوهـــيــئـــة إداريــةq واتــخـــاذq في حــدود

qكل قرار تراه مناسبا qاختصاصاتها

- تـبـادل مع الـلــجـنـة الـوطــنـيـة Hـراقـبــة االنـتـخـابـات
كل معلومة تتعلق بتنظيم االنتخابات وسيرها.

5 : : �ــكـن الــلــجــنــةH qــمــارســة مــهــامــهــاq االطالع اHـادة اHـادة 
عــلى جــمـــيع اHــعــلـــومــات والــوثــائـق اHــتــعــلـــقــة بــالــعـــمــلــيــة

االنتخابية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــلـتـزم أعــضـاء الــلـجـنــة والـلــجـان الـفــرعـيـة
احمللية �ناسبة أداء مهامهم  �ا يأتي :

- الـواجبات اHنـصوص علـيها في الـقانون األساسي
qال ســيـــمــا بــواجب الــتــحـــفظ واحلــيــاد والــتــجــرد qلــلــقــضــاء
qباد¯ العدالةH والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي

qعلومات التي يطلعون عليهاHداوالت واHسرية ا -

-  حـضـور االجـتـمـاعـات اHـبـرمـجـة من طـرف رئـيس
اللجنة.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـلـتـزم أعــضـاء الـلـجـنـة بــعـدم اHـشـاركـة في
الــنــدوات أو اإلدالء بــأي تـــصــريــحـــات إال بــإذن من رئــيس

اللجنة.

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــلــتــزم الـــقــضــاة  واHــوثـــقــون  واحملــضــرون
الــقـــضـــائـــيـــون ومــســـتـــخـــدمــو أمـــانـــات الـــضــبـط واألعــوان
الـدبـلومـاسـيـون والقـنـصلـيـون اHـدعوون Hـسـاعـدة اللـجـنة
أو اللجان الفرعـية احمللية وكذا اHسـتخدمون اHوضوعون
حتت تــصــرفــهــا بـالــســر اHــهــني وعــدم إفــشــاء أي مــعــلــومـة

اطلعوا عليها في إطار ارسة مهامهم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنـــظيـــــــم التنـــظيـــــــم 

اHادة اHادة 9 :  : طبـقا ألحـكام اHادة 5 من اHرسـوم الرئاسي
رقم 12-68 اHــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق
11 فــبـرايــر ســنـة 2012 واHــذكـور أعالهq  تــمـارس الــلـجــنـة

مـــهــامــهــا في مـــقــرهــا بــاجلـــزائــر الــعــاصـــمــة أو في مــقــرات
اللجان الفرعية احمللية.

اHادة اHادة 10 :  : تـتفرع أمانـة  اللجـنة  الى أمانة رئـيسية
 على مـستوى مقـر اللجنـة  وأمانات مـحلية عـلى مستوى

مقرات اللجان الفرعية احمللية.

القسم األولالقسم األول
اللجان الفرعية احملليةاللجان الفرعية احمللية

اHـادة اHـادة 11 :  : لـلـجـنة عـلى مـسـتـوى كل دائـرة انـتـخـابـية
ومنطقة جغرافية جلنة فرعية محلية.

غــيـر أنـهq �ـكن رئــيس الــلــجــنـة تــنــصــيب عــدة جلـان
فرعية محلية في نفس الدائرة االنتخابية.

اHـادة اHـادة 12 :  : تـمـارس الـلـجـان الـفـرعـيـة احملـلـيـة مـهـامـهـا
باHقرات اخملصصة لها.
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القسم الثانيالقسم الثاني
األمانـــــةاألمانـــــة

اHادة اHادة 13 :  : تـتشـكل أمانة الـلجـنة من ثالثة (3) قـضاة
عـلى األقلq من بـيـنـهم أمـW رئـيـسيq يـعـيـنـون �ـقـرر من

رئيس اللجنة.

اHـادة اHـادة 14 :  : تـتـشــكل أمـانـة  الـلــجـنـة الـفـرعــيـة  احملـلـيـة
مـن ثالثـــة (3) أعــــوان عـــلى األقـل من  ســــلك مــــســـتــــخـــدمي
أمانات الضبطq من بينهم أمW رئيسيq يعينون  �قرر

من رئيس اللجنة الفرعية احمللية. 
يـــتــولى أمـــانــة الـــلــجـــان الــفـــرعــيـــة احملــلـــيــة بـــاخلــارج
األعـوان الـدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون اHـوضوعـون حتت

تصرفها. 

اHــادة اHــادة  15 : : تـــكـــلف أمـــانـــة الـــلـــجـــنـــة عـــلـى اخلـــصــوص
باHهام اآلتية:

qتـسـجـيل اإلخــطـارات واإلبالغـات في سـجل خـاص -
مــرقم ومــؤشـــر عــلــيه من قــبل رئـــيس الــلــجــنــة أو رئــيس

qمقابل وصل إيداع qاللجنة الفرعية احمللية
  qتسجيل حاالت التدخل التلقائي للجنة -

qتسجيل بريد اللجنة -
qادي الجتماعات اللجنةHالتحضير ا  -

- مـــسك مـــحـــاضـــر اجـــتــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة والــوثـــائق
qالصادرة عن أشغالها وحفظ األرشيف

- الـــقـــيــام بـــأي مـــهـــمــة إداريـــة أو تـــقــنـــيـــة مــرتـــبـــطــة
qبأشغال اللجنة

- حتــــضــــيــــر وجتــــمـــيـع الــــوثـــائـق اHــــفـــيــــدة فـي إعـــداد
التقرير النهائي للجنة.

اHــادة اHــادة 16 :  : عالوة عــلى اHـــهــام اHــذكـــورة أعالهq تــكــلف
األمانة الرئيسية للجنة ال سيما �ا يأتي :

- تـوفـيـر الـوسـائل الـضــروريـة حلـسن سـيـر الـلـجـنـة
qواللجان الفرعية احمللية

- الـــتــنـــظــيم والـــتــكـــفل بـــالــنـــقل واإليــواء  واإلطـــعــام
qساعدتهاH دعوينHألعضاء اللجنة واألشخاص ا

qالسهر على حفظ وصيانة األجهزة والعتاد -
- الــــســــهــــر عـــلـى االســــتــــعـــمــــال الــــعــــقالنـي لــــلــــمـــوارد
الــبـــشــريــة واHــالــيــة واHـــاديــة لــلــجــنــة والـــلــجــان الــفــرعــيــة

qاحمللية
q يزانيةHتعلقة بصرف اHتنفيذ  العمليات  ا -
qالية عند نهاية مهام اللجنةHإعداد احلصيلة ا -

- إدارة وتسيير اHوقع اإللكتروني للجنة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سير اللجنةسير اللجنة

اHــــادة اHــــادة 17 :  : يـــــــتـــــــولـــى تـــــــســــــيـــــــيـــــــر الـــــــلــــــجـــــنــــة
qـــــحـــــلـــــيـــــة رؤســــــاؤهـــــاHوالـــــلـــــجـــــان الــــفـــــرعـــــيــــــة ا
وتـــتــــدخــل تـــلـــقــــائـــيـــا أو بـــنــــاء عــــلى إخـــطـــار مــن
اHتدخلـW في العمـلية االنـتخابيـة وفقا لـلكيـفيات احملددة

في هذا الفصل.

القسم األولالقسم األول
مهام رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية احمللية مهام رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية احمللية 
اHادة اHادة  18 :  : يتولى رئيس اللجنة على اخلصوص :

 - الـــســــهـــر عـــلـى تـــوحـــيــــد وتـــنـــســــيق عـــمـل الـــلـــجـــان
الـفـرعــيـة احملـلــيـةq ودعـوتــهـاq عـنـد االقــتـضـاءq لالنــعـقـاد في
qرتبطة بنشاط اللجنةHسائل اHجمعية عامة للنظر في ا

qناقشاتHرئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة ا -
 qالسهر على فرض االنضباط -

qهام بينهمHوتوزيع ا qنائب له أو أكثر Wتعي -
- تعيW رؤساء وأعـضاء اللجان الفرعية احمللية من

qأعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم Wب
qمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة -

- صــرف نـفــقـات الــلـجــنـة و�ــكـنه تــفـويض  ذلك إلى
رؤساء اللجان الفرعية احمللية.

19 :  : يــــــعـــــــW رئــــــيـس الـــــــلــــــجـــــــنـــــــة  الــــــقـــــــضــــــاة اHــــــادة اHــــــادة 
ومــســـتـــخـــدمي أمـــانـــات الــضـــبط واHـــوثــقـــW واحملـــضــرين
الـقـضــائـيـW اHــدعـوين Hـســـاعـدة الـلـجــنـةq بـنــاء عـلى طـلب

رؤساء اللجان الفرعية احمللية.

اHـادة اHـادة 20 :  : يـتــولى  رئـيس الــلـجــنـة الـفــرعـيـة احملــلـيـة
على اخلصوص:

qتنسيق عمل اللجنة الفرعية احمللية -
- رئـاسة اجـتمـاعات الـلجـنة الـفرعـية احملـلية وإدارة

qناقشاتHا
 qالسهر على فرض االنضباط -

qمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية احمللية -
- ـارسة  السلطـة السلّمـية على جمـيع مستخدمي

اللجنة الفرعية  احمللية.

اHـادة اHـادة 21 :  : �ـكن رؤســاء الــلـجــنـة والــلــجـان الــفـرعــيـة
احملـــلـــيـــة تـــبـــادل اHــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنــظـــيـم وســـيــر
االنــتـخــابـات مع نـظــرائـهم في الــلـجــنـة الـوطــنـيـة Hــراقـبـة

االنتخابات.



القسم الثانيالقسم الثاني
إخطار اللجنـةإخطار اللجنـة

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تــــودع اإلخـــطــــاراتq و الــــبالغــــاتq حـــسب
احلالةq بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية احمللية.

حتــــتـــوي اإلخــــطـــارات والــــبالغـــاتq عــــلى اسـم ولـــقب
وصــــفـــة وتــــوقـــيـع اHـــعــــني وعـــنــــوانه الــــذي قـــد يــــبـــلـغ فـــيه

ومضمون اإلخطار وعناصر اإلثبات.

اHـادة اHـادة 23 :  : �ــكن إخــطـار الــلـجــنـة �ــقـرهــا أو �ـقـرات
جلانـها الـفـرعيـة احملـليـة من قـبل اللـجنـة الـوطنـيـة Hراقـبة
االنتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها.

اHـــــادة اHـــــادة 24 :  : �ــــــكن إبـالغ الـــــلــــــجـــــنـــــة بــــــكل خــــــرق �س
�ـصداقـيـة وشفـافـية االنـتخـابـاتq بكـل الوسـائل �ـا فيـها

اإللكترونية.

القسم الثالثالقسم الثالث
التدخل التلقائي للجنةالتدخل التلقائي للجنة

اHـادة اHـادة 25 :  : عـنـدمـا يـعـاين أعـضـاء الـلـجـنـة خـرقـا �س
�ــصــداقــيــة وشــفــافــيــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــةq يــحــررون
تقريرا مفصالq يرفع حسب احلالةq إلى اللجنة أو اللجنة

الفرعية احملليةq للفصل فيه فورا.

 يـــتــضــمن الــتــقــريــر بـــدقــة تــاريخ وســاعــة االنــتــقــال
واألمــاكـن أو اHــواقع الــتي زاروهــا واHـالحــظــات اHــعــايــنــة

واألدلة وكل معلومة يرونها مفيدة. 

القسم الرابعالقسم الرابع
كيفيات اتخاذ القراراتكيفيات اتخاذ القرارات

26 :  : يـعـW رئيس الـلـجنـة مـقرراq يـتـولى جمع اHادة اHادة 
اHـعلـومـات والوثـائق اHـتعـلـقـة باHـلفq و�ـكنه أن يـسـتمع
ألي شـــخص أو ســـلــطـــة أو هـــيــئـــة مــشـــاركــة فـي الــعـــمــلـــيــة

االنتخابية و/أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.

�كن تكليف نفس اHقرر بعدة ملفات. 

بـــعـــد انــتـــهـــاء الـــتـــحـــقـــيق فـي اHـــلفq يـــحـــرر اHـــقــرر
تـقــريـراq يـعــرضهq حـسب احلــالـةq عـلـى الـلـجــنـة أو الـلــجـنـة

الفرعية احمللية.

اHادة اHادة 27 :  : جتتـمع اللجـنة أو اللـجان الفـرعية احملـلية
بدعوة من رئيسها للفصل في اHلف.

و�كنها أن تـفصل في احلqW عندما تـقتضي طبيعة
اإلخطار أو اإلبالغ أو اHعاينة ذلك. 

28 :  : ال تـــــصـح مــــداوالت الـــــلـــــجـــــنــــة والـــــلـــــجــــان اHــــادة اHــــادة 
الفرعية احمللية إال بحضور ثالثة (3) أعضاء على األقل.

تصـدر الـقـرارات باألغـلـبـية ويـرجح صـوت الـرئيس
عند تساوي األصوات.

اHـادة اHـادة 29 :  : تبـلغ الـلـجنـة قـراراتـها بـكل الـوسـائلq �ا
فــيــهــا اإللــكــتــرونــيـة أو الــفــاكس أو الــهــاتف أو عن طــريق

النشر في اHوقع اإللكتروني للجنة.

اHــــادة اHــــادة  30 :  : يـــتـــعـــW عـــلـى اHـــتـــدخــلـــW فـي الـــعـــمـــلـــيــة
االنـتخـابيـة االمـتثـال لقـرارات الـلجـنة والـلـجان الـفرعـية
احمللـية في اآلجال الـتي حتددهـاq وفي حالة االمـتناع تـنفذ

هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية. 

اHـادة اHـادة 31 :  : يــوقع رئــيس ومـقــرر الـلــجـنــة أو الـلــجـنـة
الــــفـــرعـــيــــة احملـــلـــيـــة مــــحـــاضـــر االجــــتـــمـــاعــــاتq وحتـــفظ في

أرشيف اللجنة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

32 : : تــرفع الــلــجــان الــفــرعــيــة احملــلــيــة تــقــاريـر اHـادة اHـادة 
دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة.

اHـادة اHـادة 33 : : تـقوم الـلـجـنة عـنـد انـتهـاء مـهـامهـاq بـإعداد
تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة.

اHادة اHادة 34 : : يخضع تعـديل هذا النظام الداخلي لنفس
القواعد التي تمت �وجبها اHصادقة عليه.

اHـادة اHـادة 35 : : يــنـشـر هــذا الـنـظــام الـداخـلـي في اجلـريـدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائرq في 6 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.
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