
العدد العدد 36
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 23  رجب عام  رجب عام 1433 هـ
اHوافق اHوافق 13  يونيو سنة   يونيو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  12 - 237 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 اHوافق 28 مايـو سنة p2012 يـتضمـن حتـويل اعتماد في مـيزانية
الدولة........................................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  12 - 249  مؤرخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونـيو سنة p2012 يـتضمن إنـشاء متوسـطات وإلغاء
أخرى.........................................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  12 - 250  مـؤرخ في 14 رجب عـام 1433 اHـوافق 4 يـونـيـو سـنة p2012 يـتـضـمن إنـشـاء ثـانـويـات وإلـغاء
أخرى.........................................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12 - 251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 اHوافق 5 يونـيو سنة p2012 يـحدد تنـظيم صندوق الـضمان على
الكوارث الفالحية وعمله..............................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين للـحـمـاية
اHدنية في الواليات...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤسـاء دوائر في
الواليات..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 21 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهـاء مهام اHدير العامّ للشؤون
القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون اخلارجيّة............................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّنـان إنـهاء مـهـام سفـيرين
فوق العادة ومفوضW للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة...................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 21 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام قــاض....................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الطاقة واHناجم.........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر الـطــاقـة
واHناجم في والية تيارت............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
النّقـل......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـثـقـافة في
والية غرداية.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـكـلّف بالـدّراسات
والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.............................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايــو ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مـديـــر اHــعــهـد
الـوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال...........................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايــو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW مــديــر الــدراسـات
والبحث باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة..............................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيــW نـائـبـة مـديـر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية..........................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 29 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّـنان تـعـيW رؤسـاء دوائر
في الواليات................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمن تـعــيـW كـاتـبــW عـامـW لـدى
رئيسي دائرتW في والية البليدة..................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمن تــعـيــW مـكــلف بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجية.............................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 29 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 تـتـضـمن تـعـيـW سـفـراء فـوق الـعادة
ومفوضW للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.....................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1433 اHـــوافق 21 مـــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمن تــعــيــW مــديـــر الــتــنــظــيم
والدراسات القانونية في اHديرية العامة لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم....................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمن تــعـيــW مـكــلف بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الثقافة...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايــو ســنـة p2012 يــتــضــمن الــتــعـيــW بــوزارة الــبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
رئاسة اجلمهوريرئاسة اجلمهوريّة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 14 صفـر عام 1433 اHوافـق 8 ينـاير سنة p2012 يـتضمن وضع بـعض األسالك اخلاصة الـتابعة
لإلدارة اHكلفة باHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في حالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهورية...................
قـرار مؤرّخ في 7 ربـيع األول عام 1433 اHـوافـق 31 يـنـايـر سـنة p2012 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1431 اHـوافق 16
يــونـيـو سـنـة 2010 واHــتـضـمن جتـديـد تــشـكـيـلـة الــلّـجـان اHـتـسـاويــة األعـضـاء اخملـتـصــة بـأسالك مـوظـفي اHــديـريـة الـعـامّـة
للوظيفة العمومية.......................................................................................................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قرار مؤرّخ في 22  ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 15 مارس سـنة p2012 يتضـمن إنشاء اللجـنة القطـاعية للـصفقات لوزارة
السّكن والعمران وتعيW أعضائها..................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قـرار مؤرّخ في 28 ذي احلـجـة عـام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة p2011 يـتــضـمن الـتـنـظـيم الـداخـلـي لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـدعم
تشغيل الشباب...........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسـمــبـر سـنـة p2011 يـحــدّد مـبـلغ أتــعـاب األطـبــاء اخلـبـراء اHــعـيـنــW في مـجـال
اHنازعات الطبية للضمان االجتماعي.............................................................................................................

وزارة الصناعة واSؤسسات الصغيرة واSتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واSؤسسات الصغيرة واSتوسطة وترقية االستثمار
Wـنـاصب العـلـيـا للـمـوظـفHيحـدد عـدد ا p2011 ـوافـق 15 ديـسمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1433 ا
اHـنـتـمـW لـألسالك اHـشـتـركـة بــعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة لــوزارة الـصـنـاعـة واHـؤســسـات الـصـغـيـرة واHــتـوسـطـة وتـرقـيـة
االستثمار..................................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــظــام رقم 12 - 01 مـؤرّخ في 27 ربــيع األول عــام 1433 اHـوافق 20 فــبــرايــر ســنــة p2012 يــتــضــمن تــنــظــيم مــركــزيــة مــخــاطــر
اHؤسسات و األسر وعملها............................................................................................................................
نــظـام رقم 12 - 02 مـؤرّخ في 9 رجب عـام 1433 اHـوافق 30 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمن إنــشـاء وإصــدار وتـداول قـطــعـة نــقـديـة
معدنية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري .....................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  12 -  - 237 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 7 رجـب عـــام رجـب عـــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يـتــضـمـن حتـويل يـتــضـمـن حتـويل

اعتماد في ميزانية الدولة.اعتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملــــصـــصــــة Hـــيــــزانـــيـــة 

التـكالـيف اHشـتـركة من مـيزانـية الـتسـييـر �وجب
p2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2012
اعــتـــمــاد قــدره أربــعــة عــشــر مــلـــيــارا وخــمــســمــائــة وواحــد
وأربـــعــون مـــلـــيـــونــا وتـــســـعــمـــائــــة وعــشـــــرة آالف ديـــــنــار
(14.541.910.000 دج) مـــقــــيـــــد في مـــيــــزانـــيـــة الـــتـــكـــالـــيف
اHــشــتـــركـــة وفي الــبـــاب رقم 93-37 "احــتـيــاطي لــلــتــكـفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".
اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنـة 2012  اعـتــمـاد
قـــدره أربـعـة عـشـر مـلـيـارا وخمـسـمـائـة وواحـد وأربـعون
مــــــلــــــيــــــونـــــــا وتــــــســــــعــــــــمــــــائـــــــة وعــــــشــــــــــرة آالف ديــــــــنــــــــار
(14.541.910.000 دج)  يـقـــيّــــد فـي مـيـزانـيــات الوزارات
وفـي األبـــواب اHبينــة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : :  يـــــنــــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــــة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28

مايو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

9.500.000

433.000.000

442.500.000

01 - 31

02 - 31

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

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

مجموع القسم األول



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

110.620.000

110.620.000

553.120.000

553.120.000

553.120.000

553.120.000

393.500.000

200.000

393.700.000

17.500.000

17.500.000

102.800.000

102.800.000

514.000.000

514.000.000

03 - 33

02 - 31

82 - 31

02 - 32

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية ...................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية ...................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .................................
اHوظفون اHتعاونون - التعويضات واHنح اخملتلفة ..........................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

12 - 31

12 - 32

13 - 33

02 - 31

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ........

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ..................

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

األمن الوطني - التعويضات واHنح اخملتلفة ....................................

مجموع القسم األول

2.612.000.000

2.612.000.000

360.000.000

360.000.000

743.000.000

743.000.000

3.715.000.000

3.715.000.000

4.229.000.000

2.019.000.000

2.019.000.000
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504.750.000

504.750.000

2.523.750.000

2.523.750.000

2.523.750.000

10.700.000

10.700.000

10.700.000

10.700.000

655.600.000

655.600.000

655.600.000

655.600.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

03 - 33

03 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي ............................................

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

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للحماية اHدنيةاHديرية العامة للحماية اHدنية

الفرع اجلزئي  األولالفرع اجلزئي  األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

احلمـاية اHـدنيـة - اHسـتـخدمـون اHتـعاقـدون - الرواتبp مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي .........................................

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنيةاHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للحماية اHدنية - اHستخدمون اHتعاقدون
- الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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46.600.000

46.600.000

46.600.000

46.600.000

712.900.000

19.100.000

298.900.000

318.000.000

350.000

350.000

79.600.000

79.600.000

397.950.000

397.950.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

23 -  - 31

01 -  - 31

02 -  - 31

02 -  - 32

03 -  - 33

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
الوحدة الوطنية للتدريب والتدخلالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
الوحدة الوطنية - اHستخدمون اHتعاقدون - الرواتبp منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي .........................................

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

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 القسم األولاألول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط ......
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــمــواصـالت الــوطـــنــيـــة - مــعـــاش اخلــدمـــة واألضــرار
اجلسدية ..................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي .............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

11 -  - 31

12 -  - 31

12 -  - 32

13 -  - 33

02 -  - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنيةاHصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصالح الـالمركـزية الـتابـعة لـلمـواصالت الـوطنـية - الـراتب الرئـيسي
للنشاط....................................................................................
اHصالح الالمركزية التـابعة للمواصالت الوطنية - التعويضات واHنح
اخملتلفة.....................................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHــصـالـح الالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلــمـواصالت الــوطــنـيــة - مــعـاش اخلــدمـة
واألضرار اجلسدية ..................................................................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHــــصـــالح الـالمـــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لـــلــــمـــواصالت الــــوطـــنـــيــــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي...............................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اHديرية العامة للحرس البلدياHديرية العامة للحرس البلدي

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

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........
مجموع القسم األول

221.250.000

2.472.650.000

2.693.900.000

7.800.000

7.800.000

675.450.000

675.450.000

3.377.150.000

3.377.150.000

3.775.100.000

54.700.000

54.700.000
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13.700.000

13.700.000

68.400.000

68.400.000

68.400.000

11.309.150.000

576.000.000

576.000.000

144.000.000

144.000.000

376.227.000

376.227.000

1.096.227.000

1.096.227.000

1.096.227.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

03 -  - 33

02 -  - 31

03 -  - 33

05 -  - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديرية العامة للحرس البلدي - الضمان االجتماعي .......................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.........مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة اHاليةوزارة اHالية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية Hسح األراضي ...........................................

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



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

110.000.000

110.000.000

27.250.000

27.250.000

137.250.000

137.250.000

137.250.000

186.800.000

186.800.000

46.700.000

46.700.000

233.500.000

233.500.000

233.500.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للمحاسبةاHديرية العامة للمحاسبة

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات اجلهوية للخزينة - التعويضات واHنح اخملتلفـة ...............

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHديريات اجلهوية للخزينة - الضمان االجتماعي ..........................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للجماركاHديرية العامة للجمارك

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للجمارك - التعويضات واHنح اخملتلفة ..................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية
اHديرية العامة للجمارك - الضمان االجتماعي .............................

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



23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1236

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

38.606.000

38.606.000

9.651.000

9.651.000

48.257.000

48.257.000

89.675.000

89.675.000

22.418.000

22.418.000

112.093.000

112.093.000

160.350.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

02 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

الفرع الرابعالفرع الرابع
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي  األولالفرع اجلزئي  األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة ..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اHديرية العامة للضرائب - الضمان االجتماعي ............................
مجموع القسم الثالث
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 األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة ............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اHصالح الالمركزية للضرائب - الضمان االجتماعي ......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

165.473.000

165.473.000

41.368.000

41.368.000

206.841.000

206.841.000

206.841.000

55.000.000

55.000.000

13.750.000

13.750.000

68.750.000

68.750.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

12 - 31

13 - 33

02 - 31

03 - 33

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اHديرية العامة لألمالك الوطنيةاHديرية العامة لألمالك الوطنية

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - التعويضات واHنح اخملتلفة.....

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية
اHصالح الالمركزية لألمالك الوطنية - الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع اخلامس

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للميزانيةاHديرية العامة للميزانية

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديرية العامة للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفة....................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اHديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي ............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1436

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

80.000.000

80.000.000

20.000.000

20.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

18.750.000

18.750.000

93.750.000

93.750.000

262.500.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

12 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 33

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واHنح اخملتلفـة ...........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للميزانية - مديريات البرمجة ومتابعةاHصالح الالمركزية للميزانية - مديريات البرمجة ومتابعة

ميزانيات الوالياتميزانيات الواليات

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

مديريـات البرمجـة ومتابعـة ميزانيـات الواليات - التـعويضات واHنح
اخملتلفة....................................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مـــديـــريــــات الـــبـــرمــــجـــة ومـــتــــابـــعـــة مــــيـــزانـــيــــات الـــواليـــات - الــــضـــمـــان
االجتماعي...............................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع السادس
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

131.200.000

131.200.000

32.800.000

32.800.000

164.000.000

164.000.000

164.000.000

2.260.668.000

51.000.000

51.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

02 - 31

03 - 33

02 - 31

الفرع السابعالفرع السابع
اHفتشية العامة للماليةاHفتشية العامة للمالية

الفرع اجلزئي  األولالفرع اجلزئي  األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHفتشية العامة للمالية - التعويضات واHنح اخملتلفة ......................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي ..............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السابع

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHالية.....................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اHالية.....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة االستشراف واإلحصائياتوزارة االستشراف واإلحصائيات

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة ...............................

مجموع القسم األول
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12.000.000

12.000.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

87.000.000

87.000.000

21.750.000

21.750.000

90.000.000

90.000.000

198.750.000

198.750.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

03 - 33

02 - 31

03 - 33

09 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات..........مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االستشراف واإلحصائيات..........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التجارةوزارة التجارة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات اHوظفون - مرتبات العملالعمل

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

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

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

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز اجلزائري Hراقبة النوعية والتوضيب والرزم ............
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ
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59.000.000

59.000.000

14.750.000

14.750.000

73.750.000

73.750.000

11.800.000

11.800.000

2.950.000

2.950.000

14.750.000

14.750.000

287.250.000

287.250.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

12 - 31

13 - 33

22 - 31

23 - 33

الفرع اجلزئي  الثانيالفرع اجلزئي  الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات الوالئية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفـة.................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHديريات الوالئية للتجارة - الضمان االجتماعي............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي  الثالثالفرع اجلزئي  الثالث
اHديريات اجلهوية للتجارةاHديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديريات اجلهوية للتجارة - التعويضات واHنح اخملتلفـة..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اHديريات اجلهوية للتجارة - الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة.................................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التجارة.................................
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54.978.000

54.978.000

13.744.000

13.744.000

68.722.000

68.722.000

68.722.000

68.722.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

02 - 31

03 - 33

وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة ...............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرHان.................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العالقات مع البرHان.................
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهوربة -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأp ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اHـدرسي p 2012 - 2011 اHتـوسـطـات اHـذكـورة في اHـلحق

األول بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تـلـغى ابـتـداء من مـوسم الـدخـول اHـدرسي
p 2012 - 2011 اHــتــوســطــات اHـذكــورة فـي اHـلــحـق الـثــاني

بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة  3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 -  - 249  مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 رجب عـام رجب عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

متوسطات وإلغاء أخرى.متوسطات وإلغاء أخرى.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةp ال سيـمـا اHادة 82

pمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-104 اHـؤرخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 5 أبــريل ســنــة 1997
واHـتــعـلـق بـتــسـمــيــة األمـاكن واHــبــاني الـعــمــومـيــة وإعـادة

pتسميتها

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHتوسطات اHنشأة للسنة الدراسية قائمة اHتوسطات اHنشأة للسنة الدراسية 2011 /  / 2012

رقان
زاوية كنتة

وادي الفضة
الشلف

بني راشد
الشلف
الشلف
بوقادير
وادي سلي

حاسي الرمل

فكيرينة
سوق نعمان

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

01

02

03

04

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

01.04

01.11

02.13

02.01

02.14

02.01

02.01

02.04

02.05

03.04

04.28

04.25

رقان
زاوية كنتة

وادي الفضة
الشلف

بني راشد
الشلف
الشلف
بوقادير
وادي سلي

حاسي الرمل

فكيرينة
سوق نعمان

7550

7551

7552

7553

7554

7555

7556

7557

7558

7559

7560

7561

متوسطة رقان
متوسطة زاوية كنتة

متوسطة الزبابجة
متوسطة حي السالم

متوسطة بني راشد الغربية
متوسطة أمحمد الهاشمي

متوسطة حي بن سونة
متوسطة الدواودية اجلديدة
متوسطة أبو بكر الرازي

متوسطة وادي بليل اجلديدة

متوسطة فايزي محمد خلضر
متوسطة حي اHلعب
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

باتنة
تغرغار

برباشة
بجاية
أدكار

مفتاح 
البوينان
موزاية 

أوالد يعيش

عW الترك
عومار

 آث منصور
(تاوريرت)

البويرة
الهاشمية
شرفة

مشد الله
أغبالو

تامنغست

مرسط

احلناية
شتوان

تيارت
تيارت
سوقر

مكيرة
تيزي وزو

ذراع بن خدة
تيميزارت

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

باتنة

بجاية

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

05.01

05.21

06.34

06.01

06.24

09.14

09.03

09.12

09.05

10.29

10.16

10.43

10.01

10.15

10.17

10.37

10.27

11.01

12.12

13.26

13.50

14.01

14.01

14.16

15.26

15.01

15.47

15.08

باتنة
تغرغار

برباشة
بجاية
أدكار

مفتاح 
البوينان
موزاية 

أوالد يعيش

عW الترك
عومار

 تاوريرت آث
منصور(تاوريرت)

البويرة
الهاشمية
شرفة

مشد الله
أغبالو

تامنغست

مرسط

احلناية
شتوان

تيارت
تيارت
سوقر

مكيرة
تيزي وزو

ذراع بن خدة
تيميزارت

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

7569

7570

7571

7572

7573

7574

7575

7576

7577

7578

7579

7580

7581

7582

7583

7584

7585

7586

7587

7588

7589

متوسطة اإلخوة العمراني
متوسطة أوغانيم

متوسطة برباشة
متوسطة سيدي علي البحر

متوسطة اسيف احلمام

متوسطة حي برقوق 
متوسطة  احلساينية 2
متوسطة موزاية مركز

متوسطة حي  402 مسكن

متوسطة  قرية زبوجة
متوسطة  اHاجن

متوسطة آث منصور (تاوريرت)

متوسطة حي 140 مسكن - الريش
متوسطة  القرية الفالحية 

متوسطة  توغزة
متوسطة  بني يخلف

متوسطة  أغبالو

متوسطة حي الشموع

متوسطة مرسط مركز

متوسطة خميستي 
متوسطة  شتوان

متوسطة  حي دبي
متوسطة  حي شعيب

متوسطة  سوقر مركز

متوسطة  مكيرة
متوسطة  وادي عيسي

متوسطة  توارس
متوسطة ابيزار

05

06

09

10

11

12

13

14

15
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

الدار البيضاء
اHرسى
الشراقة

اجللفة
عW معبد

عW فكة
أم العظام

الطاهير
اHيلية
جيجل

تالة ايفاسن
تالة ايفاسن
بيضاء برج
Wبني وس

قصر األبطال
مزلوق

سعيدة
سعيدة
اHعمورة
احلسا سنة
سيدي أحمد

بني بشير
الكركرة

مجاز الدشيش

شطايبي
البوني

عW احلسانية
(هواري بومدين)
هيليوبوليس

قاHة 

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

16.20

16.43

16.52

17.01

17.05

17.35

17.24

18.05

18.09

18.01

19.42

19.42

19.29

19.53

19.52

19.33

20.01

20.01

20.11

20.10

20.12

21.24

21.12

21.20

23.10

23.05

24.27

24.26

24.01

الدار البيضاء
اHرسى
الشراقة

اجللفة
عW معبد

عW فكة
أم العظام

الطاهير
اHيلية
جيجل

تالة ايفاسن
تالة ايفاسن
بيضاء برج
Wبني وس

قصر األبطال
مزلوق

سعيدة
سعيدة
اHعمورة
احلسا سنة
سيدي أحمد

بني بشير
الكركرة

مجاز الدشيش

شطايبي
البوني

عW احلسانية
(هواري بومدين)
هيليوبوليس

قاHة 

7590

7591

7592

7593

7594

7595

7596

7597

7598

7599

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7614

7615

7616

7617

7618

متوسطة الدار البيضاء اجلديدة
متوسطة 5 جويلية

متوسطة سيدي حسان

متوسطة طريق بحرارة
مـــــتــــوســــطـــــة الــــكــــرمــــونـــــيــــة - حي

العناصر
متوسطة  عW فكة
متوسطة أم العظام

متوسطة بازول
متوسطة  بوتعية بوجمعة 

متوسطة حراثن

متوسطة  وادي ويران
متوسطة  أوالد يحي

متوسطة اوالد سي لكحل
متوسطة حمزة علي- احلدرة

متوسطة قصر األبطال
متوسطة احلشيشية

متوسطة  حي البرج
متوسطة  حي السالم شرق

متوسطة  اHعمورة
متوسطة  احلسا سنة
متوسطة  خلف الله

متوسطة  بني بشير مركز
متوسطة  علي بوشبشب

متوسطة  قرية دقش إسماعيل

متوسطة  شطايبي مركز
متوسطة  القطب اجلامعي

مـتـوسـطـة عـW احلـسـانـيـة (هواري
بومدين)

متوسطة هيليوبوليس اجلديدة
متوسطة قاHة اجلديدة

16

17

18

19

20

21

23

24

اجلزائر
شرق
اجلزائر
غرب

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

عنابة

قاHة
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اخلروب

اخلروب

بني سليمان

اHسيلة

احلشم 

احلجيرة 
توقرت

بئر اجلير
بئر اجلير

إيليزي

برج منايل
سيدي داود

دلس
الناصرية
حمادي 

أوالد موسى

شهاني
القالة

ابن مهيدي 
بوحجار 
زريزر 

تندوف

برج األمير
عبد القادر

الرباح 
البياضة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

25.06

25.06

26.46

28.01

29.07

30.14

30.13

31.03

31.03

33.01

35.04

35.06

35.23

35.07

35.30

35.17

36.14

36.05

36.03

36.02

36.19

37.01

38.09

39.02

39.04

اخلروب

اخلروب

بني سليمان

اHسيلة

احلشم 

احلجيرة 
توقرت

بئر اجلير
بئر اجلير

إيليزي

برج منايل
سيدي داود

دلس
الناصرية
حمادي 

أوالد موسى

شهاني
القالة

ابن مهيدي 
بوحجار 
زريزر 

تندوف

برج األميـر
عبد القادر

الرباح 
البياضة

7619

7620

7621

7622

7623

7624

7625

7626

7627

7628

7629

7630

7631

7632

7633

7634

7635

7636

7637

7638

7639

7640

7641

7642

7643

متوسـطة  الوحدة اجلوارية رقم 7
- اHدينة اجلديدة علي منجلي 

متوسـطة  الوحدة اجلوارية رقم 5
- اHدينة اجلديدة علي منجلي 

متوسطة بني سليمان اجلديدة

متوسطة طريق حمام الضلعة

متوسطة عW منصور

متوسطة  القراف
متوسطة  حي اHستقبل

Wمتوسطة  حي الياسم
متوسطة  بلقايد

متوسطة حي الوئام

متوسطة برج منايل اجلديدة
متوسطة سيدي داود

متوسطة اHدينة اجلديدة دلس
متوسطة   شلف بومراو اجلديدة

متوسطة أوالد براهيم
متوسطة تبوشنت عمر

متوسطة  عجال الطاهر
متوسطة  القنطرة احلمراء

متوسطة  ابن مهيدي
متوسطة  بوحجار مركز 

متوسطة  زريزر 2

متوسطة حي النهضة

متوسطة حي سيدي عمار

متوسطة العواشير
متوسطة الفطاحزة

25

26

28

29

30

31

33

35

36

37

38

39

قسنطينة

اHدية

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

إيليزي

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

أوالد رشاش
عW  الطويلة
أوالد رشاش

قايس
الرميلة

أم العظا£
مشروحة 
سدراتة

بوهارون

دراجي بوصالح
ابن يحي

عبدالرحمان
 الشيقارة

سيدي األخضر
خميس مليانة

اHاين 
مليانة

عW البنيان

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

40.16

40.06

40.16

40.03

40.10

41.16

41.04

41.02

42.20

43.20

43.09

43.32

44.24

44.04

44.34

44.02

44.26

أوالد رشاش
عW  الطويلة
أوالد رشاش

قايس
الرميلة

أم العظا£
مشروحة 
سدراتة

بوهارون

دراجي بوصالح
ابن يحي

عبدالرحمان
 الشيقارة

سيدي األخضر
خميس مليانة

اHاين 
مليانة

عW البنيان

7644

7645

7646

7647

7648

7649

7650

7651

7652

7653

7654

7655

7656

7657

7658

7659

7660

متوسطة الدقاقشة 
متوسطة عW الطويلة  اجلديدة

متوسطة  أوالد احلاج
متوسطة  قايس اجلديدة

متوسطة  الرميلة اجلديدة

متوسطة أم العظا£ مركز
متوسطة عW سنور

متوسطة  احلي اجلديد سدراتة

متوسطة بوهارون اجلديدة

 متوسطة  دراجي بوصالح اجلديدة

متوسطة ابن يحي عبدالرحمان 
متوسطة  الشيقارة

متوسطة  سيدي بن بريكة
متوسطة احلروري بن يوسف

متوسطة اHرجة
متوسطة احلمامة

متوسطة كر£ بلقاسم

40

41

42

43

44

خنشلة

سوق
أهراس

تيبازة

ميلة

Wع
الدفلي

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHتوسطات اHلغاة للسنة الدراسية قائمة اHتوسطات اHلغاة للسنة الدراسية 2011 /  / 2012

وادي الفضة

الشلف

وادي سلي

02.13

02.01

02.05

وادي الفضة

الشلف

وادي سلي

00101

00034

00085

مـــتـــوســطـــة مـــصــطـــفـــاوي تــيـــبـــة عــلي
الـــــــقـــــــد�ــــــــة (تـــــــهـــــــدم) (تــــــــنـــــــقـل إلى

متوسطة الزبابجة اجلديدة)
مـتـوسـطـة أمـحـمـد الـهـاشـمي الـقـد�ة
(تـــــهـــــدم) (تـــــنـــــقل إلـى مـــــتـــــوســـــطــــة

أمحمد الهاشمي اجلديدة)
مــتــوسـطــة أبــو بـكــر الــرازي الـقــد�ـة
(تـــهـــدم) (تـــنــــقـــل إلى مــــتـــوســــطــة

أبو بكر الرازي اجلديدة)

الشلف02
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اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

باتنة

اHيلية

Wبني وس

شطايبي

بني سليمان

احلجيرة

غسول

برج منايل

شيهاني

عW البنيان

خميس مليانة

05.01

18.09

19.53

23.10

26.46

30.14

32.05

35.04

36.14

44.26

44.04

باتنة

اHيلية

Wبني وس

شطايبي

بني سليمان

احلجيرة

غسول

برج منايل

شيهاني

عW البنيان

خميس مليانة

00211

03115

01493

01762

01965

03510

02339

02437

03662

03687

02905

مــتــوســطــة اإلخــوة عــمــراني الــقــد�ــة
(تـــنـــقـل إلى اHـــدرســــة االبـــتـــدائـــيـــة

قرين بلقاسم)

مـتـوسـطـة بـوتـعـيـة بـوجـمـعـة الـقـد�ـة
(تـــــهـــــدم) (تـــــنـــــقل إلـى مـــــتـــــوســـــطــــة

بوتعية بوجمعة اجلديدة)

مـــــتـــــوســـــطـــــة حـــــمــــزة عـــــلـي - احلــــدرة
الــــــقـــــد�ــــــة (تـــــعــــــاد إلـى الـــــتــــــعـــــلــــــيم
االبـــتــدائي) (تــنــقـل إلى مــتــوســطــة

حمزة علي - احلدرة اجلديدة)

مــتـــوســطـــة فــرحــات عـــبــاس الـــقــد�ــة
(تلحق احملالت الـتربوية �توسطة

فرحات عباس اجلديدة)

مـــتـــوســطـــة بـــني ســـلـــيــمـــان الـــقـــد�ــة
(تـــــــلــــــحـق احملالت بـــــــثــــــانــــــويـــــــة سي
أمـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــوقـــــــرة) (تـــــــنـــــــقـل إلى

متوسطة بني سليمان اجلديدة)

مـتـوسـطة القـراف الـقـد�ـة (تـعاد إلى
الـــتـــعــــلـــيم االبــــتـــدائي) (تــــنـــقل إلى

متوسطة القراف اجلديدة)

متـوسـطة غـسول الـقد�ـة (حتول إلى
ثانوية)

مـتـوسطـة حي الـغـابة الـقـد�ـة (حتول
إلى ثـانـويـة) (تـنـقل إلى مـتـوسـطـة

برج منايل اجلديدة)

مـــتــوســـطــة عــجـــال الــطـــاهــر الـــقــد�ــة
(تــــعــــاد إلـى الـــتــــعــــلــــيم االبــــتــــدائي)
(تـــــنــــــقل إلـى مـــــتــــــوســــــطـــــة عــــــجـــــال

الطاهر اجلديدة)

مـــتــــوســـطـــة كــــر£ بـــلــــقـــاسم الــــقـــد�ـــة
(تــهـدم) (تـنـقل إلى مــتـوسـطـة كـر£

بلقاسم اجلديدة)

مــــــتــــــوســــــطــــــة احلـــــروري بـن يــــــوسف
الـــــــقـــــــد�ــــــــة (تـــــــهـــــــدم) (تــــــــنـــــــقـل إلى
مــــتـــــوســــطــــة احلــــروري بن يــــوسف

اجلديدة)

05

18

19

23

26

30

32

35

36

44

باتنة

جيجل

سطيف

عنابة

اHدية

ورقلة

البيض

بومرداس

الطارف

Wع
الدفلى



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهوربة -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأp ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اHـدرسي p 2012 - 2011 الـثــانــويـات اHــذكــورة في اHــلـحق

األول بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : :  تـلـغى ابـتـداء من مـوسم الـدخـول اHـدرسي
p 2012 - 2011 الـــثــانـــويــات اHـــذكــورة في اHـــلــحق الـــثــاني

بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة  3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4

يونيو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 -  - 250  مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 رجب عـام رجب عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

ثانويات وإلغاء أخرى.ثانويات وإلغاء أخرى.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةp ال سيـمـا اHادة 82

pمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-104 اHـؤرخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 5 أبــريل ســنــة 1997
واHـتــعـلـق بـتــسـمــيــة األمـاكن واHــبــاني الـعــمــومـيــة وإعـادة

pتسميتها

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة الثانويات اHنشأة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اHنشأة للسنة الدراسية 2011 /  / 2012

الشلف
أم الدروع

سنجاس
الظهرة

األبيض مجاجة

الغيشة
عW سيدي علي

عW مليلة

منعة

أقبو
بني مليكش

بشار
أوالد خضير

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بشار

02.01

02.02

02.03

02.12

02.21

03.18

03.21

04.06

05.06

06.25

06.38

08.01

08.03

الشلف
أم الدروع

سنجاس
الظهرة

األبيض مجاجة

الغيشة
عW سيدي علي

عW مليلة

منعة

أقبو
بني مليكش

بشار
أوالد خضير

7661

7662

7663

7664

7665

7666

7667

7668

7669

7670

7671

7672

7673

ثانوية الشرفة اHنطقة 6
ثــــانــــويــــة حــــشــــمــــاوي عــــبــــد الــــقــــادر

اجلديدة
ثانوية سنجاس مركز
ثانوية سيدي موسى

ثانوية األبيض مجاجة مركز

ثانوية الغيشة
ثانوية عW سيدي علي

ثانوية عW مليلة مركز

ثانوية منعة القد�ة

ثانوية أقبو اجلديدة
ثانوية بني مليكش

ثانوية بشار اجلديدة
ثانوية أوالد خضير

02

03

04

05

06

08
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

بني خليل

الصومعة

قرواو

قرومة
عW احلجر 

بئر العاتر

مغنية

مالكو
سيدي عبد
الرحمان

مقلة

بئر خادم
اخلرايسية

اجللفة
حاسي بحبح
تاعظميت

جيجل
اHيلية

بوراوي بلهادف
أوالد رابح

سطيف

حمادي كرومة

اخلروب

عW عبيد

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

09.10

09.11

09.23

10.03

10.25

12.02

13.27

14.12

14.38

15.50

16.12

16.56

17.01

17.04

17.36

18.01

18.09

18.16

18.27

19.01

21.37

25.06

25.07

بني خليل

الصومعة

قرواو

قرومة
عW احلجر 

بئر العاتر

مغنية

مالكو
سيدي عبد الرحمان

مقلة

بئر خادم
اخلرايسية

اجللفة
حاسي بحبح
تاعظميت

جيجل
اHيلية

بوراوي بلهادف
أوالد رابح

سطيف

حمادي كرومة

اخلروب

عW عبيد

7674

7675

7676

7677

7678

7679

7680

7681

7682

7683

7684

7685

7686

7687

7688

7689

7690

7691

7692

7693

7694

7695

7696

ثــــــانـــــويــــــة حي عــــــW عـــــائــــــشـــــة - بن
شعبان

ثــــــانـــــويـــــة مـــــخـــــطط شـــــغـل األراضي
رقم1

ثانوية قرواو مركز

ثانوية قرومة
ثانوية عW احلجر

ثانوية حي اHطار

ثانوية مغنية

ثانوية مالكو مركز
ثانوية سيدي عبد الرحمن مركز

ثانوية مقلة اجلديدة

ثانوية الطاهر بوشات
ثانوية اخلرايسية

ثانوية طريق بحرارة
ثانوية حاسي بحبح الغربية

ثانوية تاعظميت

ثانوية حراثن
ثانوية طارزوس

ثانوية بوراوي بلهادف
ثانوية أوالد رابح مركز

ثانوية الباز

ثانوية حمادي كرومة

ثـانويـة الـوحـدة اجلـواريـة رقم 13 -
اHدينة اجلديدة علي منجلي

ثانوية عW عبيد

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

21

25

البليدة

البويرة

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر
غرب

اجللفة

جيجل

سطيف

سكيكدة

قسنطينة
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

سي احملجوب
بئر بن عابد

عشعاشة

أوالد دراج
سيدي عيسى

تيغنيف
وادي األبطال
عW فراح

ورقلة

السانية
سيدي الشحمي

البيض
غسول

الكاف األحمر

اHنصورة

برج منايل
سيدي داود
الناصرية
Wجتلب

األربعطاش

بوقوس
الشافية
زريزر
الزيتونة

خنشلة
خنشلة
أنسيغة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

26.44

26.56

27.17

28.04

28.16

29.06

29.10

29.11

30.01

31.05

31.13

32.01

32.05

32.12

34.04

35.04

35.06

35.07

35.12

35.18

36.04

36.12

36.19

36.20

40.01

40.01

40.15

سي احملجوب
بئر بن عابد

عشعاشة

أوالد دراج
سيدي عيسى

تيغنيف
وادي األبطال
عW فراح

ورقلة

السانية
سيدي الشحمي

البيض
غسول

الكاف األحمر

اHنصورة

برج منايل
سيدي داود
الناصرية
Wجتلب

األربعطاش

بوقوس
الشافية
زريزر
الزيتونة

خنشلة
خنشلة
أنسيغة

7697

7698

7699

7700

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

7708

7709

7710

7711

7712

7713

7714

7715

7716

7717

7718

7719

7720

7721

7722

7723

ثانوية سي احملجوب
ثانوية بئر بن عابد

ثانوية عشعاشة

ثانوية أوالد عدي القبالة
ثانوية حي احلنية

ثانوية تيغنيف اجلديدة
ثانوية وادي األبطال اجلديدة

ثانوية عW فراح

ثانوية السيليس

ثانوية السانية مركز
ثانوية سيدي معروف

ثانوية طريق احلوض
ثانوية غسول القد�ة
ثانوية الكاف األحمر

ثانوية اHنصورة

ثانوية السعيد كنتور
ثانوية سيدي داود اجلديدة
ثانوية الناصرية اجلديدة

Wثانوية جتلب
ثانوية األربعطاش اجلديدة

ثانوية بوقوس
ثانوية الشافية
ثانوية زريزر

ثانوية الزيتونة

ثانوية بن بولعيد
ثانوية حي النسيم

ثانوية أنسيغة

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

40

اHدية

مستغا¤

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

برج
بوعريريج

بومرداس

الطارف

خنشلة
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

الشيقارة

مليانة

عW الصفراء

غرداية

اHنصورة

بن داود

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

43.32

44.02

45.03

47.01

47.13

48.35

الشيقارة

مليانة

عW الصفراء

غرداية

اHنصورة

بن داود

7724

7725

7726

7727

7728

7729

ثانوية الشيقارة اجلديدة

ثانوية احلمامة

ثانوية مكاوي محمد

ثانوية حي بوهراوة

ثانوية اHنصورة مركز

ثانوية بن داود مركز

43

44

45

47

48

ميلة

Wع

الدفلى

النعامة

غرداية

غليزان

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة الثانويات اHلغاة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اHلغاة للسنة الدراسية 2011 /  / 2012

أم الدروع

زريزر

الشيقارة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

02.02

36.19

43.32

00111

05447

06526

ثــــانــــويــــة حــــشــــمــــاوي عــــبــــد الــــقــــادر

القد�ـة (تهدم) (تنقل إلى ثانوية

حشماوي عبد القادر اجلديدة)

ثـانـويـة زريـزر الـقـد�ـة (حتـول إلى

مـــتـــوســـطـــة) (تــنـــقـل إلى ثـــانـــويــة

زريزر اجلديدة)

ثــانــويـة الــشــيـقــارة الــقـد�ــة (حتـول

إلى متوسـطة) (تنقل إلى ثانوية

الشيقارة اجلديدة)

02

36

43

الشلف

الطارف

ميلة

أم الدروع

زريزر

الشيقارة
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 251 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة p p2012 يــحـــدد تـــنــظـــيميــحـــدد تـــنــظـــيم

صندوق الضمان على الكوارث الفالحية وعمله.صندوق الضمان على الكوارث الفالحية وعمله.
ـــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة
pووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 87 - 20 اHــــؤرخ في 2
جــمـادى األولى عـام 1407 اHـوافق 23 ديـســمــبـر ســنـة 1987
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة p1988 ال سـيـمـا اHـادة 202

pمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pادة 71 منهHال سيما ا pاحليوانية

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

pواد 45 و 69 و 70 منهHال سيما ا pالتوجيه الفالحي

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 158
اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة
1990 واHـتـضـمن تـنظـيم صـنـدوق الـضـمـان عـلى الـكوارث

pالفالحية وعمله

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-97 اHـؤرخ
في أول ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1415 اHـــوافق أول أبــــريل ســـنـــة
1995 الـــــذي يــــحـــــــدد الـــــقـــــانــــون األســـــاســـي الــــنـــــمـــــوذجــي

لــــصـــنــــاديق الــــتـــعــــاضـــديــــة الــــفالحـــيــــة ويــــضـــبـط الـــروابط
pتممHعدل واHا pالقانونية والتنظيمية فيما بينها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفصل الفصل األولاألول
الهدف - اHهامالهدف - اHهام

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 202 من
الــــقــــانـــون رقم 87 - 20 اHــــؤرخ في 2 جــــمــــادى األولى عـــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 23 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1987 واH1407 ا

يهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد تـنـظـيم صـنـدوق الـضـمان
على الـكوارث الـفالحـية وعـملــهp ويـدعى في صـلب النص

" الصندوق".

اHادة اHادة 2 :  :  يهدف الصندوق إلى :
-  اHساعـدةp بأعـمال مسـتعـجلةp عـلى إعادة الـنشاط

pالفالحي على إثر كوارث فالحية
- الـتـعــويض كـلـيـا أو جــزئـيـا لألخـطـار غــيـر اHـؤمـنـة

التي تلحقها الكوارث الفالحية باHستثمرات الفالحية.

اHـادة اHـادة 3 :  :  الـنـشـاطـات الـتي يـجب أن تـكـون مـوضوع
مـســاعــدة عـلـى اإلعـادة أو الــتــعـويـض هي الـنــشــاطـات ذات
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــفـالحـــيـــة كـــمـــا هي مـــحـــددة في اHـــادة 45 من
الــــقــــانـــون رقم 08-16 اHـــؤرخ في أول شــــعـــبـــان عـــام 1429

اHوافق 3 غشت سنة 2008 واHذكور أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHادة اHادة 4 :  : لتطبيق أحكام هذا اHرسومp تعد :
- كـــــــــوارث فـالحـــــــــيــــــــة : - كـــــــــوارث فـالحـــــــــيــــــــة : األضـــــــــرار ذات األهـــــــــمـــــــــيـــــــــة
االســتــثـنــائــيـة الــنــاجتــة عن ظــاهـرة طــبــيـعــيــة لم تــســتـطع
الـوسـائـل الـتـقــنـيـة الــعـاديــة اخلـاصـة بــالـوقــايـة واHـكــافـحـة

pدفعها أو وقفت عاجزة دونها
- أعـمــال مــسـتــعـجــلــة مـخــصــصـة إلعــادة الــنـشــاطـات- أعـمــال مــسـتــعـجــلــة مـخــصــصـة إلعــادة الــنـشــاطـات
pـتـضــررة من الـكـوارث الـفالحـيـةHـنـاطق اHالـفالحــيـة في اpـتـضــررة من الـكـوارث الـفالحـيـةHـنـاطق اHالـفالحــيـة في ا

وال سيما :

pستثمرات وقطع األراضي الفالحيةHفك عزلة ا *

* قـلع النـبـاتات اHـتـلفـة وصرف مـيـاه قطع األراضي
pزروعاتHوأشغال التربة الضرورية إلعادة ا
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*  اHــعـــاجلــة الـــوقــائـــيــة حلـــمـــايــة الـــصــحـــة الــنـــبــاتـــيــة
pوالصحة احليوانية

* تـــوفـــيــر اHـــدخالت وال ســـيـــمـــا الــشـــتـــائل والـــبــذور
pوقطعان احليوانات عند االقتضاء

* كـل الـــعــمـــلـــيـــات األخـــرى الـــتي تـــعـــد ضــروريـــة في
اHــنــاطـق اHــنـكــوبــة الــتـي تـســاهـم في اإلعــادة اHــســتــعــجــلـة

للنشاطات الفالحية.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم - العملالتنظيم - العمل

الفصل األولالفصل األول
اHوارد - النفقاتاHوارد - النفقات

اHادة اHادة 5 :  : تتكون موارد الصندوق من :
- مـــخــصـــصــات مـــيــزانـــيــة الـــدولــة و/ أو اجلـــمــاعــات

pاحمللية
- رســوم جـــبــائــيـــة أو شــبه جــبـــائــيــة تـــنــشــأ لـــفــائــدة

pالصندوق
pاإلعانات والهبات -

pعوائد توظيف الصندوق -
- كل مورد آخـر تنص عـليه الـقوانـW والتـنظـيمات

اHعمول بها.

اHادة اHادة 6 :  : تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
- اHــسـاعــدات والـتــعــويـضــات اHــقـررة في إطــار هـذا

pرسومHا
pمصاريف تسيير الصندوق -

- كل نفقة أخرى تقع على عاتق الصندوق.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة التقنية الوالئية للكوارث الفالحيةاللجنة التقنية الوالئية للكوارث الفالحية

7 :  : تـــؤسـس جلـــنـــة تـــقـــنـــيـــة والئـــيـــة لـــلـــكــوارث اHــادة اHــادة 
الــفالحـيــةp تـدعى في صـلـب الـنص "الـلــجـنـة" وتــتـكـون من

األعضاء اآلتي ذكرهم :
pرئيسا pالوالي أو §ثله -

pصالح الفالحية و/ أو محافظ الغاباتHمدير ا -
pخزينة الوالية أو §ثله Wأم -

pرئيس الغرفة الفالحية الوالئية -

- رئــــــــيـس مــــــــجــــــــلس إدارة الــــــــصــــــــنــــــــدوق اجلــــــــهـــــــوي
للتعاضدية الفالحية بناء على اقتراح الصندوق الوطني
لـلـتـعــاضـديـة الــفالحـيـة في حــالـة وجـود عـدة صــنـاديق عـلى

مستوى الوالية.
�ــكـن الــلّــجـــنــة أن تـــســتـــعــW بـــكل شــخـص من شــأنه

مساعدتها في أشغالها.
يـــتــــولى مـــديــــر الـــصــــنـــدوق اجلــــهـــوي لــــلـــتــــعـــاضــــديـــة
الـــفالحــيـــة أمــانــة الــلـــجــنــة بــنـــاء عــلى اقــتـــراح الــصــنــدوق

الوطني للتعاضدية الفالحية.

اHادة اHادة 8 : : تكلف اللجنة �ا يأتي :

- التعجيل �ـهام التحقيق وإجراء اخلبرة والتقييم
مـن الــصـــنــدوق اجلـــهــوي لـــلـــتــعـــاضــديـــة الــفـالحــيـــة اخملــتص
إقـليـمـيـا قـصد إعـداد تـقـارير تـتـضـمن مـجـموع اHـعـطـيات
اHـنــاخـيـة والــتـقـنــيـة واالقـتـصــاديـة الـتـي تـسـمح بــتـحـريـر
حـصـيـلـة بـاخلـسـائـر التـي خلـفـتـهـا الـكـوارث الـفالحـيـة على

pعنيةHستثمرات اHناطق واHمستوى ا

- اقـتــراح الـعـمـلـيـات اHـسـتـعـجـلـة الـضـروريـة إلعـادة
الــنـــشــاطــات الـــفالحــيــة واHـــســاعــدات اHـــتــعــلـــقــة بــالـــتــكــفل

 pستثمرات الفالحيةHباألضرار التي حلقت ا

- اHــصــادقـــة عــلى قـــائــمــة األســـعــار اHــرجـــعــيــة لألداء
pستفيدينHالواجب إجنازه حلساب ا

- مــتــابــعـة الــعــمــلــيــات الــتي يــلـتــزم بــهــا الــصــنـدوق
pاجلهوي للتعاضدية الفالحية في هذا اإلطار

- تقد£ عرض حال عن سير العمليات.

جتتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تسيير الصندوقتسيير الصندوق

اHادة اHادة 9 :  : يتدخل الصـندوق فيمـا له عالقة �وضوعه
بــــقــــرار من الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــفـالحــــةp اآلمــــر بــــصـــرف

الصندوق.

اHـادة اHـادة 10 :  : يـسـنـد تـسـيـيـر الـصـنـدوق إلى الـصـنـدوق
الوطني للتعاضدية الفالحية.

اHادة اHادة 11 :  : حتدد اتـفاقـية تسـيير بـW الوزيـر اHكلف
بــالـــفالحــة والـــصــنــدوق الـــوطــنـي لــلــتـــعــاضـــديــة الــفـالحــيــة

كيفيات تسيير الصندوق وعمله.
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اHــادة اHــادة 12 :  : تــســـجل عــمــلـــيــات الــصـــنــدوقp اإليــرادات
منهـا والنفقـاتp في محاسبـة منفصـلة �سكـها الصندوق

الوطني للتعاضدية الفالحية.

اHـادة اHـادة 13 :  : يـتــولى الــصـنــدوق الـوطــني لــلـتــعـاضــديـة
الــــفالحـــيــــة إيـــداع مـــوجـــودات الــــصـــنـــدوق اHــــتـــوفـــرة لـــدى
الـصـندوق اجلـهوي لـلتـعـاضديـة الفالحـيـة. وتنـفذ احلـركات
اHـــالــيــة الـــتي جتــري عـــلى هــذا احلـــســاب من طـــرف اHــديــر
الـعـام لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـعـاضـديـة الـفالحـيـة تـطـبـيـقـا

لقرارات الوزير اHكلف بالفالحة.

اHــــادة اHــــادة 14 :  : تـــــســــدد اHـــــصـــــاريف الـــــتي يـــــلـــــتــــزم بـــــهــــا
الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني لـــلــــتـــعـــاضـــديـــة الـــفـالحـــيـــة بـــعـــنـــوان
الــــصــــنــــدوق حـــسـب الــــكــــيــــفــــيـــات احملــــددة فـي االتــــفــــاقــــيـــة

اHنصوص عليها في أحكام اHادة 11 أعاله.

اHـادة اHـادة 15 :  : يــتـولـى اHـديـر الــعـام لــلـصــنـدوق الــوطـني
لـلتـعـاضـديـة الـفالحيـة في إطـار الـعـمـلـيات اHـالـيـة اخلـاصة

بالصندوق :

- إمداد وزيـر الفالحة والتـنميـة الريفـية بالـعناصر
pتعلقة بتسيير الصندوقHالية اHاحملاسبية وا

- ضبط حـسـابات الـصنـدوق اخلـاصة بـالسـنـة اHالـية
pنصرمةHا

- إرسـال تقـريـر سنـوي عن عمـلـيات هـذا الصـندوق
pالية والفالحةHبا WكلفHإلى الوزيرين ا

- تنـفيذ األعمـال الضروريـة لتحـصيل التـعويضات
اHستوفاة بغير وجه حق.

اHـادة اHـادة 16 :  : تـمـارس رقـابــة الـعـمـلـيـات الــتي يـجـريـهـا
الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــلـــتــــعـــاضــــديــــة الـــفالحــــيـــة حلــــســـاب

الصندوق طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

الباب الثالثالباب الثالث
إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفالحيةإجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفالحية

اHــادة اHــادة 17 :  : يـــتــخــذ الــوزراء اHـــكــلــفــون عـــلى الــتــوالي
بـــالــداخـــلــيـــة واHــالــيـــة والــفـالحــة قــرارا وزاريـــا مــشـــتــركــا
يـتـضـمن إعالن الـبلـديـات اHـعنـيـة "مـنـاطق مـنكـوبـة" بـناء
عـلى تـقـريــر الـلـجـنـة وال ســيـمـا اقـتـراحـات تــقـاريـر مـهـمـة

اخلبرة اHنصوص عليها في اHادة 8 أعاله.

اHادة اHادة 18 :  : �كن أن يـتم االلتـزام بالـنفـقات بـالنـسبة
لألعـمـال اHـســتـعـجـلـة بـقـرار من الــوزيـر اHـكـلف بـالـفالحـة

فور وقوع الكارثة.

pقـصـد الـتـكـفل بـاألضـرار pـادة 19 :  : تـودع الـطـلـبـاتHـادة اHا
من اHــــتـــضـــرر أو ذوي حــــقـــوقه لــــدى الـــصـــنــــدوق اجلـــهـــوي
لـلــتـعــاضـديــة الـفـالحـيــة أوp عـنــد االقـتــضـاءp عــلى مـســتـوى

القسم الفرعي للفالحة اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 20 :  : يـتـأكـد اخلبـراء اHـعـتـمـدون الـذين يـعـيـنـهم
مـديـر الـصنـدوق اجلـهـوي لـلـتـعـاضـديـة الـفالحـيـة من صـحة
اHـعــلـومـات اHـقــدمـة ومـصـداقـيــة الـتـصـريح ويــطـلـبـون كل

إثبات ضروري.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : يـــــــرسل مـــــــديـــــــر الـــــــصـــــــنـــــــدوق اجلـــــــهــــــوي
لــلــتــعــاضــديــة الــفالحــيــة إلى الــلــجــنــة قــائــمـة اHــتــضــررين

ونتائج اخلبرات اHنجزة.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : �ـــــكن ضـــــحــــايـــــا األضـــــرار مــــوضـــــوع هــــذا
اHـــرســـوم أن يـــتـــقـــدمـــوا بـــكل طـــعـن لــدى الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالفالحة.

اHــادة اHــادة 23 :  : تــعـــرض الــلـــجــنــةp بـــعــد مـــصــادقـــتــهـــا عــلى
تـقـريـر اخلـبـرة وتـقـيـيم مـبـلغ اHـسـاعـدة الـضـروريـة إلعادة
تـــشــكــيل وســائـل اإلنــتــاج و/ أو االســتــغـاللp عــلى الــوزيــر
اHــكــلـف بــالــفالحــة اHــبــالغ الـــواجب تــخــصــيــصــهــا لــلــواليــة

اHعنية.
يـصـادق الــوزيـر اHـكـلف بــالـفالحـة عــلى مـبـالغ إعـادة

النشاط الفالحي.

اHـادة اHـادة 24 :  : تــلــغى أحــكـــام اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقـم
90 - 158 اHــــؤرّخ في 2 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1410 اHــــوافق 26

مايـو سنة 1990 واHـتضمن تـنظيم صـندوق الضـمان على
الكوارث الفالحية وعمله.

25 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 15 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 5
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :
- دائـــــرة اHـــــســــيـــــلـــــة : حــــســن جــــــــاريp لــــتـــــكـــــلــــيـــــفــه

pبـوظيفــة أخرى

- والية البيض :- والية البيض :
- دائـــرة الــبـــيض : مـــحــمـــد يــســـلم تـــورادp لــتـــكــلـــيــفه

pبوظيفـة أخـرى

- والية غليزان :- والية غليزان :
- دائــــرة مــــارونــــــة : مــــحــــمــــد جنــــيــــنـيp لــــتــــكــــلــــيــــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
اHديـر العاماHديـر العامّ للـشؤون القـانونية والـقنصـلية بوزارة للـشؤون القـانونية والـقنصـلية بوزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
pــوافق 21 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهىHالــثـــانـــيـــة عــام 1433 ا
ابـــتــــــداء مــن 29 فـــبــــرايــــر ســـنـــــة p2012 مـــهـــــام الـــسّـــيـــد
مـحـمـــد الـنـذيـر الـعـربـاويp بـصـفـته مـديـرا عـامـا لـلـشؤون
pالــقـــانـــونــيـــة والـــقــنـــصـــلـــيــة بـــوزارة الـــشــؤون اخلـــارجـــيّــة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 29  جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مـهـام سـفـيـرين فـوق الـعـادة ومـفـوضـW لـلـجـمـهـوريمـهـام سـفـيـرين فـوق الـعـادة ومـفـوضـW لـلـجـمـهـوريّة
اجلزائرياجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
pــوافق 21 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهىHالــثـــانـــيـــة عــام 1433 ا
ابتداء من 21 فبـراير سنة p2012 مهــام الـسّيد محمـد بن
حــــســــpW بــــصـــــفــــتـه ســـــفــــــيــــرا فــــــوق الـــــعــــــادة ومــــفــــوضــــا
لــلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقــراطـيّـة الـشّـعــبـيّـة بـتـونس

(اجلمهورية التونسية)p لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مديرين للحماية اHدنية في الواليات.مديرين للحماية اHدنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّادة اآلتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية اHدنية

في الواليات اآلتية :
p¤في واليـــــــة مــــــســـــتــــــغــــــا pعــــــبـــــد الــــــقـــــادر زروقـي - -

pلتكليفـه بوظيفة أخـرى
pفي والية البيض pحبيب حدو -

- جمال الدين بن غالبp في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــــادة اآلتــــيـة أسـمـــاؤهـم بـصـفـتـهـم رؤســـــاء دوائـــــر

فـي الواليات اآلتية :
- والية أدرار :- والية أدرار :

- دائـــــرة رقــــــان : مـــــحــــمــــد خــــمــــلــــيـشp لــــتــــكــــلــــيــــفــه
pبوظيفــة أخـرى

- والية البليدة :- والية البليدة :
- دائــــرة بــوعـيـنـــــان : عــيـسى عـيـسـاتp لــتـكـلـيـفـــه

pبوظيفــة أخـرى
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

- دائـرة نـدرومة : عـبـد الـسمـيع سـعـيـدونp لتـكـلـيفه
pبوظيفـة أخـرى

- والية تيارت :- والية تيارت :
pدائـرة مـشـرع الـصــفـا : بن عـبـد الـله شـايب الـدور -

pلتكليفه بوظيفة أخـرى
- والية قاHة :- والية قاHة :

- دائــرة حـمــام الــنــبــايل : عــاشـور خــنــفـــرp إلحــالـتــه
pعلى التّقـاعد

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
pــوافق 21 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهىHالــثـــانـــيـــة عــام 1433 ا
ابـــتــداء من 20 فــبـــرايـــر ســـنــة p2012 مـــهـــــام الــسّـــيـــد عـــبــد
الـــقـــادر حــجـــارp بـــصــفـــته ســـفـــيــرا فـــوق الـــعــادة ومـــفـــوضــا
لـلـجـمـهوريّـة اجلـزائـريّة الـدّ�ـقـراطـيّة الـشّـعـبـيّة بـالـقـاهرة
(جمهوريّة مصر العــربية)p لتكليفـــه بوظيفـــة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

قــاض.قــاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
pــوافق 21 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهىHالــثـــانـــيـــة عــام 1433 ا
ابــتــداء من 25 فـــبــرايــر ســنــة 2012 مــهــــام الــسّــيــد حــمــيــد

بباجيp بصفته قاضيا �حكمة وهرانp بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

نائب مدير بوزارة الطاقة واHناجم.نائب مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّـيد عـبد الـكر£ عـويسيp بـصفـته نائب مـدير لـلتـعاون
اإلفـريــقي والــعــربي بــوزارة الــطــاقـة واHــنــاجمp لــتــكــلــيـفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مدير الطاقة واHناجم في والية تيارت.مدير الطاقة واHناجم في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــيـــد جــمـــال الــديـن مــالـــطيp بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــطـــاقــة

واHناجم في والية تيارتp بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

نائب مدير بوزارة الننائب مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد كـمــال مــكــاوشp بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــدّراسـات
الـــقــانــــونــــيـــة واHــنـــازعــــــات بــــوزارة الـــنّــقــلp إلحـــالــتــه

عــلى التّقــاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مدير الثقافة في والية غرداية.مدير الثقافة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد زهــيــر بــلــلــوp بــصـفــتـه مــديــرا لــلـثــقــافــة فـي واليـة

غردايةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مـــكــلمـــكــلّف بـــالــدف بـــالــدّراســـات والـــتــلـــخــيص بـــوزارة الــبـــريــدراســـات والـــتــلـــخــيص بـــوزارة الــبـــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـــيـد حـاª حــسـيـنـيp بـصـفــتـــه مـكـــلّــفـــا بــالــدّراســــات
والـتــلـخـــيـص بـوزارة الــبـريــد وتـكـنــــولـــوجــــيـات اإلعالم

واالتصالp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مديـر اHعهـد الـوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالممديـر اHعهـد الـوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيد رشـيد أوتـمزابتp بـصفـته مديرا لـلمـعهـد الوطني
لـــلـــبــريـــد وتـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصــالp لـــتـــكـــلــيـــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
الــدراســات والــبــحث بــاHـــعــهــد الــوطــني لــلــدالــدراســات والــبــحث بــاHـــعــهــد الــوطــني لــلــدّراســاتراســات

االستراتيجية الشاملة.االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــسّـــيـــد الــزيـن حـــشــيـــشيp مـــديـــرا لـــلـــدّراســـات والــبـــحث

باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة.



23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3436

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائـبـةن تـعـيـW نـائـبـة

مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
الـسّــيـدة فــتـيـحــة قـراشp نــائـبــة مـديــر لـلــمـوارد واجلــبـايـة

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 29  جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام
Wنـان تعـيWيـتضـمّنـان تعـي pيـتضـم p2012 وافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنةHوافق  اH1433 ا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
Wفي الـواليـت Wالسّـيـدان اآلتي اسـماهـمـا رئيـسي دائـرت

: Wاآلتيتـ

- والية بشار :- والية بشار :
pدائرة إقلي : محمد خمليش -

- والية سطيف :- والية سطيف :
- دائرة بئر العرش : حسن جاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم رؤســــاء دوائــــر في الـــواليـــات

اآلتــية :

- والية البليدة :- والية البليدة :
pدائرة بوعينان : بن عبد الله شايب الدور -

- والية تلمسان :- والية تلمسان :
pدائرة ندرومة : عيسى عيسات -
pدائرة احلناية : محمد جنيني -

- والية تيارت:- والية تيارت:
pدائرة مشرع الصفا : محمد يسلم توراد -

- والية غليزان :- والية غليزان :
- دائرة مازونة : عبد السميع سعيدون.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
Wكـاتب Wن تعـيWكـاتب Wيـتضـمّن تعـي pيـتضـم p2012 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة اHوافق اHوافق 

عامW لدى رئيسي دائرتW في والية عامW لدى رئيسي دائرتW في والية البليدة.البليدة.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
اآلنـــســـة والـــسّـــيـــد اآلتي اســـمـــاهــمـــا كـــاتـــبـــW عـــامـــW لــدى

رئيسي دائرتW في والية البليدة :
pدائرة وادي العاليق pسليمة بن عائشة -

- أحمد بلحاجp دائرة مفتاح.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـW مـكلن تـعـيـW مـكلّف
بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجيراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّـيــد حلـسن تــوهـامـيp مـكــلّـفــا بـالــدّراسـات والــتـلــخـيص

بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 29  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
Wن تـعــيـWتـتــضــمّن تـعــيـ pتـتــضــم p2012 ـوافق 21 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـةHـوافق  اH1433 ا

ســــفــــراء فـــــوق الــــعــــادة ومــــفــــوضــــW لـــــلــــجــــمــــهــــوريســــفــــراء فـــــوق الــــعــــادة ومــــفــــوضــــW لـــــلــــجــــمــــهــــوريّــــةــــة
اجلزائرياجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــسّـــيـــد عــــبــــد الـــقـــــادر حــــجـــــارp ســـفـــــيــــرا فــــوق الــــعـــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّة
بــتــونس (اجلــمــهــوريــة الــتــونــســيــة)p ابـتــداء من 7 مــارس

سنـة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّــيــد مــحــمــد الـــنــذيــر الــعــربــاويp ســفــيــرا فــوق الــعــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّة
بـــالــقـــاهــرة (جـــمــهـــوريــة مـــصــر الـــعــربـــيــة)p ابـــتــداء من 29

فبراير سنة 2012.
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13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــــسّـــيــــد مــــحـــمــــــد بن حــــســـــpW ســــفـــــيــــرا فـــــوق الــــعـــــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّة
بـفيينـا (جمهـوريــة النمـســا)p ابتداء من 17 مايـــو سنــة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
الـتنظيم والـدالـتنظيم والـدّراسات القانـونية في اHديـرية العامةراسات القانـونية في اHديـرية العامة
لالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصــاد والـــتـــنـــظـــيـم بــوزارةلالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصــاد والـــتـــنـــظـــيـم بــوزارة

الطاقة واHناجم.الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّـيد عـبد الـكـر£ عويـسيp مـديرا لـلتـنـظيم والـدّراسات
القانـونية في اHـديرية الـعامة لالسـتراتيـجية واالقـتصاد

والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـW مـكلن تـعـيـW مـكلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.راسات والتلخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّيد زهير بـللوp مكلّـفا بالدّراسات والـتلخيص بوزارة

الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
WـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن الـــتن الـــتّـــعـــيـــ pيـــتـــضــــم p2012 ــــوافق 21 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــةHــــوافق اHا

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـسّـيدان اآلتي اسـمـاهمـا بـوزارة البـريـد وتكـنـولوجـيات

اإلعالم واالتصال :
pشاريعHرئيس قسم تسيير ا pحسيني ªحا -

- رشيد أوتمزابتp مكلّفا بالدّراسات والتلخيص.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 14  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن وضع بــعضن وضع بــعض
األسالك اخلاصـة التـابعـة لإلدارة اHـكلاألسالك اخلاصـة التـابعـة لإلدارة اHـكلّـفة بـاHواصالتـفة بـاHواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـامالــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـام

باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريباخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ لرئاسة اجلمهوريّة Wإن األم
pالعامّ للحكومة Wواألم

pووزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم  11 - 256
اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بـاHــواصالت
pالسلكية والالسلكية الوطنية

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرّئـاسيّ اHؤرّخ في  23 صـفر
Wتضمّن تعيHوافق أوّل مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

pالعامّ لرئاسة اجلمهوريّة Wاألم
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 4
شـوال عام 1417 اHوافق 11 فبـراير سـنة 1997 واHـتضمن
وضع بــــعض األسـالك اخلـــاصــــة الـــتــــابـــعــــة لإلدارة اHــــكـــلّــــفـــة
بــاHــواصالت الـــســلــكــيــة والـالســلــكــيــة الــوطـــنــيــة في حــالــة

pالقيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريّة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم  11 - 256 اHـؤرّخ في 28 شعـبـان عام 1432
اHوافق 30 يوليو سنة 2011 واHذكــور أعالهp يوضــع فـي
حــالــــة الــقـيــــام بـاخلــدمـــة لــــدى رئــاسـة اجلــمـهــوريّـة وفي
pــنـصــوص عـلـيــهـا �ــوجب هــذا الـقـرارHحــدود الـتــعـدادات ا

اHوظفون اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :



23 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3636

13 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

2 :  : تـضمن مـصـالح رئاسـة اجلمـهـوريّة تـسيـير اHاداHادّة ة 
اHـسـار اHـهني لـلـموظـفـW اHـنتـمـW لألسالك اHـذكورة في
اHــادّة األولى أعـالهp طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملـدّدة �ـوجب اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم  11 - 256 اHـؤرّخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011

واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةp طـبـقــا ألحـكـام اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم  11 - 256 اHـؤرّخ في 28 شعـبـان عام 1432

اHوافق 30 يوليو سنة 2011 واHذكــور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــكـــون الــرتـــبــة الــتـي يــشــغـــلــهــا اHـــوظــفــون
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلـديـدة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 4 شـــوال عــام 1417 اHــوافق 11 فــبـــرايـــر ســـنــة

1997 واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائـر في 14 صــفــر عام 1433 الــمــوافــق
8 يناير سنة 2012.

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــــوافق وافق 31
يـنـايايـر سر سـنة نة p2012 يp يـعـدّل الل الـقـرار اHؤررار اHؤرّخ في خ في 3 رجب رجب
p2010 ــــــــــــــــــوافـق وافـق 16  ي  يــــــــــــــــــونونــــــــــــــــــيــــــــــــــــــو سو ســــــــــــــــــنــــــــــــــــة ةHا H1431 ا عــــــــــــــــام ام 
واHواHــــــتــــضــــــمن جتمن جتــــــديديــــد تد تــــــشــــكــــــيــــلــــــة الة الــــلّــــــجــــان اHان اHــــــتــــســــــاوياويــــة
األعضاألعضـاء اخملاء اخملـتصتصّـة بة بـأسالك مأسالك مـوظفي اHوظفي اHـديديـرية الرية الـعـاماّمة

للوظيفة العموميللوظيفة العموميّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عــــام 1433
اHـوافق 31 يـنـايـر سـنـة p2012 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 3
رجب عام 1431 اHوافـق 16 يونـيو سنة 2010 واHـتضمّن
جتــديــد تــشـــكــيــلــة الــلــجــان اHــتـــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصّــة
pـديـريـة الــعـامـة لـلـوظـيــفـة الـعــمــومـيـةHبـأسالك مــوظـفي ا

كما يأتي :
pمـدير إدارة الـوسائل pبـوفطة Wيعـيّن السـيد يـاس"

عضوا دائما §ثال لإلدارة خلفا للسيد لوناس أمقرود".
( الباقي بدون تغيير ).

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 22  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 15
مـارس سنة مـارس سنة p2012 يـتضمp يـتضمّن إنـشاء اللجـنة القـطاعيةن إنـشاء اللجـنة القـطاعية
Wـــكن والــــعـــمـــران وتــــعـــيـــWلـــلــــصـــفــــقـــات لـــوزارة الــــسلـــلــــصـــفــــقـــات لـــوزارة الــــسّـــكن والــــعـــمـــران وتــــعـــيـــ

أعضائها.أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير السّكن والعمران

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

pتمّمHعدّل واHا pتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
pسنة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السّكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
سـنة 2008 واHـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pالسّكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-118 اHؤرّخ
في 11 ربـــــــيع الــــثـــــــاني عــــــام 1432 اHـــــوافــق 16 مـــــارس
ســـنــة 2011 واHـــتـــضــمّـن اHــوافـــقــة عـــلى الـــنــظـــام الـــداخــلي

pالنموذجي للجنة الصفقات العمومية

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اHـــفــتـــشـــون الــتـــقـــنــيـــون اHـــتــخـــصـــصــون في
اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

اHـــســاعـــدون الــتـــقــنـــيــون اHــتـــخــصـــصــون في
اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

أعــوان االسـتـغالل الـتـقــنـيـون في اHـواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية

7

11

15

األمW العاماألمW العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبالعقبي حبّة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الداخلية واجلماعاتعن وزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اHـادّة 142 مــكــــرّر
من اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHــؤرّخ في 28 شـوّال
عام 1431 اHوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واHـتـضمّن تـنـظيم
الـصـفـقات الـعـمـومـيـةp اHـعـدّل واHـتـمّمp يـهـدف هـذا الـقرار
إلى إنـشــاء الـلـجـنـة الـقــطـاعـيـة لـلـصــفـقـات لـوزارة الـسّـكن
والــعـمــــران وتــعـيــW أعــضــائــهــا طـبــقــــا ألحـكــام اHـادة 152

مكـرّر من اHرسوم اHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : في إطــار اخـتــصـاصــهـا واحلــدود اHـنــصـوص
عـلـيـهــا في أحـكـام اHـرسـوم اHـذكـور أعـالهp تـتـكـون الـلـجـنـة
الــقـــطـــاعـــيـــة لـــلــصـــفـــقـــات لـــوزارة الـــسّــكـن والـــعــمـــران من

السّيّدة والسّادة اآلتية أسماؤهم :

- مـحــمــد ريـالp نــائب مــديــر مـركــزيp §ــثال لــوزيـر
pرئيسا pالسكن والعمران

- كـمـال ناصـريp نـائب مـدير مـركـزيp §ـثال لوزارة
pنائبا للرئيس pالسكن والعمران

- صــــادق بـــلـــقـــاضـي (نـــائب مـــديــــر مـــركـــزي) وعـــبـــود
بــــوشـــــريط (مــــتــــصـــــرف إداري رئــــيــــسـي) عــــلى الــــتــــوالي
عـــضــــوا دائـــمـــا وعـــضـــوا مـــســتـــخــلـــفـــاp §ـــثــلــــW لــــوزارة

pالسكن والعمران

Wيــوسـف بــودوان (نـــائب مـــديــر مـــركــزي) ويـــاســ -
لـكــحل (نـائب مــديـر مــركـزي) عــلى الـتــوالي عـضــوا دائـمـا

pلوزارة السكن والعمران Wثل§ pوعضوا مستخلفا

Wجنـــيب آيـت ســـلـــيـــمـــــان (مــــــراقب مـــــالي) وأمـــ -
عــــبـــــد احلــق لــــــوزري (مــــتــــصــــرف إداري) عــــلى الــــتــــوالي
عــضـوا دائــمـا وعــضـوا مـســتـخــلـفــاp §ـثــلـW لــوزيـر اHــالـيـة

p(ديرية العامة للميزانيةHا)

- صــفــيــة بن كــز£ (رئــيــســة مــكــتب) ومــحــمــود غـا¤
(مــــكـــلّـف �ـــفــــتـــشــــــيـــة) عـــــلى الــــتـــــوالي عــــضــــــوا دائــــمـــــا
وعــضـــوا مــسـتــخـلــفـــاp §ـثــلـW لـــوزيــر اHــالـيــة (اHـديــريــة

p(العامة للمحاسبة

- أحــــسن زنــــطـــار (نــــائب مــــديـــر مــــركـــزي) والــــعـــيـــد
كــــرمـــاش (رئــــيس مــــكـــتب) عــــلى الــــتـــوالـي عـــضــــوا دائـــمـــا

وعضوا مستخلفاp §ثلW للوزير اHكلّف بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـسـند مـهـام إدارة أمـانة الـلـجنـة الـقطـاعـية
إلى مديرية اإلدارة العامة لوزارة السكن والعمران.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـقـوم الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة �ـجـرد تـنـصـيـبـها
بــاHـــصـــادقــة عـــلى نـــظــامـــهــا الـــداخـــلي الــنـــمـــوذجيp طــبـــقـــا
ألحــكــــام اHــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 11-118 اHــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 16 مــــارس ســــنــــة 2011
واHـــتــضــمّـن اHــوافــقـــة عــلى الـــنــظــام الـــداخــلي الـــنــمــوذجي

للجنة الصفقات العمومية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يكـلّف مـدير اإلدارة الـعامـة لوزارة الـسكن
pكل فـيـمـا يـخـصه pوالـعـمـران ورئـيس الـلـجــنـة الـقـطـاعـيـة
بتنفيـذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ

التوقيع عليه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433
اHوافق 15 مارس سنة 2012.

نور الدين موسىنور الدين موسى

وزارة العمل والتشغـيل وزارة العمل والتشغـيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 28  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام   ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2011 يــتــضــمp يــتــضــمّن الـــتــنــظــيم الــداخــلين الـــتــنــظــيم الــداخــلي

للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 96-234 اHـؤرّخ
في 16 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اHـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بدعم تشغيل الشبابHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-296 اHؤرّخ
في 24 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة
1996 واHـتــضـمّن إنــشـاء الــوكـالــة الـوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيل

pتمّمHعدّل واHا pالشباب وحتديد قانونها األساسي

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

pاالجتماعي
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا الـــــقـــــــرار إلـى حتــــــديـــــد
الــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــلـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة لـــدعـم تــشـــغـــيل
الـشبـابp التي تـدعى في صـلب النص "الـوكالـة"p تطـبيـقا
ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 96-296 اHــؤرّخ في 24
ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1996
واHتـضمّن إنشاء الـوكالة الـوطنية لـدعم تشغـيل الشباب

وحتديد قانونها األساسي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـوكالـةp حتت
سلطة اHدير العـامpّ مـا يأتي :

pهياكل مركزية -
- هياكل محلية.

الفصل األولالفصل األول
الهياكل اHركزية للوكالةالهياكل اHركزية للوكالة

اHاداHادّة ة 3 :  : تشمل الهياكل اHركزية للوكالة ما يأتي :
pقسم تنمية البرامج -

pقسم الدراسات واإلحصائيات واإلعالم اآللي -
pقسم اإلدارة العامة -

pالية واحملاسبةHقسم ا -
- اHفتشية العامة.

يلحق باHدير العامpّ زيادة على ذلك :
- أمـــW عــامّ يــكــلّف بـــاHــســائل اHـــرتــبــطــة بـــتــســيــيــر

pهياكل الوكالة وسيرها
pمستشار يكلّف بالتدقيق الداخلي -

pمستشار يكلّف بالتعاون والشراكة والتكوين -
pمستشار يكلّف باالتصال واإلصغاء االجتماعي -

- مستشار يكلّف بالشؤون القانونية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــكـلّف قــسم تــنـمــــيـة الــبــــرامجp ال سـيّــمـــا
�ـا يأتي :

- تـصــمـيم بـرامج لــتـطـويــر اجلـهـاز وحتـســW نـوعـيـة
خــدمــات الـــوكــالــة في مـــجــال مــرافـــقــة الــشـــبــاب أصــحــاب

pشاريع وتطبيقهاHا
- احلـرص عـلى مــتـابـعــة الـشـبـاب أصــحـاب اHـشـاريع
بــهـدف ضــمــان د�ــومــة اHـؤســســات اHــصــغـرة اHــســتــحــدثـة

وتكوينهم.

ويضم ثالث (3) دوائر :

pشاريعHدائرة متابعة ا -

- دائــــرة مـــــرافـــــقـــــة الــــشـــــبـــــاب أصـــــحــــاب اHـــــشـــــاريع
pوتكوينهم

- دائرة الدراسات القانونية واHنازعات.

5 :  : يــــكـــلّـف قـــسـم الـــدّراســــات واإلحـــصــــائـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
واإلعالم اآلليp ال سيّما �ـا يأتي :

- اHــبـادرة بــكل دراســة تـتــعـلـق بـاHــؤسـســة اHـصــغـرة
pقاوالتية عند الشبابHوتشجيع روح ا

- استقبال اإلحصـائيات اHتعلقة بإنشاء اHؤسسات
pصغرة ومعاجلتها وحتليلهاHا

- تــسـيــيــر الــنــظـام اHــعــلــومــاتي وتــطـويــره وتــرقــيـة
استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ويضم ثالث (3) دوائر :

pدائرة الدراسات االستشرافية -

pدائرة اإلحصائيات -

- دائرة اإلعالم اآللي.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــكــــلّف قـــســم اإلدارة الـــعــامّـــــةp ال ســيّـــمــــا
�ـــا يأتي :

- إعـــداد اســتـــراتــيــجـــيــة وســـيــاســة تـــســيـــيــر اHــوارد
pادية للوكالة واقتراحهاHالبشرية والوسائل ا

pWستخدمHإعداد اخملططات التقديرية لتعداد ا -

- إعداد مـخطط الـتكـوين وحتسW اHـستـوى وجتديد
pعارف وحتويل مستخدمي الوكالة واقتراحهHا

- ضــمـان احملــافــظــة عـلـى األرشـيف طــبــقــا لـلــتــنــظـيم
pعمـول بـهHا

pنقولة والعقاريةHجرد §تلكات الوكالة ا Wحتي -

pضمان صيانة §تلكات الوكالة واحملافظة عليها -

- الـــقـــيــــام بـــعـــمـــلـــــيــات تـــهـــيـــئـــــة وإعــــادة تـــهـــيـــئــــة
pمنشآت الـوكـالـة

pمتابعة برنامج استثمار الوكالة وتنسيقه -

- مــتـــابــعــة قــضــايــا اHـــنــازعــات اHــتــعــلـــقــة بــتــســيــيــر
pمستخدمي ووسائل الوكالة

- ضمان تسيير الوسائل العامة.
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ويضم ثالث (3) دوائر :
pوارد البشريةHدائرة ا -
pدائرة الوسائل العامة -

- دائرة التنظيم والعالقات اHهنية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـكـــلّف قـسم اHــالـيّـة واحملــاسـبـة p ال ســيّـمـــا
�ـــا يأتي :

- إعــــداد مــــيــــزانــــيـــة الــــوكــــالــــة وضــــمـــان تــــنــــفــــيــــذهـــا
pومتابعتها ومراقبتها

- مــسـك مــحــــاســـبـــــة الــــوكــــالـــــة طــبـــقــــا لـــلـــتـــنــظـــيم
pعمـول بـهHا

- ضـــمــــان مـــسك دفــــاتـــر وســــجالت الـــوكــــالـــة طــــبـــقـــا
pعمول بـهHللتنظيم ا

pتدعيم احلصيلة احملاسبية واجلبائية للوكالة -
- احلرص على التمويـن اHنتظم للحسابات البنكية

pشاريعHلتمويل مشاريع الشباب أصحاب ا
- ضـمان تـسيـير طـلبات الـتمـويل لتـمويل مـشاريع

pصغرةHؤسسات اHا
- مراقبة كل العمليات اHرتبطة بتمويل اHشاريع.

ويضم ثالث (3) دوائر :
pدائرة التمويالت -

pيزانيةHراقبة اHيزانية واHدائرة ا -
- دائرة احملاسبة.

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـكــلّف اHــفــتــشــيــة الـعــامّــةp الــتي يــســيّــرهـا
مـفـتش عـامّ �ـسـاعـدة مـفـتـشـpW بـضـمـان مـراقـبـة تـطـبـيق
الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـمـا واHـتـعـلـقـW بـالـوكـالـة
وبــــجـــهــــاز دعم إنــــشـــاء الــــنــــشـــاطــــات من طــــرف الـــشــــبـــاب

أصحاب اHشاريع.

وبهذه الصفةp تكلّف ال سيّما �ا يأتي :
- الـتــوجـيـه وتـقــد£ االسـتــشـارة لــكــافـة مــسـتــخـدمي
الـهيـاكل اHـركـزيـة واحمللـيـة من أجل تـمـكيـنـهم من §ـارسة
صالحياتهم بصفة حسنة في إطار القوانW والتنظيمات

pعمول بهاHا
- تــــقـــيـــيـم تـــنـــظــــيـم الـــهـــيــــاكـل اHـــركــــزيــــة واحملـــلــــيـــة

pللـوكالـة وسيـرهـا
- الــــــســـــهـــــر عــــــلى احلــــــفـــــاظ عــــــلى وســــــائل الــــــوكـــــالـــــة

pومواردها على استعمالها احلسن والعقالني

- الـسـهـر على احـتـرام قـرارات وتوجـيـهـات السـلـطة
pالوصية وتنفيذهـا

- الـسهـر عـلى احتـرام قرارات وتـوجـيهـات اHديـرية
pالعامّة للوكالة وتنفيذهـا

- ضــمـــان مــراقـــبـــة حتــصـــيل الــقـــروض بــدون فـــائــدة
pالذي تقوم به فروع الوكالة

- ضـمـان اHــتـابـعـة اHــنـتـظـمــة لـلـمـؤســسـات اHـصـغـرة
pمولة في طور االستغاللHا

- مــعــايــنـة الــصــعــوبــات والــعــراقــيل الــتي تــواجــهــهـا
pصغرة قيد االستغاللHؤسسات اHا

- اقـــتـــراح جـــمـــيـع الـــتـــدابــيـــر الـــرامـــيـــة إلـى ضـــمــان
د�ومة اHؤسسات اHصغرة وجناعتها.

�كن أن تـسـتـدعى اHـفـتشـيـة الـعـامة لـلـوكـالـةp زيادة
عـــلـى ذلكp ألداء عـــمل ذي طــــابع فـــكـــريp أو الــــقـــيـــام �ـــهـــام
مراقبة دقيـقة حول ملفات مـحددةp أو وضعيات خاصة أو

العرائض التي تدخل في إطار صالحيات الوكالة.

تـعــد اHــفـتـشــيـة الـعـامــة لـلــوكـالـــة تـقــريــرا سـنــويــا
عـن نشاطاتها وترسله إلى اHدير العامّ للوكالة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الهياكل احمللية للوكالةالهياكل احمللية للوكالة

اHاداHادّة ة 9 :  : تتمثل الهياكل احمللية للوكالة فيما يأتي :

pالفروع الوالئية -
- ملحقات الفروع الوالئية.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـتــولى الـفـروع الـوالئـيـة لــلـوكـالـة أسـاسـا
مـــرافــقــة الــشــبــاب أصــحــاب اHــشـــاريع عــبــر كــافــة مــراحل

إجناز مشاريعهم االستثماريةp ال سيّما من خالل :

pاالستقبال والتوجيه -

pاحملادثات اجلماعية والفردية -

pلف التقني واالقتصاديHإعداد ا -

pؤسسةHرتبطة بتسيير اHالتكوين في اجملاالت ا -

- عــرض مــلـــفــات الــشــبـــاب أصــحــاب اHـــشــاريع أمــام
الـــلـــجـــنـــة احملـــلـــيـــة النـــتـــقـــاء واعــتـــمـــاد وتـــمـــويل اHـــشـــاريع

pاالستثمارية التي تترأسها

- مرافقة اHؤسسات اHصغرة ما بعد االستحداث.
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وتكلّفp زيادة على ذلكp �ا يأتي :
- تـنـظـيم عـمـلـيـات اإلشـهـار واإلعالم حـول جـهاز دعم
تـشـغـيل الـشـبـاب لـفـائـدة الـشـرائح اHـعـنـيـةp عـلى مـسـتوى
WــهـــنـــيــHالــبـــلـــديــات ومـــؤســـســات الـــتـــكـــوين والــتـــعـــلـــيم ا

pؤسسات اجلامعيةHوا
- إعـداد القرارات التنـظيميـة اHتضمـنة اHساعدات

pواالمتيازات التي �نحها اجلهاز وتبليغها
- ضـــمـــان حتـــضــيـــر دورات جلـــنـــة انـــتـــقـــاء واعـــتـــمــاد
وتــــمـــويل اHــــشـــاريع االســــتـــثـــمـــاريــــة لـــلـــشــــبـــاب أصـــحـــاب

pشاريع وتنظيمهاHا
pضمان حتصيل القروض بدون فائدة -

- إعـداد الـتـقـديرات اHـيـزانـيـاتـيـة وضمـان تـنـفـيـذها
pديرية العامةHبعد إشعار من ا

pساهمة في إنشاء بنك محلي للمشاريعHا -
- تــســيــيــر بــنك اHــعــطــيــات اHــتــعــلق بــاHــشــاريع في

pنجزة وحتيينهHطور اإلجناز أو ا
- إعــداد الــتـقــاريـر الــشـهــريـة والــثالثــيـة والــسـنــويـة

pلنشاط الفـرع الوالئي للوكالة
- ضــمـان تــســيـيــر كل الــعـمــلــيـات اHــتـعــلــقـة بــاHـوارد

pالبشرية في حدود مهامها
- تسيـير §تـلكات الـفرع الـوالئي للوكـالة العـقارية

pنقولة وضمان احملافظة عليهاHوا
- اHـــــشـــــاركـــــــة فـي الـــــتـــــظـــــاهــــــــرات ذات الـــــصـــــلــــــــة

بنشــاط الـوكـالــة.

اHاداHادّة ة 11 :  : يـضم الفرع الـوالئي للوكـالة الذي يـسيّره
مــديــر ويــســاعــده مـــســتــشــار يــكــلّـف بــاالتــصــال واإلصــغــاء

االجتماعيp مـا يأتي :

pمصلحة إدارة الوسائل -

pالية واحملاسبةHمصلحة ا -

pمصلحة اإلحصائيات واإلعالم اآللي -

pرافقةHمصلحة ا -

- مصلحة اHتابعة والتحصيل واHنازعات.

12 :  : يـــحـــدد عـــدد الـــفــــروع الـــوالئـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة اHــاداHــادّة ة 
واختصاصها اإلقليمي طبقا للملحق اHرفق بهذا القرار.

pادّة ة 13 :  : يـتضمن الـفرع الوالئي للـوكالة مـلحقاتHاداHا
يتولى تسييرها رئيس ملحقة وتكلّف باHهام اآلتـية :

pشاريعHمراقبة الشباب أصحاب ا -

pصغرةHؤسسات اHمتابعة ا -

- حتصيل القروض بدون فائدة.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1432 اHــوافق
24 نوفمبر سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح

اHلحقاHلحق
االختصاص اإلقليمي وعدد الفروع الوالئية للوكالةاالختصاص اإلقليمي وعدد الفروع الوالئية للوكالة

العددالعددالواليةالوالية

والية أدرار
والية الشلف
والية األغواط

والية أم البواقي
والية باتنة
والية بجاية
والية بسكرة
والية بشار

1

1

1

1

1

1

1

1

الفرعالفرع

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
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العددالعددالواليةالوالية

والية البليدة
والية البويرة

والية تامنغست
والية تبسة

والية تلمسان
والية تيارت

والية تيزي وزو

pســـيـــدي امــحـــمــد pبـــلـــديــات : اجلـــزائـــر الــوســـطى
pالـــــقـــــصـــــبــــة pبـــــاب الـــــوادي pـــــراديـــــةHا pـــــدنـــــيـــــةHا
pرايس حــــــــمــــــــيـــــــدو pوادي قــــــــريـش pWبــــــــولـــــــوغــــــــ

بوزريعةp بن عكنونp بني مسوسp األبيار.

بـــلــديــات : بــاش جـــراحp بــوروبــةp احلــراشp وادي
pــغــاريـةHا pالــرويــبــة pالــرغــايــة pهــراوة pالــســمــار
بـــلــوزدادp حـــســـW دايp الـــقـــبــةp عـــW طـــايـــةp بــاب
الـــزوارp بـــرج الـــبـــحــــريp بـــرج الـــكـــيـــفـــانp الـــدار

البيضاءp اHرسىp احملمدية.

pســـويــــدانـــيـــة pالـــرحــــمـــانــــيـــة pـــةHبــــلـــديـــات : احملــــا
سطاواليp زرالدةp عـW البنيانp الشراقةp دالي
pبـــابــــا حـــسن pاحلــــمـــامــــات pأوالد فـــايت pبــــراهـــيـم

الدويرةp دراريةp العاشورp خرايسية.

pرجةHتسـالة ا pأوالد الـشبل pبـلديات : بـئر توتة
بــراقيp الــكـالـيــتـوسp ســيـدي مــوسىp بــئـر مـراد
pحــيــدرة pجــســـر قــســنــطـــيــنــة pبـــئــر خــادم pرايس

سحاولة.

والية اجللفة
والية جيجل

والية سطيف

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

الفرعالفرع

البليدة
البويرة

تامنغست
تبسة

تلمسان
تيارت

تيزي وزو

اجلزائر وسط

اجلزائر شرق

اجلزائر غرب

اجلزائر جنوب

اجللفة
جيجل

سطيف

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

البليدة
البويرة

تامنغست
تبسة

تلمسان
تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة
جيجل

سطيف

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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العددالعددالواليةالوالية

والية سعيدة
والية سكيكدة

والية سيدي بلعباس
والية عنابة
والية قاHة

والية قسنطينة
والية اHدية

والية مستغا¤
والية اHسيلة
والية معسكر
والية ورقلة
والية وهران
والية البيض
والية إيليزي

والية برج بوعريريج
والية بومرداس
والية الطارف
والية تندوف

والة تيسمسيلت
والية الوادي
والية خنشلة

والية سوق أهراس
 والية تيبازة

والية ميلة
والية عW الدفلى

والية النعامة
والية عW تموشنت

والية غرداية
والية غليزان

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليميالفرعالفرع

سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا¤
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا¤
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29 ديــســمــبــر ديــســمــبــر
p2011 يــحـــدp يــحـــدّد مــبــلغ أتـــعــاب األطــبـــاء اخلــبــراءد مــبــلغ أتـــعــاب األطــبـــاء اخلــبــراء ســنــة ســنــة 
اHــعـيــنـW في مــجـال اHــنـازعــات الـطــبـيــة لـلــضـمـاناHــعـيــنـW في مــجـال اHــنـازعــات الـطــبـيــة لـلــضـمـان

االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اHــــؤرّخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق
بــاHــنـازعــــات في مــجــال الــضــمـان االجــتــمـاعـيp ال سـيّــمــا

pادّة 29 منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اHـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
pاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-276 اHؤرّخ
في 5 مـــــحـــــرّم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992

pتضمّن مدونة أخالقيات الطبHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-119 اHؤرّخ
في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1413 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1993
الـــــذي يــــحـــــدّد اخــــتـــــصــــــاصـــــــات الــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطــــني
لــلــضـمــــان االجـتــمـاعي اخلــاص بــغـيــر األجـراء وتــنـظــيـمــه

pوسيـره اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــــر الــــعـــــمــل والـــــتـــــشــــغـــــيل

pوالضمـان االجتماعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 29 من الـقـانون
رقم 08-08 اHــــــؤرّخ في 16 صــــــفـــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق 23
فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــذكـــور أعـالهp يـهــدف هـذا الــقـــرار
WـعــيـنــHإلى حتــديـــد مـبــلــغ أتـعــــاب األطـبــــاء اخلـبــــراء ا
فـي إطـار اخلــبـرة الــطـبــيـة فـي مـجــال اHـنــازعـات الــطـبــيـة

للضمان االجتماعي.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــحـــــدّد مــــبـــــلغ أتـــــعــــاب األطـــــبــــاء اخلـــــبــــراء
اHـــذكــــورين فـي اHـــادّة األولـى أعالهp بــــألف وخــــمــــســـمــــائـــة

(1500 دج) لكل خبرة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 29
ديسمبر سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الصناعة واSؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واSؤسسات الصغيرة
واSتوسطة وترقية االستثمارواSتوسطة وترقية االستثمار

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 20 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
15 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يحـدد عدد اHـناصبp يحـدد عدد اHـناصب اHوافق اHوافق 
الــعـــلــيــا لـــلــمـــوظــفــW اHـــنــتــمـــW لألسالك اHــشـــتــركــةالــعـــلــيــا لـــلــمـــوظــفــW اHـــنــتــمـــW لألسالك اHــشـــتــركــة
بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــصــــــنـــــاعـــــةبـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــصــــــنـــــاعـــــة
واHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
pوترقية االستثمار

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

pواد 76 و98 و133 و172 و197 منهHالسيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
17 ربـيع الــثــاني عـام 1430 اHـوافق 13 أبــريل ســنـة 2009 

WـنتمHا Wنـاصب العلـيا للمـوظفHالذي يـحدد عدد ا
لألسالك اHـشــتـركـة فـي اHـؤسـســات واإلدارات الـعـمــومـيـة
بــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــصــنــاعــة وتــرقــيــة

pاالستثمارات

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
و172 و197 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـذكــور أعالهp يـحــدد عــدد اHـنــاصب الـعــلــيـا ذات الــطـابع
الــوظــيــفي  بــعــنـوان اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة  الــصــنــاعـة
pـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHوا

كما هو مبW في اجلدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصناعة واHؤسسات وزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

الشعبالشعب

اHاداHادّة ة 2 :  تلـغى جميع األحكام اخملـالفة لهذا الـقرارp ال سيما القـرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام
1430 اHوافق 13 أبريل سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 20 محرّم عام 1433 اHوافق 15 ديسمبر سنة 2011.

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

- ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية
- مساعد بالديوان

- مكلف باالستقبال والتوجيه

- مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

- مسؤول قواعد اHعطيات
- مسؤول الشبكة

- مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

- اHكلف بالبرامج اإلحصائية

- اHكلف بالبرامج الوثائقية

6

4

2

1

1

1

1

1

1

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الوثائق واحملفوظات
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بنك اجلزائربنك اجلزائر
نــــظـــــام رقم نــــظـــــام رقم 12 -  - 01 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 27 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1433
اHــوافقاHــوافق 20 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة p2012 يــتـــضـــمن تـــنـــظــيمp يــتـــضـــمن تـــنـــظــيم

مركزية مخاطر اHؤسسات و األسر وعملها.مركزية مخاطر اHؤسسات و األسر وعملها.
ــــــــــــــــــ

pإن محافظ بنك اجلزائر

- �قـتـضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
pادة 98 منهHال سيما ا pتممHعدل و اHا pبالنقد و القرض

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

pمحافظ بنك اجلزائر و نوابه Wتعي

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHــوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن
pأعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك اجلزائر Wتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1423 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واHتضمن

pعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

pنائب محافظ بنك اجلزائر Wتعي

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 92 - 01 اHــــؤرخ في 19
رمــضـان عـام 1412 اHـوافق 22 مــار سـنـة 1992 واHــتـضـمن

pتنظيم مركزية اخملاطر وعملها

- وبـعـد مـداولـة مـجـلس الـنـقـد و الـقـرض بتـاريخ 20
p2012 فبراير سنة

يصدر النظام اآلتي نصه : يصدر النظام اآلتي نصه : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـنـظـام إلى حتـديـد مـباد°
pـؤسـسـات واألسـر » وعـمـلـهـاHتـنـظـيم مـركـزيـة مـخـاطر « ا

التي تدعى في صلب النص « مركزية اخملاطر».

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
تــنـقـسم مــركـزيــة اخملـاطـر إلى قــسـمـW (2) يـســمـيـان
فـي صــــلـب الــــنـص عــــلـى الــــتـــــواليp «مــــركـــــزيـــــة مــــخـــــاطــــر
اHـــؤســـســات» الـــتي تـــســـجل فـــيـــهـــا اHـــعـــطــيـــات اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالــقـروض اHــمــنــوحـة لألشــخــاص اHــعـنــويــW واألشــخـاص
pالـذين �ـارسـون نـشــاطــا مـهـنـيـا بــدون أجر Wالـطـبـيعـيـ
و« مـركـزية مـخـاطـر األسر» الـتي تـسـجل فـيهـا اHـعـطـيات

اHتعلقة بالقروض اHمنوحة لألفراد.

اHـادة اHـادة 2 :  : مـركــزيـة اخملــاطــر مـصــلـحــة Hــركـزة اخملــاطـر
تـكــلف بــالــقــيــامp لـدى كـل بـنـك وكل مــؤسـســة مــالــيــة عـلى
وجه اخلـصـوص والـتي تـدعى في صـلب الـنص اHـؤسـسـات
اHصـرحةp بجمع هـوية اHسـتفيـدين من القروض وطـبيعة
وسـقف الـقــروض اHـمــنـوحـة ومــبـلغ االســتـعـمــاالت ومـبـلغ
الـقــروض غـيــر اHـســددة و كـذا الــضـمــانـات اHــأخـوذة فــيـمـا

يخص كل صنف من القروض.

اHادة اHادة 3 :  : يتـعW عـلى اHؤسـسـات اHصـرحة أن تـنضمّ
إلى مـــركــــزيـــة اخملـــاطـــر لـــبـــنك اجلـــزائـــر و حتـــتـــرم قـــواعـــد

سيرها.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــكــلّف مـــركــزيــة اخملـــاطــر بــجــمـع ومــعــاجلــة
وحـفظ اHـعــلـومـات حـول الــقـروض الـبــنـكـيــة وإعـادتـهـا إلى

اHؤسسات اHصرحةp بعد كل عملية مركزة.

اHادة اHادة 5 :  : يتعW عـلى اHؤسسات اHـصرحة أن تصرّح
إلى مركزية اخملاطرp حـسب طبيعة اHعـطياتp في قسمها
pــخـصـص لألسرHاخملـصـص لـلــمــؤسـسات وفـي قـســمــهـا ا

�ا يأتي :
- اHــعــطـــيــات اHــتــعــلــقــة بــتــعــريـف اHــســتــفــيــدين من
pــمــنــوحــة لـزبــائــنــهمHالــقــروض وسـقـف وقــائم الــقــروض ا
مـهــمـا كـان اHــبـلغp بـعــنـوان الــعـمـلــيـات الـتـي أجـريت عـلى
مـسـتـوى شـبـابـيـكـهـا وكـذا الـضـمـانـات اHـأخـوذة (ضـمـانـات
عـيـنــيـة وضـمـانـات شــخـصـيـة) فـيـمــا يـخص كل صـنف من

pعلومات معطيات إيجابيةHالقروض. وتسمى هذه ا
pــــســــددة من قــــائم الــــقــــروض هـــذهHــــبــــالغ غــــيــــر اHا -

وتسمى هذه اHعلومات معطيات سلبية.

اHادة اHادة 6 : : تصرّح اHؤسـسات اHصرحة شهريا بجميع
الـقروض اHـمـنوحـة لـزبـائنـهـا من مؤسـسـات وأفراد مـهـما
بـلغـت قـيمـتـهـا. وتـكـون الـقـروض اHـمـنـوحـة Hـسـتـخـدمـيـها
مـحل تـصـريح أيـضـا Hـركـزيـة اخملاطـر وفـق نـفس الـوتـيرة

الزمنية طبقا للتشريع اHعمول به.
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اHـادة اHـادة 14 : : تــتــسم اHــعـطــيـات الــتي تــبــلّـغــهــا مـركــزيـة
اخملـاطـرp بــالـســريـة الـتــامـة وتــكـون مـخــصـصــة لـلـمــؤسـسـة
اHصرحـة اHرسـلة إليـها. ويـجب على اHؤسـسات اHـصرحة
التي حصلت على معلومات من مركزية اخملاطر أن تتخذ

التدابير الالزمة لضمان طابعها السري.

اHـــــادة اHـــــادة 15 :  : �ـــــكـن كـل مـــــقــــــتــــــرض أن يـــــطّــــــلـعp بـــــدون
تكالـيفp على اHعـطيات اHـسجلة الـتي تخصّهp كـما �كنه
pـــصـــرحـــةHـــؤســــســـة اHمن ا pأن يـــطــــلب إذا اقـــتـــضـى األمـــر

تصحيح اHعطيات اHغلوطة.

و�كـن اHقـترض أيـضا §ـارسة حق االطالع هـذا لدى
مصالح مقر بنك اجلزائر اHتواجد في والية إقامته.

ويـجـب عـلى اHــؤسـســة اHـصـرحــة في حــالـة تـصــحـيح
اHـعـطـيـاتp إرسـالـها مـصـحـحـة إلى مـركـزيـة اخملـاطـر التي
تـــقـــوم بـــإعـالم اHــؤســـســـات اHـــصـــرحـــة الـــتي اطـــلـــعت عـــلى

تقرير القرض اخلاص بالزبون اHعني.

اHادة اHادة 16 :  : يجب أن ال تقل مـدة االحتفاظ بـاHعطيات
اHـصـرحـة بـهـا عن خـمس (5) سـنــوات. ويـبـدأ سـريـان هـذه
اHـــــدة ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ انـــــقـــــضــــاء الـــــديـن بـــــالـــــنـــــســـــبــــة
لــتــصــريــحــات اHــعـــطــيــات اإليــجــابــيــة وابــتــداء من تــاريخ
الـــتـــصـــريح بـــعـــارض الـــدفع اخلـــاص بـــالــقـــرض بـــالـــنـــســـبــة

لتصريحات اHعطيات السلبية.

اHـادة اHـادة 17 :  : تـتـحــمل اHـؤسـســات اHـصـرحـة الــتـكـالـيف
اHــبــاشــرة Hــركــزيـة اخملــاطــر. ويــحــدّد بــنـك اجلــزائــر إجـراء

وتعريفة تسعير اخلدمات اHقدمة من مركزية اخملاطر.

اHـادة اHـادة 18 :  : يـجب الــتــصــريح إلى الــلـجــنــة اHـصــرفــيـة
بكل مؤسسة مصرحة ال تمتثل ألحكام هذا النظام.

اHـادة اHـادة 19 :  : تـلـغـى أحـكـام الــنـظـام رقم 92 - 01 اHـؤرخ
في 22 مـــارس ســـنــة 1992 واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم مـــركـــزيــة

اخملاطر وعملها. 

اHــــادة اHــــادة 20 :  : حتــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــطـــبــــيق هــــذا الـــنــــظـــام
بتعليمات من بنك اجلزائر.

اHـادة اHـادة 21 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

اHــادة اHــادة 7 : : تـــقــوم مـــركـــزيـــة اخملـــاطـــر شـــهـــريـــا �ـــركــزة
التصـريحات اHـذكورة في اHادة 5 أعاله. وتـعدّ وتضع في
مــتـنــاول كل مــؤســســة مــصـرحــة نــتــائج عــمـلــيــات اHــركـزة
اHدوّنـة في تقـارير الـقـرض اHتـعلـقة بـزبائـنهـاp عن طريق

االطالع عن بعد واالسترجاع الشهري. 

8 : : بـــغـــيـــة حتــــديـــد هـــويـــة اHـــقـــتـــرضـــpW تـــقـــوم اHــادة اHــادة 
مـركــزيـة اخملـاطـر عــنـد تـبـادلــهـا اHـعـلـومــات مع اHـؤسـسـات
اHــصـــرحــةp بــاســـتــعـــمــال رقـم تــعــريـف خــاص بـــاألشــخــاص
اHعنويW واألشخـاص الطبيعيW الذين �ارسون نشاطا

مهنيا بدون أجرp ورقم تعريف خاص باألفراد.

9 : : تسـتـعمـل نتـائج عـملـيـات اHركـزة اHـذكورة اHادة اHادة 
في اHادة 7 أعالهp من طرف اHؤسـسات اHصرحة في إطار
مــنح وتــســيــيــر قــروض زبــائــنــهـا. وال �ــكـنp بـأي حــال من
pـعـــلــومــات ألغــــراض أخــرىHاســـتــخـــدام هــذه ا pاألحـــوال
وال ســيـمــا في الـبــحث عن األســواق الــتـجــاريـة أو لــغـرض

التسويق.  

اHـادة اHـادة 10 : : يـجب عــلى اHـؤسـسـات اHــصـرحـة أن تـبـلغ
أيضاp بدون تأخيـرp مركزية اخملاطر و بصفة مستقلة عن
الــتــصــريح بــالـــقــروضp بــكل مــعــلــومــة مــهــمــة طــرأت عــلى
وضعـية اHقتـرض كتعـديل القانون األسـاسي للشـركة عند
االقــتـضــاءp أو تــغـيــيــر الـعــنــوان أو أي مـعــلــومـة أخــرى قـد

تؤثر على مالءته.

اHـادة اHـادة 11 :  : اHـؤسـسـات اHـصــرحـة مـسـؤولـة جتـاه بـنك
اجلــــزائـــر عـن دقـــة و وضــــوح وتـــنــــاسق اHــــعـــلــــومــــات الـــتي
تــرســلــهـا إلـى مـركــزيــة اخملــاطـر. وهـي مـســؤولــة أيــضـا عن
احلــمـــايــة واحلــفـظ واإلرســال الـــداخــلي لـــلــمـــعــطــيـــات الــتي

تتلقاها من مركزية اخملاطر.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـتـعW عـلى اHـؤسسـات اHـصرحـة أن تـعلم
زبـائــنـهــا بـالـتــصـريح والــتـسـجــيل عـلى مــسـتـوى مــركـزيـة
اخملـــاطــر لـــلــقـــروض الــتـي مــنـــحت لــهـم. ويــجب عـــلــيـــهــا أن
تـوضح عــلى اخلـصـوص الــغـايـة من مــعـاجلـة هـذه الــبـيـانـات
مـن طــــــرف مــــــركـــــزيــــــة اخملــــــاطــــــرp ووجــــــود حق فـي االطالع
وتـصـحــيح وإلـغـاء اHـعــطـيـات و كـذا آجـال االحــتـفـاظ بـهـذه

اHعطيات.

كـــمـــا يـــتـــعــــW عـــلى اHـــؤســـســـات اHـــصـــرحـــة أن تـــعـــلم
زبـائـنـهاp مـن مؤسـسـات وأفـرادp عـنـد الـتـصريـح بهم ألول

مرةp إلى مركزية اخملاطر بعدم تسديد القروض.

اHــــادة اHــــادة 13 : : يـــتــــعـــW عـــلـى اHـــؤســــســـات اHــــصـــرحـــة أن
تستشير مركزية اخملاطرp قبل منح قرض لزبون جديد.
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2 - اHمي - اHميّزات : زات : 
- القطر اخلارجي : 28,00 +/- 0,05 ±

- قطر القلب : 17,60 +/- 0,05 ±

- وزن الطوق : 7,10 +/- 0,18 غ

- وزن القلب : 4,90 +/- 0,12 غ

- الوزن الكلي : 12,00 +/- 0,30 غ

- السمك : 2,55 +/- 0,05 ±

3 - التركيبة الكيميائية :  - التركيبة الكيميائية : 
- القلب : - القلب : نحاسي :          92 %
       ألومينيوم :      6 %
        نيكل :             2 %

- الطوق : - الطوق : نحاسي :         75 %
         نيكل :            25 %

4 - الوصف :  - الوصف : 

1.4 : الوجه : : الوجه :

أ - اHــوضــوع : أ - اHــوضــوع : شـعــار الــذكـرى اخلــمــسـW الســتــرجـاع
االستقالل. ويتكون الشعار من العناصر اآلتية :

1 - خــلـــفــيــة الـــشــعــار :  - خــلـــفــيــة الـــشــعــار : تــمــثـل الــعــلم الـــوطــنيp رمــز
الــسـيــادة الـوطــنــيـة. وتــمــثل ألـوان الــعــلم بـظالل (تــمــثـيل

شعاري لأللوان) :

- �ــثل الــهالل والــنــجــمـة بــظالل نــســبــتــهـا 90 درجـة
(تمثيل شعاري للون األحمر).

- �ثل اجلـانب األيسـر من العـلم بظالل نـسبـتها 135
درجة (تمثيل شعاري للون األخضر).

2 - اجلـانب األيـسر من الـشـعار :  - اجلـانب األيـسر من الـشـعار : صورة ظـليـة تمثل
فتاة وفتى يحدقان األفق.

3 - اجلـانب األ�ن مـن الـشــعـار :  - اجلـانب األ�ن مـن الـشــعـار : عــدة عـنـاصــر تـرمـز
إلى الثورة التحريرية والعلوم والبناء والتشييد.

وهذه العناصر هي :

أ) - جــهــاز إعالم آليجــهــاز إعالم آليp ويــرمــز إلى الـتــكــنـولــوجــيـات
pاحلديثة

ب) - الــتــنـمــيــة اHـســتــدامـة الــتــنـمــيــة اHـســتــدامـة (بــنـاء - مــيــاه - سـكن -
p(... تعليم

p(رمز اجلهاد) ج) - مقام الشهيد مقام الشهيد

نـــظـــام رقم نـــظـــام رقم 12 -  - 02 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 9 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 اHــــوافق اHــــوافق
30 مايو سنة مايو سنة p2012 يتضـمن إنشاء وإصدار وتداولp يتضـمن إنشاء وإصدار وتداول

ديـنـار قــطــعـة نــقـديــة مـعــدنـيــة بــقـيــمـة مــائـتي (قــطــعـة نــقـديــة مـعــدنـيــة بــقـيــمـة مــائـتي (200) ديـنـار) 
جزائري .جزائري .

ــــــــــــــــــ

pإن محافظ بنك اجلزائر
- �قـتـضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بالـنـقـد و القـرضp اHـعدل و اHـتـممp ال سيـمـا اHواد 32 و38

pو62 (الفقرة أ) و63 و64 منه
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

pمحافظ بنك اجلزائر و نوابه Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHــوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن
pأعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك اجلزائر Wتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1423 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واHتضمن

pعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

pنائب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- وبـعـد مـداولـة مـجـلس الـنـقـد و الـقـرض بتـاريخ 30

p2012 مايو سنة

يصدر النظام اآلتي نصه : يصدر النظام اآلتي نصه : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـنـشـىء بـنك اجلـزائـر ويــصـدر قـطـعـة
نقدية معدنية جديدة بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : اHـــــمـــــيــــزات الـــــتــــقـــــنــــيـــــة لـــــهــــذه الـــــقــــطـــــعــــة
ومواصفاتها هي كما يأتي :

1 - التقد£ :  - التقد£ : 
قطـعة مائتي (200) دينـار جزائري هـي من الصنف

الثنائي اHعدن.
وتــتـــشــكل من طـــوق خــارجي نــحـــاسي نــيــكـــلي لــونه
رمــــــادي فـــــوالذي ومـن قـــــلب بــــــرونـــــزي مـــــرصـع داخل هـــــذا

الطوق ومن لون أصفر.



تــــتـــــكــــون كل عـالمــــة مـن الــــرقم "200" مـن مــــنـــــطــــقــــة
محببة ومحدودة بحافة.

ب) - اإلشارات عـلى الطوق : ب) - اإلشارات عـلى الطوق : (تتـضمن حـرفا بارزا
في شـــــكـل مــــعـــــشّـــــر األضـالع من الـــــداخل) وحتـــــتـــــوي عـــــلى

إشارات باألحرف الكاملة وباللغة الوطنية :

- في اجلانب األعلى : "بنك اجلزائر".

- في اجلانب األسفل : "دينار".

اجلانبان تفصلهما جنمتان.

اHـادة اHـادة 3 :  : تـوضع هـذه الـقـطـعـة الـنـقـديـة اجلـديـدة حـيز
التداول بعد إصدار هذا النظام.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 30
مايو سنة 2012.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

د) - الـقـمـر االصــطـنـاعي اجلـزائـري الـقـمـر االصــطـنـاعي اجلـزائـري (ألـسـات 2) الـذي
يرمز إلى البحث العلمي.

4 - في أســـــفـل الــــشـــــعــــار :  - في أســـــفـل الــــشـــــعــــار : الـــــرقم (50) يــــشـــــيــــر إلى
الذكرى اخلمسW لالستقالل (1962 - 2012).

5 - في أعلـى الشـعار :  - في أعلـى الشـعار : عبـارة "عـيد اجلـزائر" بـاللـغة
الوطنية مكتوبة على قوس دائري.

6 - الــتـــاريــخــانp  - الــتـــاريــخــانp الــهـــجــري واHـــيالدي لـــســنـــة الــسك
(1433 هـ - 2012 م) يـــطـــبــعـــان داخل الـــطـــوق عــلـى اجلــانب

األسفل من القطعة النقدية.

ب) احلـافـة : ب) احلـافـة : مــضـلــعــة حتـتــوي عـلى 170 خـطــا مـوزعـا
عـلى كـامل مـحيط الـقـطـعة الـنـقديـةp مع طـبع لـلرقم "200"
ومفصـوال بنجـمة ومكرّرا أربع (4) مـراتp مرة في اجتاه

الوجهp ومرة واحدة في اجتاه ظهر القطعة النقدية.

2.4 - الظهر : - الظهر :

pــــوضــــوع األســـاسي : الــــرقم "200" مــــنــــمـــنــــمـــاHــــوضــــوع األســـاسي : أ) - اHأ) - ا
ظاهرا في كامل القلبp على خلفية تركيبتها منسوجة.
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