
العدد العدد 42
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 3 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 22 يوليو يوليو  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  12 - 282 مؤرّخ في 22 شـعـبـان عام 1433 اHوافق 12 يـولـيو سـنة q2012 يـتضـمن إحـداث بـاب وحتويل
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................

مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 283 مـؤرّخ في 22 شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق 12 يــولـيـو سـنـة q2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 284 مـؤرّخ في 27 شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق 17 يــولـيـو سـنـة q2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 285 مـؤرّخ في 27 شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق 17 يــولـيـو سـنـة q2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  12 - 287 مـؤرّخ في 2 رمـضــان عـام 1433 اHـوافق 21 يــولــيــو ســنـة q2012 يـتــضــمن نــقـل اعـتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونـيـو سـنـة q2012 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر اإلدارة والـوسـائل
باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.......................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونــيـو ســنـة q2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام نـائب مــديـر بــاحملـافــظـة
السامية اHكلفة برد االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية..................................................................

Wيـتضـمّنـان إنهـاء مهـام رئيـسي دائرت q2012 وافق 17 يـونـيو سـنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 ا
..................................................................................................................................................Wبواليت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيو سـنة q2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام كـتـاب عامـW لـدى رؤساء
دوائر في الواليات....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونــيـو ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اHــديـر الــعــامّ لـلــشـؤون
السياسية واألمن الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجية....................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـــهــام ســفــيــرة فــوق الــعــادة
ومفوضة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)...............................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 17 يـــونــيـــو ســنــة q2012 يـــتـــضــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مــديـــرين لـــلــنـــشــاط
االجتماعي والتضامن في الواليات..............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يـونـيو سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديريـن عامـW لــدواوين
الترقــية والتسيير العقــاري فـي الـواليـات.................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونـيو سنة q2012 يتضـمّن إنهاء مـهام مدير الـتعميـر والبناء في
والية اHدية...............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 17 يــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــكــلّـف بــالــدّراســات
والتّلخيص بـوزارة الصّـحة والسّـكـان - سابقـا.............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونـيـو سـنـة q2012 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــفـتش بـوزارة الـصّـحـة
والسّكان وإصالح اHستشفيات....................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام قـاض �جلس احملاسبة......
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة q2012 تتضمّن تعيW رؤساء دوائر في الواليات...
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــرة الــعــامّــة لــلــشـؤون
السياسية واألمن الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة..................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يـونـيو سـنة q2012 يتـضـمّن تعـيW نـائـبي مديـر بوزارة الـشؤون
اخلارجيّة...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة q2012 يـتـضـمّن تـعيـW مـديـر أمالك الـدولـة في والية
غليزان..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونـيو سنة q2012 يتـضمّن تعـيW مديـر احلفظ العـقاري في والية
باتنة....................................................................................................................................................
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنـة q2012 تــتـضــمّن الــتّـعــيــW بـوزارة االســتــشـراف
واإلحصائيات.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونـيو سنة q2012 يـتضمّن تـعيـW نائبـة مديـر بالديـوان الوطني
لإلحصائيات..........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـW رئـيـسـتي دراسـات بـالـديوان
الوطني لإلحصائيات...............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة q2012 يتضمّن تعيW نائبة مدير بوزارة النّقـل.......
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يــونــيــو ســنـة q2012 يـتــضـمّن تــعـيـW مــديـرين عــــامــW لـدواوين
الترقــية والتسيير العقــاري فـي الـواليـات...............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة q2012 يتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـشبـاب والـريـاضة في
والية سيدي بلعباس................................................................................................................................
مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 19 جـــمـــادى األولـى عــام 1433 اHـــوافق 11 أبـــريـل ســـنــة q2012 يـــتـــضــــمن إنـــهـــاء مــــهـــام مـــديـــرين
للمجاهدين في الواليات (استدراك)..........................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 26 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 18 أبـريـل سـنـة q2012 يـحــدد كـيــفـيـات تــقـد� طــلـبـات
رخص حتليق طائرات الدولة األجنبية مع أو بدون هبوطq فوق التراب اجلزائري..............................................
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 اHوافـق 10 يونيو سنـة q2012 يتضمن اHصادقة عـلى مختلف بذل مستخدمي اHديرية
العامة للحماية اHدنية...............................................................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـرار مؤرّخ في 11 شـعـبـان عام 1433 اHـوافق أوّل يولـيـو سـنة q2012 يـتـضـمن تـفـويض اإلمضـاء إلى اHـديـر الـعـام لـلـعالقات
....................................................................................................................Wاالقتصادية والتعاون الدولي

وزارة العـدلوزارة العـدل
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في 23  رمـــضــــان عـــام 1432 اHــــوافق 23  غــــشـت ســــنـــة q2011 يــــتــــضــــمّن وضـع بــــعض أسالك
النـفسـانيـW للـصحـة العـمومـية الـتابـعة لـوزارة الصـحة والـسكـان وإصالح اHسـتشـفيـاتq في حـالة خـدمة لدى وزارة
العدل......................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
WمارسHيتضمّن وضع بعض أسالك ا q2011 وافق 23  غشت سنةHقرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23  رمضان عام 1432 ا
الطبيـW العامW في الصـحة العمومـية التابـعة لوزارة الصحـة والسكان وإصالح اHسـتشفياتq في حـالة خدمة لدى
وزارة العدل............................................................................................................................................

وزارة اMاليوزارة اMاليّة

ار وزاري مـشـتـــرك مـؤرّخ في 18 جـمـادى األولـى عــام 1433 اHـوافــق 10 أبـريـل سـنة q2012 يـحـدّد عـدد ضـبـاط وأعـوان قــــر
الشرطة القضائية التابعW لوزارة الدفاع الوطني اHوضوعW حتت تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد............

ار وزاري مـشـتـــرك مـؤرّخ في 17 رجب عـام 1433 اHـوافــق 7  يــونـيـو سـنـة q2012 يـحـدّد عـدد ضـبــاط وأعـوان الـشـرطـة قــــر
القضائية التابعW لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية اHوضوعW حتت تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد........

قــرار مـؤرّخ في 21 ذي احلـجـة عـام 1432 اHـوافق 17 نـوفـمــبـر سـنـة q2011  يـتــضـمن اعـتــمـاد الـشــركـة ذات الـشـخـص الـوحـيـد
....................................................Wسؤولية احملدودة "كا 2 أن للتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأمHوذات ا

..........................Wيتضمن اعتماد سمسار للتأم  q2011 وافق 17 نوفمبر سنةHقرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عام 1432 ا

وزارة النقلوزارة النقل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 اHوافق 7 سـبتـمبـر سنة q2011 يـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لوزارة
النقل في مكاتب.......................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في 22 محـرّم عام 1433 اHوافق 20 أكتـوبر سنة q2011 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 29 ذي القـعدة عام 1422 اHوافق
12 فــبــرايــر ســنــة 2002 الــذي يــحـــدد تــشــكــيـــلــة اHــكـــتب الــوزاري لـألمن الــداخــلـي في اHــؤســـســة عــلـى مــســتــوى وزارة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  12 -  - 282 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 12 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2012 يتـضـمن إحداثq يتـضـمن إحداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
الصناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

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

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

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 8 ربـيع
الـــــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق أول مــــــــارس ســــــــنــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -60
اHــؤرخ فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لــوزيـــر الــصـــنــاعــة واHـــؤســســات الـــصــغـــيــرة واHــتـــوســطــة
وتــرقــيـــة االســتــثــمــار من مــيــزانـــيــــة الــتــســيــيــر �ــوجـب

q2012 الية لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــصـــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطــة
وتــرقــيــة االســتــثــمــار لــســنـة q2012 الــفــرع اجلـزئي األول-
الــــــــمــــــــصـــــــــالــح الــــــــمــــــــركــــــــزيـــــــــةq بــــــــاب رقــــــــمــه 44 -07
وعــنـوانـه " مسـاهـمـة لـفـائدة الـوكـالـة الـوطـنيـة لـلـوسـاطة

والضبط العقاري".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـلـــغـى من مــيـزانــيــة ســـنــة 2012 اعــتـمـاد
قـدره مائتـان وستـة وأربعون مـليـونا وسـبعمـائة وسـبعة
وســـــبــــــعـــــون ألـف ديـــــنـــــار (246.777.000 دج) مـــــقــــــيّـــــــد في
مـيزانـية الـتــكالــيـف اHشــتـركـة وفـي الـبـاب رقم 91-37

" نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 3 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قــدره مائتان وستـة وأربعون مليونا وسـبعمائة وسبعة
وســــبــــعـــون ألـف ديــــنـــار (246.777.000 دج)  يـــــقــــــيّــــــد فـي
مـيزانيـة تسـييـر  وزارة الصـناعة واHـؤسسـات الصـغيرة
واHـتـوسـطـة وتـرقـيـة االســتـثمـار وفـي البـاب رقم 44 -07
"مــسـاهـمـة لــفـائـدة الـوكــالـة الـوطـنــيـة لـلـوســاطـة والـضـبط

العقاري".

اHـــاداHـــادّة  4 : :  يـــكــلـف وزيــر اHـــالـــيـــة ووزيــر الـــصـــنـــاعــة
واHــــــؤســــــســـــات الـــــصــــــغـــــيـــــرة واHـــــتــــــوســــــطـــــة وتـــــرقــــــيــــة
االسـتثـمارq كل فيـما يـخصهq  بتـنفـيذ هذا اHـرسوم الذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.

حرّر بـالـجـزائر في 22 شعـبان عام 1433 اHوافق 12
يوليو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  12 -  - 283 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 12 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2012 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعـتماد إلى ميـزانية تسـيير وزارة الصـيد البحرياعـتماد إلى ميـزانية تسـيير وزارة الصـيد البحري
واHوارد الصيدية.واHوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

q2012 الية لسنةHقانون ا



3 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 642
22 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012  م م

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 13 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة 2012 واHــتــضـمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

q2012 لسنة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12 -62  اHؤرخ
فـي 13 ربيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سنة 2012
واHــتـضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملـصـصـــة لـوزيـر الـصـيـد
الــبـــحــري واHـــوارد الــصــيـــديــة من مـــيــزانــيـــــة الــتــســـيــيــر

q2012 الية لسنةHوجـب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغــى من مــــيـــزانـــيـــــة ســــنــــة 2012
اعــتـــمــاد قــدره ثـــمــانــيـــة وعــشــرون مـــلــيــونـــا وخــمــســـمــائــة
وثـمانـيـة وستـون ألف ديـنار (28.568.000 دج) مـقـيّــد في
مـيزانـية الـتـكالـيف اHشـتـركــة وفـي الـبـاب رقم 37 - 93

" احـتياطي لـلتـكفل بـاألثر الـناجت عن أنظـمة الـتعـويضات
والقوانW األساسية اخلاصة".

اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قــــدره ثـمــانـيــة وعـشـرون مــلـيــونـا وخــمـســمـائــة وثـمــانـيـة
وســــــتـــــون ألـف ديـــــنـــــــار (28.568.000 دج)  يــــــقــــــــيّـــــــد فـي
مـــيــــزانـــيــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــصــــيـــد الــــبـــحــــري واHـــوارد
الصـيـديـة وفي الـبـابـW اHبـيـنـW في اجلـدول اHـلـحق بـهذا

اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يــــكـــــلف وزيـــــر اHــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــــصــــيــــد
الـبـحــري واHـوارد الـصــيـديـة q كل فــيـمـا يــخـصهq بـتــنـفـيـذ
هــــذا اHـــــرســــوم الـــــذي يــــنـــــشـــــر في اجلـــــريــــدة الـــــرّســــمـــــيّـــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـالـجـزائر في 22 شعـبان عام 1433 اHوافق 12

يوليو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

06 - 36

07 - 36

وزارة الصيد البحري واHوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية اHائيات.
إعـــانــة لـــلــمــعـــهــد الـــتــكـــنــولـــوجــي لــلـــصــــيـــد الــبـــحــــري وتـــربــيــة
اHائيــات بوهران..........................................................

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

مــجـــمــــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــــــة  لــوزيـــر الــصـــيــد الـــبــحــريمــجـــمــــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــــــة  لــوزيـــر الــصـــيــد الـــبــحــري
واHوارد الصيدية..........................................................واHوارد الصيدية..........................................................

21.368.000

7.200.000

28.568.000

28.568.000

28.568.000

28.568.000

28.568.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 3 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـ
22 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012  م م

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  12 -  - 284 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2012 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

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

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

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHـــــــوافـق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12 - 35
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

q2012 الية  لسنةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنـــــة 2012
اعــتــمــاد قــدره مـــائــة وأربــعــة ماليــW ومــائــتــا ألف ديــنــار
(104.200.000 دج) مقيّـد في ميـزانية التكاليف اHشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Hـيزانيـــة ســنة 2012  اعـتـمـاد
قــــــــدره مــــــائــــــة وأربـــــعــــــة مـاليــــــW ومــــــائـــــتــــــا ألـف ديــــــنـــــار
(104.200.000 دج) يـــقـــيّـــد فـي مـيـزانــيـة تــسـيـيــر مـصـالح
الــوزيـر األول وفي الــبـابــW اHـبــيـنــW في اجلـدول اHــلـحق

بهذا اHرسوم.
اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 : : يــــــنــــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حرّر بـالـجـزائر في 27 شعـبان عام 1433 اHوافق 17

يوليو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

01 - 34

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
الوزير األول - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...................

مجموع القسم الثاني
القسم الرابعالقسم الرابع

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
الوزير األول - تسديد النفقات...........................................

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

مجمــوع االعتمادات اخملصصـــة  للوزير األول......................مجمــوع االعتمادات اخملصصـــة  للوزير األول......................

4.200.000

4.200.000

100.000.000

100.000.000

104.200.000

104.200.000

104.200.000

104.200.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق



3 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 842
22 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012  م م

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  12 -  - 285 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2012 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 8 ربـيع
الـــــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق أول مــــــــارس ســــــــنــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 -36
اHــؤرخ فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لـــوزيـــر الــــداخـــلـــيـــة واجلـــمــــاعـــات احملـــلـــيـــة مـن مـــيـــزانـــيـــــة

q2012 الية لسنةHالتسيير �وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغــى من مــــيـــزانـــيـــــة ســــنــــة 2012
اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة
وخــمــســون مــلــيــونــا ومــائــة وثالثــة وســبــعـون ألـف ديــنـار
(28.554.173.000 دج) مـــقــــيّـــــد في مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اHـشــتـركـــة وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفـقــات مـحـتــمـلـة -

احتياطي مجمع".
اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخـــصص Hــيـــزانــيــــة ســـنـــة 2012 اعــتــمــاد
قـــدره ثــمـــانــيـــة وعـــشــرون مـــلــيـــارا وخــمـــســمـــائــة وأربـــعــة
وخــمــســون مــلــيــونــا ومــائــة وثالثــة وســبــعـون ألـف ديــنـار
(28.554.173.000 دج) يـقــيّــد في مــيــزانــيــة تــســيــيـر وزارة
الـــداخــلــيـــة واجلــمـــاعــات احملــلـــيــة وفي الـــبــاب رقم 37 - 07

"إعانة للصندوق اHشترك للجماعات احمللية".

3 : : يـــكـــلف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHـــاداHـــادّة ة 
واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــةq كل فـــيـــمـــا يـــخـــصهq  بـــتـــنـــفـــيـــذ هــذا
اHـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.
حرّر بـالـجـزائر في 27 شعـبان عام 1433 اHوافق 17

يوليو سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  12 -  - 287 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 رمـضـان عام رمـضـان عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة q2012 يــتــضـــمن نــقلq يــتــضـــمن نــقل

اعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــةاعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

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

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 36
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعـتـمـــــاد قـــــدره مائـتان وأربـعة وثـالثون مـليـونا

وثما£ـائة وسبعون ألف دينار (234.870.000 دج) مقـــيّـد
فـي ميـزانـية تسـيـيـر وزارة الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـية
وفـي الــــبــــابــــW اHــــبــــيــــنــــW فـي اجلــــدول "أ" اHــــلــــحق بــــهــــذا

اHرسوم.
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اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قــــــدره مـــائـــتـــان وأربـــعـــة وثالثـــون مـــلـــيـــونـــا وثـــمـــا£ـــائـــة
وســـبــعــون ألف ديــنـــار (234.870.000 دج)  يـــقــــيّـــــــد فــي
ميزانـيــة تسـييـــر وزارة الداخلـيــة واجلـماعــات احملـليــة
وفي األبــــــواب اHــــبــــيــــنــــة فـي اجلــــدول "ب" اHــــلــــحق بــــهــــذا

اHرسوم.

3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةq كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اHرســوم الـذي ينشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بـالــجـزائر في 2 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 21

يوليو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العنوانالعنوانرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

15 - 37

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

اHــصــالح الالمــركـــزيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة - الــتــعــويــضــات واHــنح
اخملتلفة.........................................................................

مجموع القسم األول

القسم السابعالقسم السابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

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

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة ...............................................مجموع االعتمادات اHلغاة ...............................................

34. 870.000

34. 870.000

200.000.000

200.000.000

234.870.000

234.870.000

234.870.000

234.870.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العنوانالعنوانرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 33

05 - 37

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 - الراتب الرئيسي للنشاط ........................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .......................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

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

مجموع القسم الثالث

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

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

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة ............................................مجموع االعتمادات اخملصصة ............................................

14. 000.000

13. 900.000

27.900.000

6.970.000

6.970.000

200.000.000

200.000.000

234.870.000

234.870.000

234.870.000

234.870.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يونـيو سنة يونـيو سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مـهام مدير اإلدارةن إنهاء مـهام مدير اإلدارة
والـوسـائل بالـلـجـنـة الـوطـنـية االسـتـشـاريـة لـتـرقـيةوالـوسـائل بالـلـجـنـة الـوطـنـية االسـتـشـاريـة لـتـرقـية

حقوق اإلنسان وحمايتها.حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عــبــــد الــهـــادي طــويلq بـــصــفـــته مـــديــرا لإلدارة والـــوســائل
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

وحمايتهاq إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام نـائب مـديرن إنـهاء مـهـام نـائب مـدير
باحملافـظة السـامية اHـكلفـة برد االعتـبار لألمازيـغيةباحملافـظة السـامية اHـكلفـة برد االعتـبار لألمازيـغية

وبترقية اللغة األمازيغية.وبترقية اللغة األمازيغية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

أحــــمـــــد مــــخــــلــــــوفq بــــصــــفــــتـه نـــــائـب مــــديــــــر لــــلــــمــــــوارد
الــبـشــريـــة واإلعالم اآللي بـاحملــافـظـــة الــسـامــــيـة اHـكــلـفـــة
qبــرد االعــتـبـار لـألمـازيــغـيـة وبــتـرقــيـة الــلـغــة األمـازيــغـيـة

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 27 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 17 يونـيو سنة  يونـيو سنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

.Wبواليت Wرئيسي دائرت.Wبواليت Wرئيسي دائرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عـبـد الله حرنانq بـصفته رئيـسا لدائرة الزيـتونة بوالية
سكيكدةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

مـحمـد نـاصر سـاكرq بـصفـته رئيـسـا لدائـرة قلـعة بـوصبع
بوالية قاHةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
Wن إنـهاء مـهام كتـاب عامWيـتضمّن إنـهاء مـهام كتـاب عام qيـتضم q2012 يونـيو سنة يونـيو سنة

لدى رؤساء دوائر في الواليات.لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنــهى مــهـــام الــسّــادة

اآلتية أسـماؤهم بـصفـتهم كتـابا عـامW لـدى رؤساء دوائر
في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

والية بشار :والية بشار :
qدائرة بشار : عبد ربي مؤدن -

والية بومرداس :والية بومرداس :
qدائرة دلس : علي بويحياوي -

والية البيض :والية البيض :
- دائرة البيض : بوعالم شاللي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة q2012 يـتـضمq يـتـضمّن إنـهـاء مـهام اHـديـر الـعامن إنـهـاء مـهام اHـديـر الـعامّ
لـــلــــشـــؤون الــــســـيـــاســــيـــة واألمـن الـــدولــــيـــW بـــوزارةلـــلــــشـــؤون الــــســـيـــاســــيـــة واألمـن الـــدولــــيـــW بـــوزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 تـنــهىq ابــتـداء من 30

أبــريل ســنـة q2012 مـهــام الــسّـيــد بن شــاعـة دانيq بــصــفـته
مديرا عاما لـلشؤ ون السياسية واألمن الدوليW بوزارة

الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يونـيو سـنة يونـيو سـنة q2012 يتـضمq يتـضمّن إنـهاء مـهام سـفيـرة فوقن إنـهاء مـهام سـفيـرة فوق
العادة ومفوضة لـلجمهوريالعادة ومفوضة لـلجمهوريّة اجلزائـرية اجلزائـريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة

الشالشّعبيعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا).ة بفيينا (جمهورية النمسا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 تـنــهىq ابــتـداء من 15

مايـو سنة q2012 مهـام اآلنسـة الطـاوس فروخيq بـصفـتها
ســفــيـرة فــوق الــعــادة ومــفــوضــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة
q(جــمــهـوريــة الــنــمــسـا) الــدّ�ـقــراطــيّــة الــشّـعــبــيّــة بــفــيـيــنــا

لتكليفها بوظيفة أخـرى.



3 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1242
22 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012  م م

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرينـن إنــهــاء مــهــام مــديــرين

للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنــهى مــهـــام الــسّــادة

اآلتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـنــشـاط االجـتـمـاعي
والتضامن في الواليات اآلتية :

- مــحــمــد قــاسمq في واليــة الــبــويــرةq إلعــادة إدمــاجه
qفي رتبته األصلية

qفي والية اجللفة qحاج عبد الرحمان بادة -

- شــريف حـــاج عـليq في واليـــة سـكـيـكــدةq إلعــــادة
qإدماجه في رتبته األصلية

- مـــحــــمــــد راجــــعيq في واليـــــة تـــنـــــدوفq إلحـــالـــتــه
عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرينـن إنــهــاء مــهــام مــديــرين
عامW لــدواوين التـرقــية والتسيير العقــاري فـيعامW لــدواوين التـرقــية والتسيير العقــاري فـي

الـواليـات.الـواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنــهى مــهـــام الــسّــادة

اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهم مــــديـــرين عــــامـــW لـــدواوين
qالـــتــــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعــــقـــاري في الـــواليـــات اآلتـــيـــة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qببشار qأحمد الج -

qبتيزي وزو qمصطفى بوزيد -

- جمال بن بادةq بإيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونـــيــــو ســـنـــة يـــونـــيــــو ســـنـــة q2012 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر

التعمير والبناء في والية اHدية.التعمير والبناء في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

يــوسف بـوجـنـيـجـنـةq بـصـفـته مـديــرا لـلـتـعـمــيـر والـبـنـاء
في واليـة اHديـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام مـــكـــلن إنـــهـــاء مـــهــام مـــكـــلّف
بالدبالدّراسات والـتراسات والـتّلخيص بـوزارة الـصلخيص بـوزارة الـصّـحة والسـحة والسّـكـانـكـان

- سابقـا.- سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

يوسف بن قـاسيq بصفـته مكلّـفا بالـدّراسات والتّـلخيص
بوزارة الصّحة والسّكان - سابقاq إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــفــتشن إنـــهــاء مـــهـــام مـــفــتش

بوزارة الصبوزارة الصّحة والسحة والسّكان وإصالح اHستشفيات.كان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عبــد الـرزاق بدر الـدينq بصـفـته مفـتشـا بـوزارة الصّـحة
والسّكان وإصالح اHستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونـــيــــو ســـنـــة يـــونـــيــــو ســـنـــة q2012 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مــــهـــام قــــاضن إنــــهـــاء مــــهـــام قــــاض

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

إبــــراهـــيـم نـــافــــيـــرq بــــصـــفــــته قــــاضـــيــــا �ـــجــــلس احملـــاســــبـــة
(محتسب من الدرجة األولى)q إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
17 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q2012 تـتضـمq تـتضـمّن تعـيW رؤسـاء دوائرن تعـيW رؤسـاء دوائر

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية تامنغست :- والية تامنغست :

qدائرة تازروق : عبد ربي مؤدن -
والية معسكر :والية معسكر :

qدائرة احلشم : علي بويحياوي -
والية تيبازة :والية تيبازة :

- دائرة الداموس : بوعالم شاللي.
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�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت

والية معسكر :والية معسكر :

qدائرة البرج : محمد ناصر ساكر -

والية سوق أهراس :والية سوق أهراس :

- دائرة احلدادة : عبد الله بوقرن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHوافق 17 يونـيو سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد عـبـد الله

حرنانq رئيسا لدائرة قلعة بوصبع بوالية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW اHـديــرة الـعـامن تــعـيـW اHـديــرة الـعـامّـةـة
لـــلــــشـــؤون الــــســـيـــاســــيـــة واألمـن الـــدولــــيـــW بـــوزارةلـــلــــشـــؤون الــــســـيـــاســــيـــة واألمـن الـــدولــــيـــW بـــوزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHوافق 17 يونـيو سـنة 2012 تعـيّن اآلنسـة الطاوس

فــــروخيq مــــديــــرة عــــامّــــة لــــلــــشــــؤون الـــســــيــــاســــيــــة واألمن
الـــدولـــيـــW بـــوزارة الـــشـــؤون اخلـــارجـــيّــةq ابـــتـــــداء من 16

مايـو سنـة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــW نــائــبي مــديــرن تــعــيــW نــائــبي مــديــر

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة 2012 تـعيّـن اآلنسـة والـسّـيد

اآلتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- مــــراد إســـعـــدq نـــائـب مـــديـــر لـــلـــشــــراكـــة مع االحتـــاد
qديرية العامّة ألوروباHاألوروبي با

- كـــــنـــــــزة بــن عــــــلـيq نـــــائـــــبـــــــة مـــــديـــــــر لـــــلـــــبــــــرامج
والشؤون االجتماعيـة باHديرية العامّة للجالية الوطنـية

في اخلـارج.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــر أمالكن تـــعــيـــW مــديــر أمالك

الدولة في والية غليزان.الدولة في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافــق 17 يـــونـــيــــو ســـنــــة 2012 يــعـــيّــن الـــسّـــــيــد

عــبـــــد الـــسـالم ســـيــــد اHــــرابطq مـــديـــــرا ألمـالك الـــدولـــــة
فــي واليـة غلـيزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن تــعــيــW مـــديــر احلــفظـن تــعــيــW مـــديــر احلــفظ

العقاري في والية باتنة.العقاري في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 17 يــونـــيــو ســـنــة 2012 يــعـــيّن الــسّـــيــد رابح

حفراويq مديرا للحفظ العقاري في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
17 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2012 تـــتــضــمq تـــتــضــمّن الـــتن الـــتّــعــيــW بــوزارةــعــيــW بــوزارة

االستشراف واإلحصائيات.االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم بوزارة االستشراف واإلحصائيات :
qمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص qفاروق بوشملة -

- يــــــزيـــــــد بن مـــــــوهــــــوبq مـــــــديــــــر دراســـــــات بــــــقـــــــسم
qاليّةHالتوازنات االقتصادية الكلية وا

- عـــمـــر ركـــاشq رئـــيس دراســـات بـــقـــسم ســـيـــاســـات
qالتنمية االقتصادية

- سماعـW بلـعيـديq رئيس دراسات بـقسم الـتنـمية
qالفضائية والتوازن اجلهوي

- دحــــــمــــــــان حـــــــســــــــqW رئـــــــيس دراســـــــــات بــــــقـــــــسـم
خصائص األقالـيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اســــــمـــــاهـــــمـــــا رئـــــيـــــسـي دراســـــات بـــــوزارة االســـــتـــــشـــــراف
واإلحصائيات :

- تــــــوفــــــيق حــــــاج مــــــســــــعــــــودq بــــــقــــــسـم الــــــتــــــوازنـــــات
qاليّةHاالقتصادية الكلية وا

- مـولــود بــشــاغـةq بــقــسم الـدّراســات الــد�ـوغــرافــيـة
وتنقـل السّـكان.
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�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 تـعيّـن اآلنـسـة خـديـجة

ســـاعـــدq رئـــيـــســــة دراســـات بـــقـــسم الـــتـــشــــغـــيل واHـــداخـــيل
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة بـــاHـــديـــريـــة الـــعــــامّــــة لـــلـــتـــنـــمـــيــة
االجــــتـــــمــــاعــــيــــة والــــد�ــــوغــــرافــــيــــا بــــوزارة االســــتــــشــــراف

واإلحصائيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنـة 2012 تـعـيّن اآلنـسـة حـفـيـظـة

قراشq رئـيسة دراسات بـقسم النـمذجة بـاHديريـة العامة
لــــلــــمـــنــــاهـج وتــــنـــظــــيـم اHــــنـــظــــومــــة اإلحــــصــــائــــيــــة بـــوزارة

االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــعــيــW نــائــبــة مــديــرن تـــعــيــW نــائــبــة مــديــر

بالديوان الوطني لإلحصائيات.بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 تــعـيّـن الـسّــيـدة نــاديـة

عـبــوديq نـائــبــة مـديــر لـلــمـيــزانـيــة والـصــفـقــات بـالــديـوان
الوطني لإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW رئــيـــســـتين تـــعـــيـــW رئــيـــســـتي

دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHوافق 17 يونـيو سنة 2012 تعيّـن السّيـدة واآلنسة

اآلتي اســـمــاهــمــا رئــيـــســتي دراســات بــالـــديــوان الــوطــني
لإلحصائيات :

- صـــورايـــة خـــامـــرq لــدى اHـــديـــر اHـــكـــلّف بـــالـــكـــتـــابــة
qالتقنية للمجلس الوطني لإلحصائيات

- فـتـيـحــة غـمـازq لــدى اHـديـر الــتـقـني لإلحــصـائـيـات
اجلهوية واإلحصائيات الفالحية ورسم اخلرائط.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــعــيــW نــائــبــة مــديــرن تـــعــيــW نــائــبــة مــديــر

بوزارة النبوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـــــوافق 17 يـــــونــــيـــــو ســـــنـــــة 2012 تـــــعـــــيّـن اآلنـــــســــــة

فــاطــمــــة الــزهــراء ديـدوشq نــائــبــة مــديــر ألنــظــمــة اإلعالم
واإلحصائيات بوزارة النّقـل.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
Wمديـرين عــامـ Wن تعيـWمديـرين عــامـ Wيـتضـمّن تعيـ qيـتضـم q2012 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
لــــدواوين الــــتـــرقــــــيـــة والــــتــــســـيــــيـــر الــــعــــقـــــاري فـيلــــدواوين الــــتـــرقــــــيـــة والــــتــــســـيــــيـــر الــــعــــقـــــاري فـي

الـواليـات.الـواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسـمـاؤهـم مـديـرين عـامـW لــدواوين الـتـرقـيــة والـتـسـيـيـر
العقاري في الواليات اآلتية :

qببشار qجمال بن بادة -

qبتيـزي وزو qأحمد الج -

- مصطفى بوزيدq بإيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديــر الـشـبـابن تــعـيـW مـديــر الـشـبـاب

والرياضة في والية سيدي بلعباس.والرياضة في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 27 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

ســــــوداكq مــــديــــــرا لــــلــــشــــبــــــاب والــــريــــاضــــــة فـي واليــــــة
ســيدي بلعبـاس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433
11 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمن إنــهــاء مــهـامq يــتـضــمن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مديرين للمجاهدين في الواليات (استدراك).مديرين للمجاهدين في الواليات (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـدة الــرسـمـيــة - الـعـدد  28 الـصــادر بـتـاريخ 17
جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 9 مايو سنة 2012.

الـــصــــفـــــحـــة 23 - الــــعـــــمــــود الـــثــــانـي - الـــســـطــر 5
(فيما يخص السيد محمد الصالح اHهرات) :

q"بدال من : "مدير اجملاهدين في والية خنشلة -

- يقرأ : "مدير اHتحف اجلهوي للمجاهد بخنشلة".

ونـتـيـجة لـذلكq يـصـحح عـنـوان اHرسـوم �ـا يـتوافق
مع ذلك.

... (الباقي بدون تغيير)....
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اHادة اHادة 2 :  : يتم إعـداد طلـبات رخص الـتحـليق الـدائمة
أو اHؤقتةq مع أو بدون هـبوطq طبقا للـنماذج اHبينة في
اHــلــحــقــW األول والــثـانـي بــهــذا الـقــرار حــسـب اإلجـراءات
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة اHــــعــــمــــول بــــهــــاq إمــــا لــــدى اHــــمــــثــــلــــيـــات
الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة اجلــــزائـــريــــة وإمـــا مـــبــــاشـــرة لـــدى وزارة

الشؤون اخلارجية طبقا للتنظيم ساري اHفعول.

qؤقتةHوتـرسل طلبـات رخص التحلـيق الدائمـة أو ا
مـع أو بـــدون هــبـــوطq بـــصـــفـــة مـــنـــتـــظـــمـــة من قـــبل وزارة

الشؤون اخلارجية إلى وزارة الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 3 :  : تبW اآلجال اHـطلوبة لتقد� طلبات رخص
الــتـحــلـيـق الـدائــمـة أو اHــؤقـتــةq مع أو بــدون هـبــوط وكـذا
الـشــروط الـتـقــنـيـة لــتـنـفــيـذ الــرحالت في اHـلــحق الـثـالث

بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــرفق طـــلــبـــات رخص الـــتــحـــلــيـق اHــؤقـــتــة
اخلــاصـــة بــنــقـل شــخـــصــيــات حـــكــومـــيــة وتـــرحــيل الـــرعــايــا
واHـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة بـــاجتـــاه اجلـــزائـــرq بـــرأي وزارة
الــشــؤون اخلــارجــيــةq طــبــقــا لــلــنــمــوذج الــوارد في اHــلــحق

الرابع بهذا القرار. 

اHــــادة اHــــادة 5 :  : تــــدرس وزارة الـــدفــــاع الــــوطـــنـي طـــلــــبـــات
رخص التحليق الدائمة أو اHؤقتةq مع أو بدون هبوط.

ترسل الـقرارات اHـتعلـقة بهـذه الطـلبات إلى وزارة
الشؤون اخلارجية لتبليغها إلى أصحاب الطلبات.

اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 18 أبريل سنة 2012.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 26 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 18 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يـحــدد كــيـفــيـاتq يـحــدد كــيـفــيـات

تـــــقــــد� طـــــلــــبـــــات رخص حتـــــلــــيـق طــــائـــــرات الــــدولــــةتـــــقــــد� طـــــلــــبـــــات رخص حتـــــلــــيـق طــــائـــــرات الــــدولــــة
األجـــــنـــــبـــــيــــــة مع أو بـــــدون هــــــبـــــوطq فـــــوق الـــــتـــــراباألجـــــنـــــبـــــيــــــة مع أو بـــــدون هــــــبـــــوطq فـــــوق الـــــتـــــراب

اجلزائري.اجلزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qووزير الشؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 02 - 403 اHـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نــوفـمـبــر سـنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

سنة 2010 واHتضمن تعيW أعضاء احلكومة.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 199
اHـؤرخ في 20 رمــضـان عـام  1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
2010 الـذي يحـدد قواعـد حتلـيق طـائرات الـدولة األجـنبـية

qادة 5 منهHالسيما ا qفوق التراب اجلزائري

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــرسـوم الــتـنــفـيـذي
رقم 10 - 199 اHؤرخ في 20 رمـضان عام 1431 اHوافق 30
qــادة 5 مــنهHالســـيــمـــا ا qـــذكــور أعالهHغـــشت ســـنــة 2010 وا
يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى حتــديــد كـــيــفــيـــات تــقــد� طـــلــبــات
رخص الــــتـــــحــــلـــــيق مـع أو بــــدون هـــــبــــوطq فـــــوق الــــتــــراب
اجلــزائـــري الــصــادرة مـن قــبل دولـــة أجــنــبـــيــة أو مــنـــظــمــة

دولية.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية
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اHلحـــق األولاHلحـــق األول
استمارة طلب الرخصة الدائمة للتحليق فوق التراب اجلزائرياستمارة طلب الرخصة الدائمة للتحليق فوق التراب اجلزائري

مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة األجنبيةمع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة األجنبية
أ . سفارة :أ . سفارة :

ب . الطائرةب . الطائرة

دليل النداءدليل النداء رقم التسجيلرقم التسجيل الطرازالطراز

ج . اHهمات اHطلوبة : (اجلواب يكون بـ نعم أو بـ ال).ج . اHهمات اHطلوبة : (اجلواب يكون بـ نعم أو بـ ال).

ال

نقل الشخصيات الهامة جدا
نقل األفراد

نقل البريد الدبلوماسي
نقل اHواد غير احلساسة

نقل اHساعدات اإلنسانية خارج التراب اجلزائري
رحالت الصيانة التقنية واHواكبة

رحالت اإلجالء الصحي

نعمنعماHهماتاHهمات

اإلجراءات اخلاصة :اإلجراءات اخلاصة :

qثل لفائدة طائرات الدولة اجلزائريةHعاملة باH1 . يجب أن �نح مبدأ ا

qتكون محل طلب مؤقت q"ذكورة في النقطة "جHهمات غير اH2 . ا

qنوعة داخل التراب اجلزائريª 3 . التزود بالوقود جوا و الرحالت التدريبية

qستفيدة من الرخصة الدائمة للتحليق تكون مجردة من وسائل االستطالعH4 . الطائرات ا

qهمة باجتاه اجلزائرH(48) ساعة قبل تنفيذ الرحالت الناقلة للشخصيات ا W5 . إجبارية اإلشعار بـثمان وأربع

6 . الطائرات القتالية واالستطالعية و احلرب اإللكترونية و كذا اHروحيات ليست معنية بالرخصة الدائمة.

مالحظة : مالحظة : طلب رخصة التحليق الـدائمة مع أو بدون هبوط فـوق الـتراب اجلزائري يجب أن يدرج على هذا النحو و في
حالة ما إذا كانت اHعلومات اHطلوبة ناقصةq ال يؤخذ الطلب بعW االعتبار.
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اHلحـــق الثانياHلحـــق الثاني

استمارة طلب الرخصة اHؤقتة للتحليق فوق التراب اجلزائرياستمارة طلب الرخصة اHؤقتة للتحليق فوق التراب اجلزائري
مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة األجنبيةمع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة األجنبية

أ . سفارة :أ . سفارة :
ب . الطائرةب . الطائرة

1 . الطراز :
2 . رقم التسجيل :

3 . دليل النداء :
ج . الهدف من اHهمة :ج . الهدف من اHهمة :

د . اHطار/ دليل اHكان للمنظمة العاHية للطيران اHدني :د . اHطار/ دليل اHكان للمنظمة العاHية للطيران اHدني :
1 . مطار اإلقالع :

2 . مطار الوجهة النهائية :
هـ . تاريخ تنفيذ اHهمة : هـ . تاريخ تنفيذ اHهمة : 

و . التحركات الكاملة للمهمة :و . التحركات الكاملة للمهمة :
1 . آخر مطار قبل دخول اجملال اجلوي لإلعالم/ اجلزائر :

2 . نقطة و توقيت (توقيت عاHي) دخول اجملال اجلوي لإلعالم/ اجلزائر :
3 . اHسلك اHبرمج للتحليق باجملال اجلوي اجلزائري : 

4 . مطار الهبوط التقني باجلزائر :
5 . مطار التحويل باجلزائر :

6 . نقطة و توقيت (توقيت عاHي) اخلروج من اجملال اجلوي لإلعالم/ اجلزائر : 
7 . الوجهة اHوالية بعد ترك اجملال اجلوي اجلزائري :

ز . األفراد على م¬ الطائرة :ز . األفراد على م¬ الطائرة :
1 . الطاقم :

2 . عدد اHسافرين :
3 . اسم و/ أو صفة الشخصيات اHنقولة :

4 . تعريفq و عند االقتضاء مهنة اHريض عند اإلجالء الصحي.
ح . احلمولة اHنقولة :ح . احلمولة اHنقولة :

قائمة األسلحة و/أو احلمولة اخلطيرة اHنقولة :قائمة األسلحة و/أو احلمولة اخلطيرة اHنقولة :

الوزنالوزن رمز منظمة األ اHتحدةرمز منظمة األ اHتحدة الكميةالكميةتعيW العتاد / اHوادتعيW العتاد / اHواد

مالحظة : مالحظة : طلب رخصة التحليق اHـؤقتة مع أو بدون هبوطq فـوق الـتراب اجلـزائري يجب أن يدرج على هذا النحو وفي
حالة ما إذا كانت اHعلومات اHطلوبة ناقصةq ال يؤخذ الطلب بعW االعتبار.
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اHلحـــق الثالثاHلحـــق الثالث

إجراءات إدراج طلبات رخص التحليق فوق التراب اجلزائري الدائمة و اHؤقتةإجراءات إدراج طلبات رخص التحليق فوق التراب اجلزائري الدائمة و اHؤقتة

والشروط التقنية لتنفيذ الرحالتوالشروط التقنية لتنفيذ الرحالت

I . آجال إدراج طلبات رخص التحليق الدائمة : . آجال إدراج طلبات رخص التحليق الدائمة :

تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة اHطلوبة.

II . آجال إدراج طلبات رخص التحليق اHؤقتةq مع أو بدون هبوط :. آجال إدراج طلبات رخص التحليق اHؤقتةq مع أو بدون هبوط :

1 . واحـد و عشرون (21) يومـاq قبل تـاريخ تنـفيـذ الـرحلـة اHبـرمجـة عنـدما يـتعـلق األمر بـالطـائرات الـقتـاليـةq ونقل

العتاد واألجهزة العسكرية.  

2 . خـمـسـة عـشر (15) يومـاq قـبل تـاريخ تـنـفـيذ الـرحـلـة اHـبـرمجـة عـنـدمـا يـتعـلق األمـر بـنـقل الـشـخصـيـات احلـكـومـية

واألفراد أو البريد الدبلوماسي واHساعدات اإلنسانية ورحالت الصيانة التقنية و اHواكبة.  

3 . عشرة (10) أيامq قبل تاريخ تنفيذ الرحلة اHبرمجة عندما يتعلق األمر باHهمات غير اHذكورة أعاله.

III . الشروط التقنية لتنفيذ الرحالت اHستفيدة الرخص الدائمة و اHؤقتة : . الشروط التقنية لتنفيذ الرحالت اHستفيدة الرخص الدائمة و اHؤقتة :

q1 . كل حتليق فوق التراب اجلزائري مهما كانت طبيعة الرخصة يجب أن ينفذ حسب نظام احلركة اجلوية العامة

q2 . وجوب التحليق وفق قواعد الطيران باألجهزة

q3 . اإليداع اإلجباري خملطط الطيران

q4 . ذكر رقم رخصة التحليق في اخلانة رقم 18 من مخطط الطيران

5 . في حالـة الهبـوطq تخضع الـطائـرات لوجوب اسـتغالل اHطـارات الدوليـة أثنـاء الوصول إلى اجلـزائر و كذا خالل

q(اجلزائر / AIP) كما هو محدد في الكتيب اخلاص �علومات الطيران qاالنطالق باجتاه اخلارج

IV . الترتيبات اخلاصة : . الترتيبات اخلاصة :

1 . رخـص الـتــحــلـيـق الـــمــؤقـتــة تــكــون صـاحلـــة خـالل االثــنــتــW و سـبــعــW (72) ســاعــة اHــوالــيـة لـــتـاريـخ تـــنـفـــيـذ

qبرمجةHالرحلة ا

qيجب أن يكون موضوع إعادة إدراج طلب جديد qعلومات اخلاصة بالرحلةH2 . كل تغيير في ا

3 . مدة صالحية الرخصة الدائمة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. 
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اHلحـــق الرابعاHلحـــق الرابع

نـموذج رأي وزارة الشؤون اخلارجية للرحالت اخلاصةنـموذج رأي وزارة الشؤون اخلارجية للرحالت اخلاصة

لطائرات الدولة األجنبيةلطائرات الدولة األجنبية

سـفـارة :سـفـارة :

الرقم الترتيبي :الرقم الترتيبي :

طراز الطائرة :طراز الطائرة :

رقم التسجيل :رقم التسجيل :

دليل النداء الالسلكي :دليل النداء الالسلكي :

تاريخ الوصول :تاريخ الوصول :

تاريخ االنطالق :تاريخ االنطالق :

موضوع اHهمة :موضوع اHهمة :

رأي وزارة الشؤون اخلارجية فيما يخص موضوع اHهمةرأي وزارة الشؤون اخلارجية فيما يخص موضوع اHهمة

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

مالحظة :مالحظة : هذا النموذج ال يخص إال طلبات رخص التحليق اHؤقتة لنقل الشخصيات احلكوميةq وترحيل األشخاص ونقل
اHساعدات اإلنسانية باجتاه اجلزائر.

يرسل هذا اHلحق إلى مديرية العالقات اخلارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني مرفقا بطلب الرخصة.يرسل هذا اHلحق إلى مديرية العالقات اخلارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني مرفقا بطلب الرخصة.
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يــونــيــو مـــقـــرر مــؤرخ في مـــقـــرر مــؤرخ في 20 رجب عــام  رجب عــام 1433 اHــوافـق  اHــوافـق 10 يــونــيــو 
ســنـــة ســنـــة q2012 يــتـضــمن اHــصــادقــة عـلى مــخــتــلف بـذلq يــتـضــمن اHــصــادقــة عـلى مــخــتــلف بـذل

مستخدمي اHديرية العامة للحماية اHدنية.مستخدمي اHديرية العامة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئـــيس الـــلــجـــنــة الـــوزاريـــة اHــشـــتــركـــة الــدائـــمــة
لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اHـسـتـعـمـلة

qفي اجليش الوطني الشعبي
- �قـتضى اHرسوم رقم 81 - 248 اHؤرّخ في 20 ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام 1401 اHـــــوافق 19 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1981
واHــتــضــمن حــمـايــة الــبــذل الــعــسـكــريــة لــلــجـيـش الـوطــني

qميزةHالشعبي واحلفاظ على خصائصها ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 11 - 248
اHــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 اHــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة
2011 واHــتـــضــمن إنـــشــاء جلـــنــة وزاريـــة مــشـــتــركـــة دائــمــة

لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اHـسـتـعـمـلة
qفي اجليش الوطني الشعبي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 503
اHــؤرّخ في 21 ديــســمـــبــر ســنــة 1991 واHـــتــضـــمن تــنـــظــيم
اإلدارة اHركزية للمـديرية العامة للحـماية اHدنيةq اHعدّل

qتمّمHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 106
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

qدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا WنتمHا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يصادق على مـختلف بذل مستخدمي
اHـديـريــة الـعـامــة لـلـحــمـايـة اHـدنــيـةq الـتـي حتـدد بـطــاقـتـهـا
وأوصافـها الـتقـنيـة في اHلـحقW 2 و3 اHرفـقW بأصل هذا

اHقرّر.
2 : : الــبــذل اHــعــنــيــة اHــصــادق عــلــيــهــا في اHــادّة اHـاداHـادّة ة 

األولى أعالهq وعددها ثالث (3) وهي كاآلتي :
Wاخلـدمــة واخلـروج لــلــمـســتـخــدمـ qبـذلــة االحــتـفــال -

q(صيف - شتاء) ذكور
Wاخلـدمــة واخلـروج لــلــمـســتـخــدمـ qبـذلــة االحــتـفــال -

q(صيف - شتاء) إناث
- بذل التدخل.

اHاداHادّة ة 3 : : ينشر هــــذا اHقـرر في اجلريدة الرّسمـــيّة
للجمهــوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 10
يونيو سنة 2012.

اللواء  حاجي زرهونياللواء  حاجي زرهوني

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق أو اHـوافق أوّل يـولـيـول يـولـيـو
ســنــة ســنــة q2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرq يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

.Wالعام للعالقات االقتصادية والتعاون الدولي.Wالعام للعالقات االقتصادية والتعاون الدولي
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
13 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012

واHـتـضــمن تـعـيـW الــسـيـد مـرزاق بــلـحـيـمــرq مـديـرا عـامـا
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيّـد مـرزاق بـلـحـيـمـرHـاداHا
qWـديـر الـعــام لـلـعالقـات االقـتـصــاديـة والـتـعـاون الـدولـيـHا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلـــارجـــيـــةq عــلـى جـــمــيـع الــوثـــائـق واHــقـــرّراتq �ـــا فـــيـــهــا

القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 11 شعـبان عام 1433 اHوافق أوّل
يوليو سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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وزارة العـدلوزارة العـدل
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 23  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1432
اHـوافق اHـوافق 23  غــشت سـنـة   غــشت سـنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّـن وضع بـعضـن وضع بـعض
أسالك الــنـفــســانــيــW لــلـصــحــة الــعــمــومـيــة الــتــابــعـةأسالك الــنـفــســانــيــW لــلـصــحــة الــعــمــومـيــة الــتــابــعـة
لوزارة الصحـة والسكان وإصالح اHسـتشفياتq فيلوزارة الصحـة والسكان وإصالح اHسـتشفياتq في

حالة خدمة لدى وزارة العدل.حالة خدمة لدى وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-240 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qللصحة العمومية Wألسالك النفساني

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 2
ذي احلــــجّــــة عــــام 1429 اHــــوافق 30 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008
Wــتــضــمّن وضــــع بــعض األسالك مـن االخــتــصــــــاصــيــHوا
فـي عـــلم الـــنـــفس الـــتـــابـــعـــW لـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان
وإصالح اHــــســــتـــشــــفـــيــــات في حــــالــــة اخلـــدمــــــة لـــدى وزارة

qالعــدل
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-240 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHــوافق 22 يــــولــيـــو ســنــة 2009 واHــذكــــور أعالهq يــوضــع
في حـــالـــة خــدمـــة لـــدى وزارة الـــعــدل وفـي حــدود الـــتـــعــداد
اHــنــصــوص عــلـــيه في هــذا الــقــــرار اHــوظــفــون اHــنــتــمـون

للسلك اآلتي :

1 - بعنوان اHؤسسات العقابية : - بعنوان اHؤسسات العقابية :

التعدادالتعدادالتعدادالتعدادالسلكالسلك اHنصب العالياHنصب العالي

120048- النفسانيون العياديون للصحة العمومية نفساني منسق للصحة العمومية

2 - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :

التعدادالتعدادالهيئةالهيئة السلكالسلك

- اHدرسة العليا للقضاء
النفسانيون العياديون للصحة العمومية- اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط

2

2

Wـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 :  : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
qـــــادّة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا WــــــنــــــتــــــمـــــHا
اHـــؤســـســـة أو اإلدارةq الـــذين يـــوضـــعـــون فـي حـــالـــة خـــدمــة
لـديــهـــا طـبـقــــا لألحـكــــام الـقـانـونـــيـة األسـاســـيـة احملـــددة
في اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-240 اHـؤرّخ في  29 رجب

عام 1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
خـدمـة من حـق الـتـرقـيـة طـبـقـا ألحـكـام اHـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 09-240 اHــــــؤرّخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22

يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 2 ذي احلـــجّـــة عــام 1429 اHــوافـق 30 نـــوفـــمـــبـــر

سنة 2008 واHذكور أعاله.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 23 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 23
غشت سنة 2011.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 23  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1432
اHـوافق اHـوافق 23  غــشت سـنـة   غــشت سـنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّـن وضع بـعضـن وضع بـعض
أسالك اHــمــارســW الــطــبــيــW الــعــامــW في الــصــحــةأسالك اHــمــارســW الــطــبــيــW الــعــامــW في الــصــحــة
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــانالـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان
وإصالح اHـســتـشــفـيــاتq في حــالـة خــدمـة لـدى وزارةوإصالح اHـســتـشــفـيــاتq في حــالـة خــدمـة لـدى وزارة

العدل.العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-393 اHؤرّخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسـالك اHــــمــــارســــW الــــطــــبــــيــــW الـــــعــــامــــW في الــــصــــحــــة

العمومية

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 2
ذي احلــــجّــــة عــــام 1429 اHــــوافق 30 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008
Wالـــطـــبـــيـــ WـــمـــارســـHـــتـــضـــمّن وضـــع بــــعض أسالك اHوا
الـعـامW في الـصحـة العـمـوميـة التـابـعW لـوزارة الصـحة
والــســكــان وإصالح اHــسـتــشــفــيـات فـي حـالــة اخلــدمــــة لـدى

qوزارة العــدل

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430
اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة 2009 واHــذكـــور أعـالهq يـوضــع
في حـــالـــة خــدمـــة لـــدى وزارة الـــعــدل وفـي حــدود الـــتـــعــداد
اHــنــصــوص عــلـــيه في هــذا الــقــــرار اHــوظــفــون اHــنــتــمـون
ألحــد أسـالك اHــمــارســW الــطــبــيــW الــعــامــW في الــصــحــة

العمومية اآلتية :

1 - بعنوان اHؤسسات العقابية : - بعنوان اHؤسسات العقابية :

التعدادالتعدادالتعدادالتعداداألسالكاألسالك اHناصب العليااHناصب العليا

1050146- األطباء العامون في الصحة العمومية
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طبيب رئيس وحدة
طبيب منسق

2 - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :

التعدادالتعدادالهيئاتالهيئات األسالكاألسالك

- اHدرسة العليا للقضاء

- اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط

- اHدرسة الوطنية Hوظفي إدارة السجون

إقامة القضاة

األطباء العامون في الصحة العمومية
جراحو األسنان العامون في الصحة العمومية

األطباء العامون في الصحة العمومية

األطباء العامون في الصحة العمومية
جراحو األسنان العامون في الصحة العمومية

األطباء العامون في الصحة العمومية
جراحو األسنان العامون في الصحة العمومية

4

2

2

6

4

2

2

- الصيادلة العامون في الصحة العمومية

- جراحو األسنان العامون في الصحة العمومية

25048 صيدلي منسق

450146
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وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

Wـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 :  : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
qـــــادّة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا WــــــنــــــتــــــمـــــHا
اHــــؤســـــســــــة أو اإلدارةq الـــــذيــن يــــوضـــــعــــــــون فـي حــــالــــــة
خـدمـــة لــديـهـــا طــبـقــــا لألحــكــــام الـقــانـونـــيــة األسـاســـيـة
احملـــددة في اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7
ذي احلــــجّــــة عــــام 1430 اHــــوافق 24 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2009

واHذكــور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
اخلـدمـة من حق التـرقـية طـبقـا ألحـكام اHـرسوم الـتّـنفـيذيّ
رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7 ذي احلــجّـة عـام 1430 اHـوافق 24

نوفمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 2 ذي احلـــجّـــة عــام 1429 اHــوافـق 30 نـــوفـــمـــبـــر

سنة 2008 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية.
حـرّر بـاجلـزائـر في 23 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 23

غشت سنة 2011.

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــــر رقم 06-03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمّن القانون األساسي العامّ للوظيفة العموميةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-162 اHـؤرّخ
في 23 ربـــيع األوّل عــام 1426 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يـــحـــدّد صـالحـــيـــات الــــوزيــــر اHـــنـــتـــدب لــــدى وزيــــر

qالدفـاع الوطني

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 11-426 اHـؤرّخ
في 13 مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـــذي يــحــدّد تـــشــكــيــلـــة الــديــوان اHـــركــزي لــقــمـع الــفــســــاد

qوتنظيمه وكيفيات سيره

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــــرّئـــــاسيّ رقم 11-426 اHــــؤرّخ في 13 مــــحــــرّم عــــام 1433
اHـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـقرار إلى حتديد عـدد ضباط وأعوان الـشرطة القـضائية
الــــتـــابــــعـــW لــــوزارة الــــدفـــاع الــــوطـــنـي اHـــوضــــوعـــW حتت

تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــحــــدّد عـــدد الــــضـــبــــاط وأعــــوان الـــشــــرطـــة
الـقـضائـيـة الـتابـعـW لـوزارة الدفـاع الـوطـني واHـذكورين

في اHادّة األولى أعالهq كما يأتي :
qخمسة  (5) ضباط شرطة قضائية -
- خمسة  (5) أعوان شرطة قضائية.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 10 أبريل سنة 2012.

وزارة اMاليوزارة اMاليّة
ار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 18 جــــمــــادى األولى جــــمــــادى األولى قــــــرقــــــر
عـــام عـــام 1433 اHـوافــق  اHـوافــق 10 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2012 يـحـدq يـحـدّد عددد عدد
ضباط وأعوان الشـرطة القضائيـة التابعW لوزارةضباط وأعوان الشـرطة القضائيـة التابعW لوزارة
الــدفـاع الـوطــني اHـوضــوعـW حتت تـصــرف الـديـوانالــدفـاع الـوطــني اHـوضــوعـW حتت تـصــرف الـديـوان

اHركزي لقمع الفساد.اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدفاع الوطني
qاليّةHووزير ا

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 06-02 اHــؤرّخ في 29 مــحــرّم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمّن

qWالعسكري Wالقانون األساسي العامّ للمستخدم
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ار وزاري مـــشــــتـــــرك مـــؤرار وزاري مـــشــــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 17 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 قـــــرقـــــر
اHــوافــق اHــوافــق 7  يــونـــيــو ســـنــة   يــونـــيــو ســـنــة q2012 يــحـــدq يــحـــدّد عــدد ضـــبــاطد عــدد ضـــبــاط
وأعـــوان الـــشـــرطــــة الـــقـــضـــائـــيــــة الـــتـــابـــعـــW لـــوزارةوأعـــوان الـــشـــرطــــة الـــقـــضـــائـــيــــة الـــتـــابـــعـــW لـــوزارة
الــــداخـــلـــيـــة واجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة اHــــوضـــوعـــW حتتالــــداخـــلـــيـــة واجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة اHــــوضـــوعـــW حتت

تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد.تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
qاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 11-426 اHـؤرّخ
في 13 مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـــذي يــحــدّد تـــشــكــيــلـــة الــديــوان اHـــركــزي لــقــمـع الــفــســــاد

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

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-322 اHؤرّخ
في 16 مــحــرّم عـام 1432 اHــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 2010
Wالـتابـع WوظـفHـتضـمّن القـانون األسـاسي اخلاص بـاHوا

qلألسالك اخلاصة باألمن الوطني

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــــرّئـــــاسيّ رقم 11-426 اHــــؤرّخ في 13 مــــحــــرّم عــــام 1433
اHـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـقرار إلى حتديد عـدد ضباط وأعوان الـشرطة القـضائية
WـوضوعHلوزارة الـداخلـية واجلمـاعات احملـلية ا Wالتابـع

حتت تصرف الديوان اHركزي لقمع الفساد.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــحــــدّد عـــدد الــــضـــبــــاط وأعــــوان الـــشــــرطـــة
القـضـائيـة الـتابـعـW لـوزارة الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـية

واHذكورين في اHادّة األولى أعالهq كما يأتي :
qخمسة  (5) ضباط شرطة قضائية -
qخمسة  (5) أعوان شرطة قضائية -

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 7
يونيو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1432 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 17
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة q2011  يـتـضـمن اعـتـمـاد الـشـركة ذاتq  يـتـضـمن اعـتـمـاد الـشـركة ذات
الـشخص الوحـيد وذات اHـسؤوليـة احملدودة "كا الـشخص الوحـيد وذات اHـسؤوليـة احملدودة "كا 2 أن أن

.Wللتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأم.Wللتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432
اHـوافق 17 نــوفـمـبــر سـنـة 2011 تــعـتـمــدq تـطــبـيـقــا ألحـكـام
األمــــــر رقم 95 - 07 اHــــــؤرّخ في 23 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1415
اHــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات
واHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 95 - 340 اHـؤرّخ في 6 جـمـادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــW االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اHــهـنـيــة وسـحـبه مــنـهم ومـكــافـأتـهم ومــراقـبـتـهـمq الـشـركـة
ذات الـشخص الـوحـيد وذات اHـسـؤوليـة احملـدودة  اHسـماة
" كـا 2 أن لـلـتأمـيـنـات" واHـسـيرة من طـرف الـسـيـدة نـكلي

.Wبصفة شركة سمسرة التأم qنوارة
�ـــنح هــذا االعـــتـــمــاد لـــهـــذه الــشّـــركـــة قــصـــد ªـــارســة

عمليات التأمW اآلتية :
q1 - حوادث
q2 - مرض

3 - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر
q( ستعملة عبر السكة احلديديةHا

q4 - أجسام عربات السكة احلديدية
q5 - أجسام العربات اجلوية

q6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية
qنقولةH7 - البضائع ا

q8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية
q9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك

10 - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة

qذاتيا
qدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11 - ا

12 - اHــــســــؤولــــيــــة اHـــدنــــيــــة لــــلــــعــــربــــات الــــبــــحــــريـــة

qوالبحيرية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير الداخلية وزير الداخلية واجلماعاتواجلماعات
احملليةاحمللية

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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qدنية العامةHسؤولية اH13 - ا

q14 - القروض

q15 - الكفالة

qالية اخملتلفةH16 - اخلسائر ا

q17 - احلماية القانونية

WـــعــــرضـــHــــســــاعـــدة ( مــــســـاعــــدة األشـــخــــاص اH18 - ا

q( ال سيما خالل تنقالتهم qللصعوبات
q20 - احلياة - الوفاة

q21 - الزواج - الوالدة

q22 - تأمينات تتعلق بأموال االستثمار

q24 - الرسملة

q25 - تسيير األموال اجلماعية

26 - االحتياط اجلماعي.

يخضــع كل تعـديل ألحد العناصر اHكونة Hلف طلب
االعـــــتــــــــمـــــاد إلـى اHـــــــوافــــــقـــــة اHــــــســـــــبــــــقـــــة إلدارة رقــــــابـــــة

التأمينات.
وزيـادة على ذلكq يـجب تبـليغ إدارة الـرقابة عن كل
عـنــصـر جــديـد �س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1432 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 17
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2011  يــتـــضـــمن اعــتـــمـــاد ســمـــســارq  يــتـــضـــمن اعــتـــمـــاد ســمـــســار

.Wللتأم.Wللتأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432
اHـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يـعـتـمــدq تـطـبـيـقـا ألحـكـام
األمــــــر رقم 95 - 07 اHــــــؤرّخ في 23 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1415
اHــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات
واHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 95 - 340 اHـؤرّخ في 6 جـمـادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــW االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اHــهــنـيــة وســحـبـه مـنــهم ومــكــافـأتــهم ومــراقــبـتــهمq الــســيـد
بــودفـــة الــطـــاهــرq بـــصــفـــته ســـمــســـارا لــلـــتــأمـــqW شــخـــصــا

طبيعيا.
�ـنـح هــذا االعـتــمــاد لــهــذا الــسـمــســار قــصــد ªــارسـة

عمليات التأمW اآلتية :
q1 - حوادث
q2 - مرض

3 - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر
q( ستعملة عبر السكة احلديديةHا

q4 - أجسام عربات السكة احلديدية
q5 - أجسام العربات اجلوية

q6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية
qنقولةH7 - البضائع ا

q8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية
q9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك

10 - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة

qذاتيا
qدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11 - ا

12 - اHــــســــؤولــــيــــة اHـــدنــــيــــة لــــلــــعــــربــــات الــــبــــحــــريـــة

qوالبحيرية
qدنية العامةHسؤولية اH13 - ا

q14 - القروض

q15 - الكفالة

qالية اخملتلفةH16 - اخلسائر ا

q17 - احلماية القانونية

WـــعــــرضـــHــــســــاعـــدة ( مــــســـاعــــدة األشـــخــــاص اH18 - ا

q( ال سيما خالل تنقالتهم qللصعوبات
q20 - احلياة - الوفاة

q21 - الزواج - الوالدة

q22 - تأمينات تتعلق بأموال االستثمار

q24 - الرسملة

q25 - تسيير األموال اجلماعية

26 - االحتياط اجلماعي.

يخضــع كل تعـديل ألحد العناصر اHكونة Hلف طلب
االعـــــتــــــــمـــــاد إلـى اHـــــــوافــــــقـــــة اHــــــســـــــبــــــقـــــة إلدارة رقــــــابـــــة

التأمينات.
وزيـادة على ذلكq يـجب تبـليغ إدارة الـرقابة عن كل
عـنــصـر جــديـد �س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

وزارة النقلوزارة النقل
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 9 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 7 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمـن تــنــظــيمq يــتــضــمـن تــنــظــيم

اإلدارة اHركزية لوزارة النقل في مكاتب.اإلدارة اHركزية لوزارة النقل في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا
qووزير النقل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 165
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

qعدّلHا q1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

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

qاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 10 - 98 اHؤرّخ
في 2 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1431 اHــــوافق 18 مــــارس ســــنـــة
2010 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

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

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 10 - 98 اHــؤرّخ في 2 ربــيع الـــثــاني عــام
1431 اHوافق 18 مـارس سنة 2010  واHذكـور أعالهq يهدف

هـذا الــقــرار إلى حتــديـد تــنــظـيـم اإلدارة اHـركــزيــة لـوزارة
النقل في مكاتب.

اHـاداHـادّة ة 2 :  تــنـظم مــديـريــة الـطــيـران اHــدني واألرصـاد
اجلويةq كما يأتي :

1 - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة
للمطارات للمطارات وتتكون من :

qطاراتHأ - مكتب التجهيزات والتصديق على ا
qطاراتHب - مكتب الدراسات وتطوير ا

ج - مكتب أمن الطيران اHدني.

2 - اHـديـرية الـفـرعيـة لـضبط الـنـقل اجلوي  - اHـديـرية الـفـرعيـة لـضبط الـنـقل اجلوي وتـتكون
من :

q أ - مكتب سجل الطيران
qب - مكتب النقل اجلوي

ج - مكتب التطوير والعالقات الدولية.

3 - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــراقـــبــة الـــسالمـــة واHالحــة - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــراقـــبــة الـــسالمـــة واHالحــة
اجلوية اجلوية وتتكون من :

qقاييس والسالمة اجلويةHأ - مكتب ا
qالحةHب - مكتب قابلية ا

qدنيHج - مكتب مستخدمي الطيران ا
د - مكتب اHالحة اجلوية.

4 - اHديرية الفرعية لألرصاد اجلوية  - اHديرية الفرعية لألرصاد اجلوية وتتكون من :
qأ - مكتب التجهيزات وشبكات األرصاد اجلوية

qب - مكتب التطوير
ج - مكتب استغالل وتطبيق األرصاد اجلوية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  تـــنــــظـم اHـــديــــريــــة الـــبــــحــــريــــة الـــتــــجــــاريـــة
واHوانىء كما يأتي :

1 - اHديرية الفرعية للنقل البحري  - اHديرية الفرعية للنقل البحري وتتكون من :
qأ - مكتب تطوير وحتديث النقل البحري

ب - مـــكـــتـب تـــنــــظـــيم ومــــراقـــبــــة نـــشــــاطـــات الــــنـــقل
qلحقةHالبحري والنشاطات ا

ج - مــكــتب الــدراســات االقــتــصــاديــة وحتــلــيـل سـوق
qالنقل البحري

د - مكتب مقاييس تكوين وتأهيل رجال البحر.

Wـديــريــة الـفــرعــيـة لــلــسالمــة واألمن الـبــحــريـHا - Wـديــريــة الـفــرعــيـة لــلــسالمــة واألمن الـبــحــريـH2 - ا
واHوانىء واHوانىء وتتكون من :

qينائيHأ - مكتب األمن البحري وا
qالحة البحريةHب - مكتب ا

ج - مكتب السالمة البحرية.

3 - اHديريـة الفرعـية للمـنشآت األسـاسية اHيـنائية - اHديريـة الفرعـية للمـنشآت األسـاسية اHيـنائية
وتتكون من :

qينائيةHنشآت األساسية اHأ - مكتب تطوير ا
ب - مـــكـــتب مـــتــابـــعــة اHـــشـــاريع اخلــاصـــة بـــاHــوانىء

ومراقبتها واإلشراف عليها.

4 - اHديـرية الفـرعية لـلنشـاطات اHيـنائية  - اHديـرية الفـرعية لـلنشـاطات اHيـنائية وتـتكون
من :

أ - مـــكــتب تـــطــويــر األمـالك الــعــمـــومــيـــة اHــيــنـــائــيــة
qواحملافظة عليها

ب - مـكـتب تــنـسـيق وتـرقـيـة الـنــشـاطـات اHـيـنـائـيـة
qرتبطة بهاHوالنشاطات ا

ج - مكتب متابعة تسيير اHوانىء واستغاللها.

4 :  تـنــظـم مـديــريــة الـــنــقل الـــبــري واحلـــضـري اHـاداHـادّة ة 
كما يأتي :

1 - اHديرية الفرعية للسكك احلديدية  - اHديرية الفرعية للسكك احلديدية وتتكون من :
qأ - مكتب تطوير شبكة السكك احلديدية

qب - مكتب مراقبة استغالل السكك احلديدية
ج - مكتب التقنW وأمن السكك احلديدية.
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وتـتـكون 2 - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـنـقل عـبـر الـطـرق  - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـنـقل عـبـر الـطـرق 
من :

qأ - مكتب تطوير أقطاب التبادل
qسافرينHب - مكتب نقل ا
qج - مكتب نقل البضائع

د - مكتب ترقية مهن النقل عبر الطرق.
3 - اHديرية الفرعية للنقل احلضري  - اHديرية الفرعية للنقل احلضري وتتكون من :
qأ - مكتب تطوير شبكات النقل اجلماعي احلضري

qب - مكتب تنظيم النقل احلضري
qج - مكتب مراقبة نشاطات النقل احلضري

د - مكتب التقنW وسالمة النقل العمومي اHوجه.
4 - اHــديـريـة الـفـرعــيـة حلـركـة اHـرور والــوقـايـة عـبـر - اHــديـريـة الـفـرعــيـة حلـركـة اHـرور والــوقـايـة عـبـر

الطرق الطرق وتتكون من :
qرور عبر الطرقHأ - مكتب حركة ا

ب - مــكـــتب مـــتــابـــعــة بـــرامج الــوقـــايــة واألمـن عــبــر
qالطرق

ج - مكتب اHراقبة التقنية للسيارات.

اHـاداHـادّة ة 5 :  تـــنــظــم مــديـــريــة الـــتـخــطـيـط والـتـــنـمــيـة
كما يأتي :

1 - اHديرية الفرعية للتخطيط  - اHديرية الفرعية للتخطيط وتتكون من :
qأ - مكتب إعداد برامج االستثمارات

qب - مكتب متابعة برامج االستثمارات
ج - مكتب اHدونات.

2 - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــتــــنــــمـــيــــة والــــدراســـات - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــتــــنــــمـــيــــة والــــدراســـات
االستشرافية  االستشرافية  وتتكون من :

qنشآت األساسية للنقلHأ - مكتب تطوير ا
ب - مكتب الدراسات االستشرافية.

3 - اHديـرية الـفرعيـة ألنظـمة اإلعـالم واإلحصـائيات - اHديـرية الـفرعيـة ألنظـمة اإلعـالم واإلحصـائيات
وتتكون من :

qأ - مكتب أنظمة اإلعالم
qب - مكتب اإلحصائيات

ج - مكتب حتليل وتقييم اHعطيات.

اHاداHادّة ة 6 :  تنظم مديرية التقنW والتعاون كما يأتي :
1 - اHـديرية الـفرعـية لـلتـقنW والـشؤون الـقانـونية - اHـديرية الـفرعـية لـلتـقنW والـشؤون الـقانـونية

واHنازعات واHنازعات وتتكون من :
qWأ - مكتب التقن

qب - مكتب الشؤون القانونية
ج - مكتب اHنازعات.

2 - اHديرية الفرعية للتعاون  - اHديرية الفرعية للتعاون وتتكون من :
qأ - مكتب التعاون الثنائي

ب - مكتب التعاون اHتعدد األطراف.
3 - اHـديـرية الـفـرعـية لـلـوثـائق واألرشيف - اHـديـرية الـفـرعـية لـلـوثـائق واألرشيف وتـتكون

من :
qأ - مكتب الوثائق

ب - مكتب األرشيف.

اHاداHادّة ة 7 :  تنظم مديرية اإلدارة العامة كما يأتي :
1 - اHديرية الفرعية للمستخدمW - اHديرية الفرعية للمستخدمW وتتكون من :

qWستخدمHأ - مكتب تسيير ا
qب - مكتب تسيير مستخدمي التأطير

ج - مكتب متابعـة تسيير مسـتخدمي اHصالح غير
اHمركزة واHؤسسات العمومية حتت الوصاية.

2 - اHديرية الفرعية للتكوين - اHديرية الفرعية للتكوين وتتكون من :
qأ - مكتب التكوين القاعدي

qعارفHستوى وجتديد اHا Wب - مكتب حتس
ج - مكتب االمتحانات اHهنية.

3 - اHـديرية الفـرعية للـميزانيـة واحملاسبة  - اHـديرية الفـرعية للـميزانيـة واحملاسبة وتـتكون
من :

qيزانيةHأ - مكتب التقديرات ا
ب - مكتب احملاسبة والصفقات العمومية.

4 - اHديرية الفرعية للوسائل العامة  - اHديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من :
qمتلكاتHأ - مكتب صيانة ا

qب - مكتب التموين
ج - مكتب تنظيم األحداث.

اHـاداHـادّة ة 8 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 شـــــوال عــــام 1432 اHـــــوافق 7
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 22 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 20 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
q2011 يــعـدq يــعـدّل الــقــرار اHـؤرل الــقــرار اHـؤرّخ في خ في 29 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة سـنـة سـنـة 
عـام عـام 1422 اHـوافق  اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة 2002 الـذي يـحدد الـذي يـحدد
تـــــشــــكـــــيــــلـــــة اHــــكـــــتب الـــــوزاري لألمـن الــــداخـــــلي فيتـــــشــــكـــــيــــلـــــة اHــــكـــــتب الـــــوزاري لألمـن الــــداخـــــلي في

اHؤسسة على مستوى وزارة الفالحة.اHؤسسة على مستوى وزارة الفالحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةq اHــعـدّل

qتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 410
اHـؤرخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 واHتضمن إنشاء مكاتب وزارية لألمن الداخلي في

qادة 6 منهHال سيما ا qؤسسة واختصاصها وتنظيمهاHا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 149
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

qالفالحة

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرّخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام
1422 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنـة 2002 الـذي يـحـدد تــشـكـيـلـة

اHــــكـــــتـب الــــوزاري لـألمن الـــــداخـــــلي فـي اHـــــؤســــســـــة عـــــلى
qمستوى وزارة الفالحة

- وبعد االطالع علـى رأي وزير الداخلية واجلماعات
احملـلــيــة اHـؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اHـوافق 27 يــونــيـو

q2011 سنة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 410 اHـؤرخ في 18 شـعـبـان عـام 1419
اHـوافق 7 ديـسـمبـر سـنة 1998 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الــقـــرار إلى تــعــديل اHــادة 2 من الــقــرار اHــؤرّخ في 29 ذي
الـــقـــعـــدة عـــام 1422 اHــوافق 12 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2002 الــذي
يـــحــــدد تــــشـــكــــيـــلــــة اHـــكــــتب الــــوزاري لألمـن الـــداخــــلي في

اHؤسسة على مستوى وزارة الفالحة.

" اHـادة 2 :  يــتـضـمـن اHـكـتب الــوزاريq الـذي يـرأسه
مكلف بالدراسات والتلخيصq ثالثة (3) رؤساء دراسات

وثالثة (3) مكلفW بالدراسات.

... (الباقي بدون تغيير) ... "

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 20
أكتوبر سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافـق  اHـوافـق 9
مــــايـــــو ســــنــــة مــــايـــــو ســــنــــة q2012 يــــتــــضــــمـq يــــتــــضــــمـّـن تــــأســــيس الــــلــــجــــنــــةـن تــــأســــيس الــــلــــجــــنــــة

القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

qتمّمHعدّل واHا qتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقـــا ألحــكــــام اHــادّة 142 مــكــــرّر
مـن اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال
عام 1431 اHوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واHـتـضمّن تـنـظيم
الــصـــفـــقـــات الـــعـــمــومـــيـــةq اHـــعـــدّل واHـــتــمّـمq تـــؤسس جلـــنــة

قطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافـق  اHـوافـق 9
مايــو سنة مايــو سنة q2012 يحدq يحدّد تـشكـيلـة اللجـنة الـقطـاعيةد تـشكـيلـة اللجـنة الـقطـاعية

للصفقات لوزارة الثقافة.للصفقات لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 17 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHـوافق 9 مـايــو ســنـة q2012 حتــدّد تـشــكـيــلـة الــلـجــنـة

الــقـطـاعــيـة لـلــصـفـقــات لـوزارة الـثــقـافـةq تــطـبـيــقـا ألحـكــام
اHــادّة 153 مـن اHـــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقـم 10-236 اHــؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHـــتــضـــمّن تـــنــظـــــيم الـــصــفـــقــــات الـــعـــمــومـــــيــةq اHـــعـــدّل

واHتمّـمq كمـا يأتي :

األعضاء الدائمونq األعضاء الدائمونq السيدة والسادة :
- مـحــمـد بــوصـبعq مــديـر الــدّراسـات االســتـشــرافـيـة
qكـلّفة بالـثقافةHثـل الوزيرة اª qوالـتوثيق واإلعالم اآللي

qرئيسا
- مــحــمــد خــيــريq نـــائب مــديــر لــلــتـــقــيــيــمــاتª qــثل

qنائبا للرئيس qكلّفة بالثقافةHالوزيرة ا
- نـــــاديـــــة بـــــورصــــاصq نـــــائـــــبـــــة مــــديـــــر لـــــلـــــدّراســــات

qعضوا qثلة قطاع الثقافةª qالقانونية
qمــكــلّف بــالــدّراســـات والــتــلــخــيص qزوهــيــر بــلــلـــو -

qعضوا qثل قطاع الثقافةª
- زهــيـر بــوجـعــطــيطª qـثـل وزيـر اHــالـيّــة (اHـديــريـة

qعضوا q(العامة للمحاسبة
- بـن يــوسف مــقـــدمª qــثل وزيــر اHــالـــيّــة (اHــديــريــة

qعضوا q(العامة للميزانية
qـكـلّف بـالـتـجـارةHـثل الـوزيـر اª qطـيب جـرايـبـية -

عضوا.

األعضاء اHستخلفونq األعضاء اHستخلفونq السيدتان والسادة :
- أمينة إسعادq نـائبة مدير للميـزانيةª qثلة قطاع

qالثقافة
- جنـيب بـلـعـيـسـاويq مـديـر الـدراسـاتª qـثل قـطـاع

qالثقافة
- مــحــمـد بن عــيــسىª qــثل وزيـر اHــالــيـة (اHــديــريـة

q(العامة للمحاسبة
- دليلة خرشيª qـثلة وزير اHالية (اHديرية العامة

q(للميزانية
- مــــــصــــــطــــــفى مــــــرغــــــيـثª qــــــثل الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

بالتجــارة.

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 24 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش

العـامالعـامّ للعمل. للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-229 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

qانتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-05 اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

qفتشية العامة للعمل وسيرهاHتضمّن تنظيم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012
واHـتضـمّن تـعـيـW الـسّيـد مـحـمـد بن كـرامـةq مفـتـشـا عـاما

qللعمل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيـد مـحـمد بـن كـرامةHـاداHا
اHـفـتش الـعـام لـلعـملq اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته باسم
وزير العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيq على جميع

الوثائق واHقرراتq �ا فيها القرارات.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 24
يونيو سنة 2012.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس



3 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3042
22 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012  م م

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 24 يــونــيــو 
ســنــة ســنــة q2012 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-229 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

qانتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-05 اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

qفتشية العامة للعمل وسيرهاHتضمّن تنظيم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أول أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHـتــضـمّن تــعـيـW الــسّـيـد بــوفـاحت طـرقـيq مـديـرا لإلدارة

qفتشية العامة للعملHوالتكوين با

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيـــد بــوفـــاحت طــرقيHــاداHا
مدير اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعملq اإلمضاء
في حــــدود صـالحـــيــــاتـه بـــاسـم وزيــــر الــــعـــمـل والــــتـــشــــغــــيل
qــقـرراتHعــلى جـمــيع الــوثـائق وا qوالـضــمـان االجــتـمــاعي

باستثناء القرارات.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 24
يونيو سنة 2012.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 24 يــونــيــو 
ســـنــة ســـنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائبن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائب

مدير اHيزانية واحملاسبة.مدير اHيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-229 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

qانتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-125 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة الـــعـــمل

qوالتشغيل والضمان االجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 4 ربــيع الــثــانـي عـام 1427 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2006
واHتضمّن تعيـW السّيد محمد الـهادي قشاوq نائب مدير
لــــلــــمـــــيــــزانـــــيــــة واحملـــــاســــبــــة بـــــوزارة الــــعـــــمل والـــــضــــمــــان

qاالجتماعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد الـــهــادي
قــشـــاوq نــائب مـــديــر اHــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــةq اإلمــضــاء في
حدود صالحـياته بـاسم وزير الـعمل والـتشـغيل والـضمان
االجـتـمــاعيq عـلى جــمـيع الــوثـائق واHـقــرراتq بـاسـتــثـنـاء

القرارات.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 24
يونيو سنة 2012.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس



وزارة الصناعة وزارة الصناعة واMؤسسات الصغيرة واMتوسطة وترقية االستثمارواMؤسسات الصغيرة واMتوسطة وترقية االستثمار
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 16 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 10 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2012 يــتـضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة الـلــجـان اإلداريــة اHــتـســاويـة يــتـضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة الـلــجـان اإلداريــة اHــتـســاويـة

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�ـوجب قـرار مؤرخ في 16 صـفـر عام 1433 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنـة q2012 جتـدد تـشـكــيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونيةq وفقا للجدول اآلتي :

الدالدّائمون ائمون 
الرتبالرتب

WوظفHلو اWوظفHثّلو اªثª ªثªثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اHفتشون اHركزيون في القياسة
- اHفتشون الرئيسيون في القياسة

- اHفتشون في القياسة
- مهندسو الدولة

- اHتصرفون
- اHترجمون - التراجمة

- الوثائقيون-أمناء احملفوظات

- اHراقبون الرئيسيون في القياسة
- اHراقبون في القياسة

- التقنيون السامون
- التقنيون

- ملحقو اإلدارة الرئيسيون
- اHلحقون اإلداريون

- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون
- احملاسبون اإلداريون

- الكتاب اإلداريون الرئيسيون
- كــــــــــتـــــــــاب اHــــــــــديــــــــــريــــــــــات واألعـــــــــوان

اإلداريون الرئيسيون

- اHعاونون التقنيون في القياسة

- أعوان اإلدارة
- أعوان اHكتب

- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات

Wاإلداري Wمساعدو احملاسب -
- ســــائــــقــــو الــــســــيـــــارات من الــــصــــنف

األول والثاني
- العـمـال اHـهنـيـون من الـصنف األول

والثاني والثالث
- احلجاب الرئيسيون

اإلضافيون اإلضافيون  اإلضافيون اإلضافيون الدالدّائمون ائمون 
بوطيش كر�

بلحيمر سهام

براهيمي مسعود

بوطيش كر�

بلحيمر سهام

براهيمي مسعود

بوطيش كر�

بلحيمر سهام

براهيمي مسعود

بوطيش كر�
بلحيمر سهام

براهيمي مسعود

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
2

اللجنةاللجنة
3

اللجنةاللجنة
4

اللجاناللجان

صباغ محفوظ

العرباني
سليمان

بـن مـــــيـــر
عبد الباري

صباغ محفوظ

العرباني
سليمان

بـن مـــــيـــر
عبد الباري

صباغ محفوظ

العرباني
سليمان

بـن مـــــيـــر
عبد الباري

صباغ محفوظ
العرباني
سليمان

بـن مـــــيـــر
عبد الباري

مـنــجــل 
عبد الرحمان
بوعكاز سيد

علي
خوني بوعالم

واضح أحمد

العــــربــــي
عبد القادر

تابتي بصيفي

بن عبد الله
نور الدين

يوسفي حلسن

بن حبيلس
إلياس

حيرش توفيق
سطمبولي
بلقاسم

نواس مر�

منصورة
الطيب
حــــروز

عبد القادر
بكيس عياش

عويــنــة
عبد القادر

بن عاليا أحمد

فرعون عابد

شـــنــايـــت
عبد الرحمان
أودية كر�

ديــــدي
نور الدين

عالوشيش داود
تابتي وهيبة

بـن خلــيف
نور الدين
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