
العدد العدد 59
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 12  ذو احلج ذو احلجّة ة عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 28 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-368 مـــؤرّخ في 5 ذي احلــجّـــة عــام 1433 اHـــوافق 21 أكـــتــوبـــر ســنــة r2012 يـــعـــدل ويـــتــمـم اHـــرســـوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقـم 98-230 اHـــؤرخ في 19 ربـــيـع األول عــام 1419 اHـــوافق 13 يـــولــيـــو ســنــة 1998 الــذي يـــحـــدد صالحـــيــات
اHفتشية العامة للمصالح اجلبائية وتنظيمها..................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 12-369 مـؤرخ في 5 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافـق 21 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـحـدد قـائـمة اHـنـاصب الـعـلـيا
للـمصالح اخلـارجية لـوزارة السيـاحـة والصـناعـة الـتقليـديـة وشروط االلـتحاق بـها وكذا الـزيادة االستـداللية اHـرتبطة
بها............................................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-370 مـؤرّخ في 8 ذي احلجّـة عام 1433 اHـوافـق 24 أكـتـوبر سـنة r2012 يـتـضمن إلـغـاء تصـنـيف قطـع
أراض فالحيـة وتخصيصها إلجنـاز مشاريـع عمومية للتنمية............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 شـوّال عام 1433 اHوافق 3 سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمن إنهاء مـهام رئـيس دائرة تيـسمـسيلت
بوالية تيسمسيلت......................................................................................................................................

Wمــديــرين لــلــتــقــنـ Wيــتـضــمـن تـعــيــ r2012 ـــوافق 11 أبــريـل ســنــةHمــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 19 جــمـــادى األولى عــام 1433 ا
والشؤون العامة في واليتW (استدراك).........................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشتـرك مؤرّخ في أوّل  ذي القعدة عام 1433 اHوافق 17 سبتـمبر سنة r2012 يتضمّن إنـهاء مهام رئيس ونوّاب
رؤساء اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.........................................

قـرار وزاري مـشـتـرك مــؤرّخ في أوّل  ذي الـقـعـدة عـام 1433 اHـوافق 17 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW رئيـس ونوّاب
رؤساء اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.........................................

وزارة الفالحة  وزارة الفالحة  والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في20 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 12 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنشـاء اللجـنة الـقطاعـية لـلصفـقات لوزارة
الفالحة والتنمية الريفية...........................................................................................................................

قـرار مؤرخ في20 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 12 أبريـل سنة r2012 يـتضمّـن تعيـW أعضـاء اللجـنة الـقطـاعية لـلصـفقات
لوزارة الفالحة والتنمية الريفية................................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 9  رجب عـام 1433 اHـوافـق 30 مـايــو سـنة r2012 يـتـضمـّن إنـشـاء مـلحـقـات Hكـتـبــة اHطـالـعـة
العمومـية لوالية اجللفة................................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 9  رجب عام 1433 اHوافـق 30 مـايــو سـنة r2012 يتـضمـّـن إنشـــاء ملـحـقتـH Wكـتـبة اHـطالـعة
العمومية لوالية الوادي..............................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 9  رجب عام 1433 اHوافـق 30 مـايــو سـنة r2012 يتـضمـّـن إنشـاء ملـحـقتـH Wكـتـبـة اHـطالـعـة
العمومـية لوالية بسكرة.............................................................................................................................
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وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ فـي 21 ذي احلجـة عام 1432  اHوافق  17 نـوفمـبر سـنة r2011 يعـدل القرار اHؤرخ في 29  رجب عام 1430 اHوافق
22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس التوجيـه للمركز اجلزائـري Hراقبة النوعية والرزم.

قـرار مـؤرّخ في  أوّل صفـر عام 1433 اHوافق 26 ديـسمـبـر سـنة r2011 يـتضـمّن جتـديد تـشـكيـلـة جلنـة الـطعن اخملـتـصة �ـوظفي
اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة الـتّـجـارة واHــركـز اجلـزائـري Hـراقـبـة الـنـوعـيـة والـرزم والـوكــالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـيـة الـتّـجـارة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-368 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 ذي احلـج ذي احلـجّـة عامـة عام
1433  اHـوافق اHـوافق 21 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2012 يـعـــدل ويـتـمـمr يـعـــدل ويـتـمـم

اHـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم اHـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم 98-230 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 19
ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق  اHـوافق 13 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 1998
الـذي يــحـدد صالحـيــات اHـفــتـشـيــة الـعـامــة لـلــمـصـالحالـذي يــحـدد صالحـيــات اHـفــتـشـيــة الـعـامــة لـلــمـصـالح

اجلبائية وتنظيمها.اجلبائية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفW ونظام

rدفع رواتبهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيـذي رقم 98-230 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998
الذي يحدد صالحيات اHـفتشية العامة لـلمصالح اجلبائية

rوتنظيمها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007

rاليةHركزية في وزارة اHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-299 اHؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقم 98-230 اHــؤرخ في 19
ربــــــيع األول عـــــام 1419 اHـــــوافق 13 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1998

واHذكور أعاله.

2 : : تـعدل اHادة 6 من  اHـرسـوم التـنفـيـذي رقم اHاداHادّة ة 
98-230 اHــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13

يوليو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادّة 6 : تتمثل مهـام اHفتشيات اجلـهوية للمصالح
اجلبائية على وجه اخلصوص فيما يأتي :

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

3 :  : يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 230-98 اHــاداHــادّة ة 
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سنة 1998 واHذكور أعالهr �ادة 7 مكررr حترر كما يأتي :

"اHــــادّة 7 مــــكــــرر : يــــســــاعـــد اHــــفـــتــــشـــW عــــشـــرة (10)
مـكـلــفــW بـالــتـدقــيق والـتـحــقـيــق والــتـلـخــيــص يـكــلـــفـون

علــى اخلصـوص �ا يأتي :
- أداء مـــــهـــــام الـــــتــــدقـــــيـق عــــلـى مـــــســـــتــــوى اHـــــصـــــالح

rاجلبائية
rتشخيص اإلجراءات اجلبائية وتقييمها -

- الــقــيــام �ـهــام الــتــحــقــيق فـي نــظــامــيــة اإلجـراءات
rهنةHاجلبائية وفي احترام قواعد أخالقيات وأدبيات ا

- إبــــداء كـل اقــــتــــراح يـــــرمي إلـى حتــــســـــW تــــنـــــظــــيم
rصالح وسيرهاHا

- اHـشــاركــة في إعـداد بــرامج الــتـدخـل وفي اخـتــيـار
الهياكل التي يتم فيها التحقيق."

4 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 9 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 98-230 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
rـــذكـــور أعـالهH1419 الـــمـــوافـق 13 يــولــيـــو ســنـة 1998 وا

كما يأتي :
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"اHــادّة 9 : يـــســـيـــر اHـــفـــتـــشـــيـــة اجلــهـــويـــة لـــلـــمـــصـــالح
اجلـبـائـيـة مـفـتش جـهوي ويـسـاعـده رؤسـاء فـرق الـتـحـقيق

في التسيير ومحققون في التسيير.

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

يـحـدد عـدد اHـفـتـشـيـات اجلـهــويـة لـلـمـصـالح اجلـبـائـيـة
ورؤســـاء فـــرق الـــتــحـــقـــيق في الـــتـــســـيــيـــر واحملـــقــقـــW في
الـــتــســيـــيــر �ـــوجب قــرار مـــشــتــرك بـــW الــوزيــر اHـــكــلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 11 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 98-230 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
rـــذكـــور أعـالهH1419 الـــمــوافـق 13 يــولـــيـــو ســنـة 1998 وا

كما يأتي :

"اHــــــادّة 11 : يــــــعــــــW رؤســـــاء فــــــرق الــــــتــــــحــــــقـــــيـق في
: Wالتسيير من ب

rالرؤساء للضرائب WفتشH1 - ا

2 - مــفـــتـــشي األقــســـام لـــلــضـــرائب الـــذين يـــثــبـــتــون
rخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - اHـفـتـشـW اHـركـزيـW لـلـضـرائب الـذين يـثـبـتـون
سبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

6 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 230-98 اHــاداHــادّة ة 
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
ســـنــة 1998 والـــمــذكــور أعـالهr بـــمــادة 11 مــكــررr تـــحـرر

كما يأتي :

"اHــــادّة 11 مـــــكــــرر : يـــــعــــW اHــــكــــلـــــفــــون بــــالـــــتــــدقــــيق
: Wوالتحقيق والتلخيص من ب

1 - اHوظفW اHنـتمW لرتبة مفتش قسم الضرائب
عــلى األقل الــذين يــثــبــتــون أربع (4) ســنــوات من اخلــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة

2 - اHـفـتـشـW اHـركـزيـW لـلـضـرائب الـذين يـثـبـتـون
ست (6) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 12 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 98-230 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
r1419 الــمـوافق 13 يـــولــيــو ســنـة 1998 والـــمــذكـور أعـاله

كما يأتي :

: Wاحملققون في التسيير من ب Wادّة 12 : يعHا"
1 - مـفـتـشي أقـسـام الـضـرائب الـذين يـثـبـتون ثالث

r(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - اHـفـتـشـW اHـركـزيـW لـلـضـرائب الـذين يـثـبـتـون
rخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - اHفتـشW الـرئيسـيW لـلضرائب الـذين يثـبتون
سبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 98-230 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
rــــذكــور أعـالهH1419 الــــمــوافـق 13 يــولــــيــو ســـنــة 1998 وا

كما يأتي :

"اHــادّة 13 : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 واHـــذكـــور أعالهr حتــدد
الـزيـادة االسـتـداللـيـة اHـمـنـوحـة لــشـاغـلي اHـنـاصب الـعـلـيـا
لرؤساء فـرق التحـقيق في التسـيير واHـكلفW بـالتدقيق
والــتــحــقـيـق والـتــلــخــيص واحملــقـقــW في الــتــسـيــيــرr وفــقـا

للجدول اآلتي :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

10

9

8

325

255

195

 رئـــيس فـــرقــة الـــتـــحـــقــيق
في التسيير

 مــــــــكـــــــــلف بـــــــــالـــــــــتــــــــدقـــــــــيق
والتحقيق والتلخيص

 محقق في التسيير

9 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 230-98 اHــاداHــادّة ة 
اHـؤرخ في 19 ربـيـع األول عــام 1419 اHـوافــق 13 يـولـيـو
ســنة 1998 واHذكـور أعالهr �ـادتW 13 مـكرر  و 13 مـكرر

2  وحترران كما يأتي :

"اHـادّة 13 مـكرر : يـسـتـــفـيـــد اHـوظـــفـــون اHـعـيـنون
بــصـفــــة قـانــونـيــــة في اHـنــاصــب الـعــلـيـــا لـرئـيــس فـرقــة
الــتـحقـيـق في الـتســيـير ومــحقــق في الـتـسـيـيـر الـذيـن
ال يـسـتـوفـون شـروط الـتــعـيـW اجلـديـدة اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي اHـــــادتـــــW 5 و 7 مـن هــــــــــذا اHــــــــــرســـــــــومr مـن الــــــــــزيـــــــــادة
االســـتـــداللـــيـــة احملـــددة في هـــذا اHـــرســـوم إلـى غـــايـــة إنـــهــاء

مهامهم في اHنصب العالي".

"اHـادّة 13 مــكــرر 2 : يــســتــفــيـد اHــوظــفــون اHــعــيــنـون
بــصـفــة قـانــونـيــة عـنــد تـاريخ 31 ديـســمــبـر ســنـة 2007 في
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اHـنصبـW العالـيW لـرئيس فرقـة التـحقيق فـي التسـيير
وللـمـحقق في الـتسـيـيرr  من الـزيـادة االستـدالليـة احملددة
في اHـادة 8 من هــذا اHـرسـومr ابـتـداء من أول يـنـايـر سـنـة

."2008

اHاداHادّة ة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 21
أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 12-369 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 ذي احلـج ذي احلـجّـة عامـة عام
1433 اHـوافـق  اHـوافـق 21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2012 يــحـدد قــائــمـةr يــحـدد قــائــمـة

اHـــنــــاصب الــــعــــلــــيـــا لــــلــــمـــصــــالـح اخلـــارجــــيــــة لـــوزارةاHـــنــــاصب الــــعــــلــــيـــا لــــلــــمـــصــــالـح اخلـــارجــــيــــة لـــوزارة
الـسيـاحـة والصـناعــة التـقلـيديــة وشروط االلـتحاقالـسيـاحـة والصـناعــة التـقلـيديــة وشروط االلـتحاق

بها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.بها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
����

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
rالتقليدية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2 ) منه

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

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 203
اHــؤرّخ في 15 مـــحـــرم عــام 1417 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1996 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

اخلارجية لوزارة السـياحة والصناعة الـتقليدية وشروط
rااللتحاق بها وتصنيفها

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

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 199
اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rكلفة بالصناعة التقليديةHإلى السلك اخلاص باإلدارة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 302
اHــؤرّخ في 24 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 24 ســبـــتـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

rلسلك مفتشي السياحة WنتمHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 257
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
سـنـة 2010 واHـتــضـمن إنــشـاء اHــصـالـح اخلـارجــيـة لـوزارة
الـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة الــــتـــقـــلــــيـــديـــة وحتــــديـــد مـــهــــامـــهـــا

rوتنظيمها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHرسـوم إلى حتديـد قائـمة
اHــنـاصب الــعــلـيــا لــلـمــصــالح اخلــارجـيــة لــوزارة الـســيــاحـة
والصـناعة التـقليـدية وشروط االلتـحاق بهـا وكذا الزيادة

االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل األول الفصل األول 
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــاداHــادّة ة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اHـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
الــخـارجــيـة لــوزارة الــسـيـاحــة والــصــنـاعـة الــتــقــلـيــديـة

كما يأتي :

rرئيس مصلحة -

- رئيس مكتب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHاداHادّة ة 3 :  : يعW رؤساء اHصالح :
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: Wمن ب rصالح التقنيةHأ - بعنوان ا: Wمن ب rصالح التقنيةHأ - بعنوان ا
- اHــفــتــشــW الــرئــيـــســيــW في الــســيــاحــة ومــفــتــشي
األقسـام في الصنـاعة التـقليـدية اHرسـمrW على األقلr أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةr الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاألقدمية بصفة موظف
Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـHفــي الـسـيـاحــة وا WـفــتـشـHا -
فـي الـصـناعـة التـقلـيديـة أو رتبـة مـعادلـةr الذين يـثبـتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
: Wمن ب rصالح اإلداريةHب - بعنوان ا: Wمن ب rصالح اإلداريةHب - بعنوان ا

rعــلى األقل rWــرســمــHا Wالــرئــيــســيــ WــتــصــرفــHا -
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

rموظف
- اHتـصـرفW الـذين يثـبتـون خمس (5) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يعW رؤساء اHكاتب :
: Wمن ب rكاتب التقنيةHأ - بعنوان ا: Wمن ب rكاتب التقنيةHأ - بعنوان ا

- اHــفــتــشــW الــرئــيـــســيــW في الــســيــاحــة ومــفــتــشي
األقسـام في الصنـاعة التـقليـدية اHرسـمrW على األقلr أو

rرتبة معادلة
Wالــرئـيـسـيـ WـفـتـشــHفــي الـسـيـاحــة وا WـفـتـشـHا -
فـي الصناعة التـقليدية أو رتبة معادلـةr الذين يثبتــون

ثـالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
: Wمن ب rكاتب اإلداريةHب - بعنوان ا: Wمن ب rكاتب اإلداريةHب - بعنوان ا

rعلى األقل rWرسمHا Wالرئيسي WتصرفHا -
- اHـتـصـرفـW الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : حتــــدد الــــزيــــادة االســــتــــداللــــيــــة اHــــرتــــبــــطـــة
بـاHـنـاصب الــعـلـيـا اHــذكـورة في اHـادتـW 3 و4 أعالهr وفـقـا

للجدول اآلتي :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

8

7

195

145

رئيس مصلحة

رئيس مكتب

الفصل الرابعالفصل الرابع
Wإجراء التعيWإجراء التعي

rWالـــعــالـــيــ WـــنـــصــبـــHفي ا W6 :  : يــتـم الــتـــعــيـــ اHــاداHــادّة ة 
رئـيس مـصــلـحـة ورئـيـس مـكـتبr اHـنــصـوص عـلــيـهـمـا في
هذا اHـرسومr �وجـب قرار من الوزيـر اHكـلف بالسـياحة
والــصـــنـــاعــة الـــتـــقــلـــيـــديــةr بـــنـــاء عــلـى اقــتـــراح من اHـــديــر

الوالئي للسياحة والصناعة التقليدية.

اHاداHادّة ة 7 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـســتــفـيـــد اHــوظــفــون اHـــعــيــنــون بــصـــفــة
قــانـونـيــة فــي اHـنــاصب الـعــلـيــا اHــذكـــورة فـي اHـــادة 2
أعــالهr الـذين ال يـسـتـوفـون شـروط الـتـعـيـW اجلـديدةr من
الــزيـــادة االســتـــداللــيـــة احملــددة �ـــوجب هـــذا اHـــرســوم إلى

غاية إنهاء مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : مـع مـراعــاة الـســلـطــة الـتــقــديـريــة لـلــسـلــطـة
الـتي لـها صـالحيـة الـتـعـيـrW يـحتـفظ اHـوظـفـون اHـعـيـنون
بــصــفــة قــانــونــيــة في أحــد اHــنــاصـب الـعــلــيــا اHــذكــورة في
اHــادة 2 أعالهr �ــنــاصـــبــهم في حــالـــة تــرقــيــتـــهم إلى رتــبــة

أعلى.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسومr ال سيـما أحكام اHرسوم التنفيذي رقم 96 - 203
اHــؤرّخ في 15 مـــحـــرم عــام 1417 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1996 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 11 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 21
أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-370 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 ذي احلـج ذي احلـجّـة عامـة عام
1433 اHـوافـق  اHـوافـق 24 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتـضـمن إلـغاءr يـتـضـمن إلـغاء

تصـنـيف قـطـع أراض فالحـيـة وتـخـصـيصـهـا إلجنـازتصـنـيف قـطـع أراض فالحـيـة وتـخـصـيصـهـا إلجنـاز
مشاريـع عمومية للتنمية.مشاريـع عمومية للتنمية.

����

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

rالريفية
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-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرّخ في أوّل
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990
واHــتـضــمن الــتـوجــيه الـعــقــاريr اHـعــدّل واHـتــمّمr ال سـيــمـا

rادة 36 منهHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرّخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rادة 15 منهHال سيما ا rالتوجيه الفالحي
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
rوبعد االستماع  إلى مجلس الوزراء -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا اHــــــرســــــوم إلى إلــــــغــــــاء
تـــصـنـيـف قـــطـع أراض فالحــيــة تــقـع بـأقــــالــيـم واليــات
أم الـــبـــواقي والـــبـــلـــيــدة والـــبـــويـــــرة وتــبـــســــة  وتـــيــــارت
وتـيــــزي وزو واجلزائـــر وجـيـجــل  وسطـيــف  وسـعـيــدة
وســــيــــــدي بــــلــــعــــبـــــاس ومــــعــــســــكـــــــر وبـــــرج بــــوعــــريــــريج
وبـــومـــرداس وســـوق أهـــراس  وتـــيـــبـــــازة  وعـــW الـــدفـــلى
وعـW تمـوشـنت  وتـخصـيـصـها  إلجنـاز مـشـاريع عمـومـية

للتنمية تلحق قائمتها بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : حتـدد قطـع األراضي الفالحـيـة اHـذكورة في
اHـادة األولى أعالهr طـبقـا لـلـمخـطـطـات اHـلحـقـة بـأصل هذا

اHرسوم.

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

حرّر بـاجلـزائر في 8 ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 24
أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحقاHلحق
قائمة اHشاريع اHقرر إجنازهاقائمة اHشاريع اHقرر إجنازها

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

غير £نوحة

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
زرول شريف

اHـــــزرعــــة الــــنـــــمــــوذجـــــيــــة بـــــوهــــالي
حمدان

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
شــــوحــــا واHــــســــتــــثــــمــــرة الـــفـالحــــيـــة

الفردية بن حاز سبتي

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية بن
دعـــــاس واHــــســــتـــــثــــمــــرة الــــفـالحــــيــــة

الفردية حجار محمد

 10 هـ  66 آر 

 39 سنتيار

 1 هـ 5 آر

 2 هـ

 4 هـ

 32 هـ  12 آر 

 50 سنتيار

مركز جتمع الفرق الوطنية

ثانوية

مــــــســـــتـــــشـــــفـى ذو ســـــعـــــة 120
سريرا

مــــــســـــتـــــشـــــفـى ذو ســـــعـــــة 240
سريرا

مخزن الوقود

الزرق

الــفـجــوج بــوغـرارة
سعودي

عW الفكرون

عW مليلة

عW مليلة

أم البواقيأم البواقي
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
شيحا عبد القادر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
حمداوي جلول

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
حوش الشهداء

اHسـتثــمرة الفـالحية اجلماعية بن
حجار

Wزرعـة الـفالحيـة االشـتراكـيـة عHا
زروق سابقا

اHسـتـثمرة الفالحية اجلماعية
5 -20 أوت 1956 

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 2
النهضة 

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
اHنار 

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 7
جحا مسعود

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
مبارك الشيخ

اHستثـمرة الفالحيـة الفردية قدور
بن عيسى

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
منجل محمد

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
حوامـدي بوسعد 

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 2
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

سريج ربيع سابقا

 0 هـ 30 آر

 0 هـ 60 آر

 3 هـ

25 هـ

 42 هـ 

 2 هـ

 25 هـ

10 هـ

 1 هـ 27 آر

 5 هـ 24 آر

 0 هـ 25 آر

مركز  جواري للضرائب

محكمة

مخزن احلبوب

مدرسة جهوية للشرطة

مــــــركـــــز الـــــتـــــدريـب لـــــلـــــدرك
الوطني

مركز حتويل كهربائي

مقبرة

مـــــركـــــز الـــــطـــــمــــــر الـــــتـــــقـــــني
للنفايات

محطة نقل اHسافرين

180 مـــســكـن (لـــلـــقــضـــاء عـــلى

السكن الهش)

مجمع مدرسي+ سكنات

عW مليلة

مسكيانة

العفرون

البويرة

تبسة

مهدية

تيارت

غرطوفة

تيزي وزو

إرجن

الرويبة

أم البواقيأم البواقي
(تابع)(تابع)

البليدةالبليدة

البويرةالبويرة

تبسةتبسة

تيارتتيارت

تيزي وزوتيزي وزو

اجلزائراجلزائر
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 01
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

حمدي جياللي سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 01
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

حمدي جياللي سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 11
اHزرعـة الـفالحـية االشـتـراكـية سي

بوعالم سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 13
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

خميستي محمد سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 08
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

ماكودي يوسف سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 10
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

كيحل بشير سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 04
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

كيحل بشير سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 04
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

دربان رابح سابقا

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
شــعـبــان يــونس اHــزرعــة الــفالحــيـة

االشتراكية أبزيو سابقا

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
32,30 و33  اHـــــــزرعـــــــة الــــــــفالحـــــــيـــــــة

االشتراكية بوشاوي اعمر سابقا 

 0 هـ 25 آر

 0 هـ 25 آر

 0 هـ 35 آر

 0 هـ 35 آر

0 هـ 35 آر

 0 هـ 35 آر

 1 هـ 20 آر

0 هـ 25 آر

 0 هـ 75 آر

 23 هـ 14 آر

 30 سنتيار

قاعة للعالج

مجمع مدرسي

مجمع مدرسي+ سكنات

مجمع مدرسي

مجمع مدرسي + سكنات

مجمع مدرسي + سكنات

ثانوية

مجمع مدرسي

مجمع مدرسي + سكنات

اHدرسة الوطنية لإلدارة

الرويبة

الرويبة

هراوة

هراوة

هراوة

هراوة

هراوة

أوالد شبل

الدويرة

أوالد فايت

اجلزائر ( تابع)اجلزائر ( تابع)
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 9
اHزرعة الـفالحية االشتراكية أبيال

سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 5
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

قهواجي سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 16
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

صغير محمد سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 2
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

شابو سابقا

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 57
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

محي الدين سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 5
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

محي الدين سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 6
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

بورعدة سابقا

اHـــســتــثــمـــرة الــفالحــيـــة الــفــرديــة 1
برواغي علي

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

عيبش شريف سابقا

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
شلغمة محمد

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
عكاشة بن أحمد

 0 هـ 40 آر

 0 هـ 20 آر

 3 هـ  02 آر 10

سنتيار

 2 هـ  97 آر 92

سنتيار

 3 هـ  00 آر 22

سنتيار

 3 هـ 08 آر 

72 سنتيار

3 هـ 00 آر 
33 سنتيار

3 هـ 05 آر
 16 سنتيار

 0 هـ 49 آر

 40 سنتيار

 0 هـ 29 آر 

70 سنتيار

 12 هـ

مـــلــــحــــقــــة مــــركــــز الـــتــــكــــوين
Wهني والتمهHا

عيادة متعددة التخصصات

مركز تدريب

مركز تدريب

مركز تدريب

مركز تدريب

مركز تدريب

مركز تدريب

وحدة للحماية اHدنية

وحدة للحماية اHدنية

مدرسة األشبال

برج الكيفان

الدار البيضاء

السحاولة

برج البحري

زرالدة

عW البنيان

الرغاية

احلراش

الطاهير

شقفة

عW أرنات

اجلزائر ( تابع)اجلزائر ( تابع)

جيجلجيجل

سطيفسطيف



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1259
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
عكاشة بن أحمد

اHــــزرعـــة الـــنـــمـــوذجــــيـــة شـــخـــشـــوخ
مسعود

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
قدوح العربي

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
قدوح العربي

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
ساروب خثير

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
زعيمي شريف

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
بوخريسة سعيد

 غير £نوحة

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
سيراط بكار

اHـــســتــثــمـــرة الــفالحــيـــة الــفــرديــة 3
شـــــــــبـــــــــان اHــــــــــزرعـــــــــة الـــــــــفـالحـــــــــيـــــــــة

االشتراكية نعار كروم سابقا

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
حـــوري عــبـــد الــقـــادر ـ اHــســـتــثـــمــرة
الــفـالحــيـــة اجلــمـــاعــيـــة مــجـــهــد عـــبــد

القادر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 3
األمير عبد القادر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
بن حمزة محمد

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
بربيحة محمد

 3 هـ

 0 هـ 35 آر

 0 هـ 50 آر

 0 هـ  66 آر 70

سنتيار

 0 هـ  75 آر 66

سنتيار

 2 هـ  00 آر 25

سنتيار

 1 هـ 21 آر

 0 هـ 0 آر

  10 سنتيار

 0 هـ 23 آر

 64 سنتيار

 13 هـ

 0 هـ 65 آر

 01 سنتيار

 4 هـ

 0 هـ 43 آر

70 سنتيار

 0 هـ 63 آر

مــــــــلــــــــحـق اإلمــــــــداد لــــــــلــــــــدرك
الوطني

مفرزة الدرك الوطني

سرية أمن الطرقات

مفرزة الدرك الوطني

مـــــقـــــر الــــفـــــرقـــــة اHـــــتــــنـــــقـــــلــــة
للشرطة القضائية

مشتلة

مركز حتويل كهربائي
30 /60

مركز مراقبة

شـــبــكـــات لـــلــتـــزويـــد بــاHـــيــاه
الصاحلة للشرب

مركز إعادة التربية

3 شــبـكــات لـلــتـزويــد بـاHــيـاه
الصاحلة للشرب

مـــــركـــــز الـــــطـــــمــــــر الـــــتـــــقـــــني
للنفايات

14 مسكن ريفي

ملعب

عW أرنات

بني فودة

بني فودة

القلتة الزرقاء

العلمة

سطيف

سطيف

أوالد خالد

أوالد خالد

عW احلجر

عW احلجر

سعيدة

أوالد ابراهيم

أوالد ابراهيم

سطيف (تابع)سطيف (تابع)

سعيدةسعيدة



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة اجلــمـــاعــيــة
نعمان عبد القادر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
و10 سي موسى

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
سي حزوطي

 غير £نوحة

 غير £نوحة

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 13
سي سعاف

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 2
سي بن يعقوب

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 8
سي عو�ر

غير £نوحة

غير £نوحة

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 3
سي زعطوط

غير £نوحة

غير £نوحة

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
سي فياللي

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
سي فياللي

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 20
سي عبد الله

 7 هـ  15 آر 55

سنتيار

 3 هـ

 0 هـ 08 آر

 0 هـ 30 آر

 0 هـ 20 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 1 هـ 02 آر

 0 هـ 02 آر

 1 هـ 20 آر

 0 هـ 09 آر

 0 هـ 09 آر

 0 هـ 90 آر

 0 هـ  01 آر 55

سنتيار

 5 هـ  24 آر

مستودع ترامواي

مفرغة مراقبة

ملعب جواري

مفرغة 

مساحة ألعاب

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز حتويل كهربائي
30 /60

مطعم مدرسي

مركز  حتويـل كهربائي
10 / 60

خزان ماء ذو سعة 500 م3

خزان ماء ذو سعة  1000 م3

60 مسكن اجتماعي

محالت مهنية

محطة  تطهير اHياه

سيدي بلعباس

تيغنيف

تيغنيف

زهانة

زهانة

Wحس

عكاز

مطمور

مطمور

مطمور

سيدي قادة

سيـدي قادة

عW فـارس

عW فـارس

عW فـارس

احملمديـة

سيدي بلعباسسيدي بلعباس

معسكرمعسكر

 



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1459
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

غير £نوحة

غير £نوحة

غير £نوحة

اHـســتـثــمـرة الــفالحـيــة الـفــرديـة بن
كرامة خدوجة

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 8
سي رضوان

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
سي بن عيشة

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
بوزريبة ميلود

اHستثمرة الفالحية اجلماعية 1
بن أحمد خلضر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
لعالوي رابح

اHـــزرعـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة بـــومـــعــراف
السبتي

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 39
صـــــادق واHــــســــتـــــثــــمــــرة الــــفـالحــــيــــة

الفردية محفوظ

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 20
اHـــزرعـــة الـــفـالحـــيـــة االشـــتــراكـــيــة

سي حسن

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 10
اHزرعة الفالحـية االشتراكية طاية

سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 4
عبد العزيز

 0 هـ 08 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 08 آر

 0 هـ 08 آر

 1 هـ 40 آر

 0 هـ 40 آر

 0 هـ 35 آر

 1 هـ

8 هـ

37 هـ 36 آر  

24 سنتيار

 3 هـ

 0 هـ 80 آر

6 هـ 50 آر

 0 هـ 20 آر

مجمع مدرسي

مسجد

ملعب جواري

ملعب جواري

ثانوية

مساحة ألعاب

مفرزة الدرك الوطني

مركز حتويل كهربائي

محطة للكهرباء

وحدة حـراسة احلـدود للدرك
الوطني

مخزن احلبوب

سرية أمن الطرقات

ملعب 

مدرسة قرآنية

احملمديـة

فروحـة

فروحـة

فروحـة

وادي األبطال

غريس

القــطنة

العنصر

جينات

تاورة

Wاحمر العـــ

جندل

جندل

عW األشياخ

معسكر ( تابع)معسكر ( تابع)

برج بوعريريجبرج بوعريريج

بومرداسبومرداس

سوق أهراسسوق أهراس

تيبازةتيبازة

عW الدفلىعW الدفلى



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

غير £نوحة

اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـية 11
اHــــزرعـــة الــــفالحــــيــــة االشـــتــــراكــــيـــة

غواط سابقا

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 3
مغلولي لعرج

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية 3 أ
بوخوخة

اHسـتثـمرة الـفالحيـة اجلمـاعية 6 ب
سال�ي عبد القادر

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 2
غربي

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية 3 أ
حكوم أد¨

اHسـتثـمرة الـفالحيـة اجلمـاعية 6 ب
حكوم أد¨

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
بوقنة العربي

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 1
ملياني الطيب

اHــــســـتـــثـــمــــرة الـــفالحـــيــــة الـــفـــرديـــة
دحمان البشير وشركاؤه

اHسـتثـمرة الـفالحيـة اجلمـاعية 1 ب
غالم بن يحي

اHــسـتــثـمــرة الـفـالحـيــة اجلـمــاعـيـة 5
بوخوخة مصطفى

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية 3 أ
خرافي عبد القادر

 2 هـ

 0 هـ 18 آر 

60 سنتيار

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 3 هـ  24 آر 06

سنتيار

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

 0 هـ 04 آر

مخزن للحبوب

مساحة ألعاب

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مفرغة مراقبة

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

مركز إظهار قنوات الغاز

العبادية

عريب

احلساسنة

تارقة

وادي الصباح

عقب الليل

سيدي بومدين

سيدي بومدين

شنتوف

وادي برقش

اHساعيد

تامزورة

أوالد كيحال

أغالل

عW الدفلىعW الدفلى
(تابع)(تابع)

عW تموشنتعW تموشنت
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

احلائز احلالياحلائز احلالي اHساحة حسباHساحة حسب
اخملططاخملطط

اHشروعاHشروع البلديةالبلدية الواليةالوالية

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية 6 أ
حــــــدوش ـ صــــــحــــــراوي مــــــعــــــمــــــرـ ف

زريقات

اHــســتـثــمــرة الـفالحــيــة الـفــرديـة 21
بخيا عبد القادر

اHـسـتـثــمـرة الـفالحية اجلماعية 1
أ ـ أب بوشكيف

اHـستـثـمـرة الـفالحيـة اجلـمـاعـية 3 أ
معروف احلاج

 4 هـ  87 آر 65

سنتيار

 0 هـ  04 آر

 2 هـ 64 آر 18

سنتيار

 0 هـ 12 آر 81

سنتيار

حاجز مائي

مركز إظهار قنوات الغاز

محطة تطهير اHياه

دار الضيافة

أغالل

أوالد بوجمعة

عW الكحيل

عW تموشنت

عW تموشنتW تموشنت
( تابع)( تابع)

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 16 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 3 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهــام رئـــيـس دائــرةr يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهــام رئـــيـس دائــرة

تيسمسيلت بوالية تيسمسيلت.تيسمسيلت بوالية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 16 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتـمـبـر ســنة 2012 تـنـهى مـهام الـسـيد الـطـاهر
بن عمارةr بصفته رئيسا لدائرة تيسمسيلت بوالية تيسمسيلتr إلحالته على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

Wمـديـرين لـلــتـقـنـ Wيـتـضــمن تـعـيــ rWمـديـرين لـلــتـقـنـ Wيـتـضــمن تـعـيــ r2012 ـوافق 11 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـةHـوافق  اHمـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1433 ا
والشؤون العامة في واليتW (استدراك).والشؤون العامة في واليتW (استدراك).

ـــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ
17 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 9 مايو سنة 2012.

الصفحة  25 - العمود األول - السطر 9 :

- بدال من : - بدال من : "حسان بن الطيب".

- يقرأ :- يقرأ : حسن بن طيب".

.............(الباقي بدون تغيير).............
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرقـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرّخ في أوخ في أوّل  ذي الـــقــــعـــدة عـــامل  ذي الـــقــــعـــدة عـــام
يــتــضــمّن  rيــتــضــم r2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــةHــوافق  اH1433 ا

إنـهاء مهـام رئيس ونوإنـهاء مهـام رئيس ونوّاب رؤسـاء اHصالح اجلـهويةاب رؤسـاء اHصالح اجلـهوية
لــلــمــراقـــبــة اHــســـبــقــة لـــلــنــفــقـــات اHــلــتـــزم بــهــا لــدىلــلــمــراقـــبــة اHــســـبــقــة لـــلــنــفــقـــات اHــلــتـــزم بــهــا لــدى

النواحي العسكرية.النواحي العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــــرار وزاري مـــشـــتــــــرك مـــــؤرّخ فـي أوّل
r2012 ــوافق 17 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةHذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 ا
تــنـهى مـهــام الـضــبـاط اآلتـيــة أسـمـاؤهمr بــصـفــتـهم رئـيس
ونـــوّاب رؤســاء اHـــصـــالح اجلـــهـــويـــة لــلـــمـــراقـــبــة اHـــســـبـــقــة
لـلـنـفـقــات اHـلـتـزم بـهـا لـدى الـنـواحي الـعـسـكـــريـةr ابـتـداء

من 31 يوليو سنة 2012 :

رئيس مصلحة :رئيس مصلحة :
- الـــرائــد الـــهـــواري بـــرحــالr الـــنـــاحــيـــة الـــعــســـكـــريــة

rالثالثة

نونوّاب رؤساء اHصالح :اب رؤساء اHصالح :
rالناحية العسكرية الثانية rالرائد جلول سدي -

- الـــنـــقـــيب صـــابـــر مـــســـعيr الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة
rالثالثة

- الـــنـــقـــيب حـــمـــزة كـــودريr الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة
rالرابعة

- الــنــقــيب نــاصـــر الــدعــاشيr الــنــاحـــيــة الــعــســكــريــة
اخلامسة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرقـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرّخ في أوخ في أوّل  ذي الـــقــــعـــدة عـــامل  ذي الـــقــــعـــدة عـــام
يــتــضــمّن  rيــتــضــم r2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــةHــوافق  اH1433 ا

تــعـــيــW رئـــيس ونــوتــعـــيــW رئـــيس ونــوّاب رؤســـاء اHــصـــالح اجلـــهــويــةاب رؤســـاء اHــصـــالح اجلـــهــويــة
لــلــمــراقـــبــة اHــســـبــقــة لـــلــنــفــقـــات اHــلــتـــزم بــهــا لــدىلــلــمــراقـــبــة اHــســـبــقــة لـــلــنــفــقـــات اHــلــتـــزم بــهــا لــدى

النواحي العسكرية.النواحي العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــــرار وزاري مـــشـــتــــــرك مـــــؤرّخ فـي أوّل
r2012 ــوافق 17 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةHذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 ا

يــعــيّن الــضــبـاط اآلتــيــة أســمــاؤهم رئــيس ونــوّاب رؤسـاء
اHـصــالح اجلـهــويــة للـمـراقـبــة اHسـبـقـــة لـلـنفـقـات اHـلـتـزم
بــهـــا لـــدى الــنــواحـي الــعــســـكـــريـــةr ابــتـــداء من أوّل غــشت

سنـة 2012 :

رئيس مصلحة :رئيس مصلحة :

rالناحية العسكرية الثالثة rالرائد صالح شرفي -

نونوّاب رؤساء اHصالح :اب رؤساء اHصالح :

- الـــنــقـــيب ســـمـــيـــر بــوعـالمr الــنـــاحـــيـــة الــعـــســـكـــريــة
rالثانية

- الــنـــقــيب مـــوراد حــمـــيــمـــدr الــنــاحـــيــة الـــعــســـكــريــة
rالثالثة

- الرائد عبد التـواب حشايشيr الناحـية العسكرية
rالرابعة

- اHالزم األول مــحـمــد األمــW أحـمــد قـايــدr الــنـاحــيـة
العسكرية اخلامسة.

وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قـــرار مـــؤرخ فيقـــرار مـــؤرخ في20 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 12
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــةن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــة
الـقــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـةالـقــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة

الريفية.الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعدّل واHا rـتضمّن تنظـــيم الصفقــات العمومـيـةHوا

rادّة 142 مكرّر منـهHال سيّما ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 142 مـكـرّر من
اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 10-236 اHــؤرّخ في28 شــوّال عــام



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1859
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHــذكـور أعالهr تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 12 أبريل سنة 2012.

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ فيقـــرار مـــؤرخ في20 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 12
أبـريل سـنة أبـريل سـنة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن ن تـعـيـW أعـضـاء الـلـجـنةتـعـيـW أعـضـاء الـلـجـنة
الـقــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـةالـقــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة

الريفية.الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في  20جـمـادى األولى عام 1433
اHــوافق 12 أبــريل ســنــة 2012 تــعــيّـن الــسّــيـــدات والــسّــادة
اآلتيـة أسمـاؤهمr تطـبيقـا ألحكـام اHادّتW 152 مـكرّر و153
من اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHــؤرّخ في 28 شـوّال
عام 1431 اHوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واHـتـضمّن تـنـظيم
الصـفـقات الـعـمـوميـةr اHـعـدّل واHتـمّمr أعـضـاء في اللـجـنة

القطاعية للصفقات لوزارة الفالحة والتنمية الريفية :

- عبد القادر لـعوطيr £ثل وزير الفالحة والتنمية
rرئيسا rالـريفـية

- عبد القادر راشـديr £ثل وزير الفالحة والتنمية
rنائبا للرئيس rالريفية

- الـــــزهــــــــرة فـــــــوديr زوجــــــة بن جــــــدةr £ـــــثــــــلــــــة عن
rالقطـاع الفالحي

- خــــيــــر الــــدين عــــبــــد الــــنـــاصــــرr £ــــثـل عن الــــقــــطـــاع
rالفالحي

- عــمــر خــروبيr £ــثل عن الــوزيــر اHـكــلّف بــاHــالــيّـة
rعضو دائم (ديرية العامة للميزانيةHا)

- نوال لـعيشـاويr £ثلـة عن الوزير اHـكلّف باHـاليّة
rعضوة مستخلفة (ديرية العامة للميزانيةHا)

- مــراد عــلــيــليr £ــثل عـن الــوزيــر اHــكــلّف بــاHــالــيّــة
(اHديرية العامة للمحاسبة) عضو دائم.

- حـكـيم إيـفـوراحr £ـثل عن الـوزير اHـكـلّف بـاHـالـيّة
rعضو مستخلف (ديرية العامة للمحاسبةHا)

- صـــبـــريـــنــة حـــمـــيـــديr £ـــثـــلـــة عن الـــوزيـــر اHـــكـــلّف
rعضوة دائمة rبالتّجـارة

rكـلّف بالـتّجـارةHثـل عن الوزيـر ا£ rمنـير رحمـة -
عضو مستخلف.

يـتـولى مـكـتب الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة �ـديـريـة إدارة
الـــوســائل لــوزارة الــفـالحــة والــتــنـــمــيــة الــريـــفــيــة األمــانــة
الــدائــمـة لــلــجــنــة الــقــطــاعـيــة لــلــصــفــقــات لــوزارة الـفـالحـة

والتنمية الريفية.

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 30 مــــايـــــو ســــنــــة  مــــايـــــو ســــنــــة r2012 يـــــتــــضــــمـr يـــــتــــضــــمـّـن إنــــشــــاءـن إنــــشــــاء

ملحقات Hكتبـة اHطالعـة العمومـية لوالية اجللفة.ملحقات Hكتبـة اHطالعـة العمومـية لوالية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا
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- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقــرار إلى إنـشـاء مـلـحقـات Hكـتـبـة اHـطالـعــة العـمومـية
لــواليــة اجلـلــفــة في بــلـديــات عــW وســارة وفـيـض الـبــطــمـة

ومسعد والزعفران.

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

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

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقــرار إلى إنشــاء ملحـقتـH Wكتـبـة اHطـالعــة العمـومية

لوالية الوادي في بلديتي قمار والرباح.

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

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

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
30 مـــايــــو ســـنــة  مـــايــــو ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمـr يـــتـــضـــمـّن إنـــشـــــاءن إنـــشـــــاء اHــوافـق اHــوافـق 
ملحقتH Wكتبة اHطالعة العمومية لوالية الوادي.ملحقتH Wكتبة اHطالعة العمومية لوالية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 30 مـــايـــــو ســـنـــة  مـــايـــــو ســـنـــة r2012 يــــتـــضــــمـr يــــتـــضــــمـّن إنــــشـــاءن إنــــشـــاء
مــلــحــقــتــH Wــكــتــبـــة اHــطــالــعـــة الــعــمــومـــيــة لــواليـةمــلــحــقــتــH Wــكــتــبـــة اHــطــالــعـــة الــعــمــومـــيــة لــواليـة

بسكرة.بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2059
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقــرار إلى إنشــاء ملحـقتـH Wكتـبـة اHطـالعــة العمـومية

لوالية بسكرة في بلديتي رأس اHيعاد والدوسن.

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

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

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 30 مـــايـــــو ســـنـــة  مـــايـــــو ســـنـــة r2012 يــــتـــضــــمـr يــــتـــضــــمـّن إنــــشـــاءن إنــــشـــاء

ملحقـة Hكتبـة اHطالعـة العمومـية لوالية تبسة.ملحقـة Hكتبـة اHطالعـة العمومـية لوالية تبسة.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشـــاء مـلـحـقـة Hـكـتـبــة اHـطـالـعــة الـعـمـومـيـة

لوالية تبسة في بلدية تبسة.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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
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ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 30 مـــايـــــو ســـنـــة  مـــايـــــو ســـنـــة r2012 يــــتـــضــــمـr يــــتـــضــــمـّن إنــــشـــاءن إنــــشـــاء
مـــلــحـــقــــة Hـــكــتـــبــــة اHــطـــالـــعــــة الــعـــمـــومـــيـــة لـــواليــةمـــلــحـــقــــة Hـــكــتـــبــــة اHــطـــالـــعــــة الــعـــمـــومـــيـــة لـــواليــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشـــاء مـلـحـقـة Hـكـتـبــة اHـطـالـعــة الـعـمـومـيـة

لوالية تيسمسيلت في بلدية خميستي.

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 9  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 30 مـــايـــــو ســـنـــة  مـــايـــــو ســـنـــة r2012 يــــتـــضــــمـr يــــتـــضــــمـّن إنــــشـــاءن إنــــشـــاء
مــلــحــقـات Hــكــتـبـــة اHــطـالــعــــة الـعــمــومـــيــة لـــواليــةمــلــحــقـات Hــكــتـبـــة اHــطـالــعــــة الـعــمــومـــيــة لـــواليــة

سـيدي بلعبـاس.سـيدي بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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

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

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

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقــرار إلى إنـشـاء مـلـحقـات Hكـتـبـة اHـطالـعــة العـمومـية
لــواليــة ســيـدي بــلــعــبــاس في بــلــديــات تــاودمــوت وتــنــيـرة

واHسيد ووادي تاوريرة واحلصايبة وسيدي شعيب.

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

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

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

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

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــــرار مـــــؤرخ فـي قــــــرار مـــــؤرخ فـي 21 ذي احلـــــجــــــة عـــــام  ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1432  اHـــــوافق    اHـــــوافق  17
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2011 يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في r يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في 29
رجب عـام رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2009 الـذي الـذي
يـحــدد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيـهيـحــدد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيـه

للمركز اجلزائـري Hراقبة النوعية والرزم.للمركز اجلزائـري Hراقبة النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 21 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نوفـمبر سنة 2011 تعـدل أحكام القرار اHؤرخ
في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 الـذي
يـحدد الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء مجـلس الـتوجـيه لـلمـركز

اجلزائري Hراقبة النوعية والرزمr كما يأتي :

" يـــتــشـــكل اجملـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمـــركــز اجلـــزائــري
Hـراقـبـة الــنـوعـيـة والـرزم حتت رئـاسـة وزيـر الـتـجـارة أو

£ثلهr من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

- الـســيــد آيت عــبــد الــرحــمــان عـبــد الــعــزيــزr اHــديـر
rرئيسا rالعام بوزارة التجارة

.................( الباقي بدون تغيير)....................".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في  أوخ في  أوّل صفـر عام ل صفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 26 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّن جتــديـد تـشـكـيـلــة جلـنـة الـطـعنن جتــديـد تـشـكـيـلــة جلـنـة الـطـعن
اخملتصة �ـوظغي اإلدارة اHركزية لوزارة التاخملتصة �ـوظغي اإلدارة اHركزية لوزارة التّجارةجارة
واHــــركــــز اجلــــزائــــري Hــــراقــــبــــة الــــنــــوعــــيــــة والـــرزمواHــــركــــز اجلــــزائــــري Hــــراقــــبــــة الــــنــــوعــــيــــة والـــرزم

والوكالة الوطنية لترقية التوالوكالة الوطنية لترقية التّجارة اخلارجيجارة اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ فـي أوّل صـــــــفـــــــر عــــــام 1433
اHــوافـق 26 ديــســمــبــر ســنــة r2011 تــتــشـــكـل جلــنــة الــطــعن
اخملـــــتــــصـــــة بـــــأسالك مـــــوظــــفـي اإلدارة اHـــــركــــزيـــــة لــــوزارة
الـــتّــــجـــــارة واHــــركـــــز اجلــــــزائــــري Hــــراقـــبــــــة الـــنــــوعـــــيـــة
rوالـــرزم والـوكـالـة الوطـنـيـة لـتـرقـية الـتّـجـارة اخلـارجـيّة

كما يأتي :
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منصور أحمد السعيد
بلعريبي ابراهيم
بن ساعو محمد

بلول رشيد
بودوخة كمال

مرغيت مصطفى
علبور بوعالم

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
حسني مبارك

بن الشيخ أمحمد
ثعالبة خضير

حبيلي عبد العزيز
آيت قاسي حميد

£ثلو اHستخدمW£ثلو اHستخدمW£ثلو اإلدارة£ثلو اإلدارة

ت»ـمَـارس رئـاســة جلـنـة الـطـعن طــبـقـا ألحـكـام اHـادّة 22
مـن اHـرســوم رقم 84-10 اHـؤرّخ في 14 يــنـايــر ســنـة 1984
الـــذي يــــحـــدّد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اHــــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء

وتشكيلها وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
أبـريل سـنة أبـريل سـنة r  r2012  يـحـدد القدد القـائائـمـة االسمة االسمـيـة ألعة ألعـضاءضاء

مجلس إدارة اHركز الوطني للسجل التجاري.مجلس إدارة اHركز الوطني للسجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433
اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة r2012 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
جملـــلـس إدارة اHــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل الـــتــجـــاري وحتت
WـادتHتطـبـيقـا ألحـكام  ا rرئـاسـة وزير الـتـجارة أو £ـثـله
7 و9 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 92 - 68 اHـؤرّخ في 14
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1412 اHــــــوافق 18 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1992
واHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـسـجل

التجاري وتنظيمهr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :
السّادة :

rعضوا rثـل وزير العدل£ rفيصل دهيمي -

rعضوا rاليةHثل وزير ا£ rيحيى أوكسال -

- نـــاصــر فالحr £ــثـل وزيــر الــصــنـــاعــة واHــؤســســات
rعضوا rتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- مـــحــمــد أمــW كـــســوريr £ــثل وزيـــر االســتــشــراف
rعضوا rواإلحصائيات

- مـحــمـد شـاميr £ــثل الـغـرفــة اجلـزائـريـة لــلـتـجـارة
والصناعةr عضوا.

وزارة الصناعة واMؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واMؤسسات الصغيرة
واMتوسطة وترقية االستثمارواMتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 20 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــة r2012  يــــحــــدد تــــعــــداديــــحــــدد تــــعــــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمـات بـعـنـوان أو اخلــدمـات بـعـنـوان اHـديـريـات الــوالئـيـة لـلـصـنـاعـةاHـديـريـات الــوالئـيـة لـلـصـنـاعـة
واHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
rوترقية االستثمار

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07  - 308 اHؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق  29 سـبـتمـبر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقــوقــهـم و واجــبــاتــهم و الـــعــنــاصــر اHــشــكـــلــة لــرواتــبــهم
والـقـواعــد اHـتــعـلـقــة بـتـســيـيــرهم و كـذا الـنــظـام الــتـأديـبي

rادة 8 منهHالسيما ا rطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق  28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في15  رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ـــقـــتـــضى  اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اHــــوافق  28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

rتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 19
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
واHتـضـمن إنـشاء مـديـريـة الـوالية لـلـصـناعـة واHـؤسـسات
الــصـــغــيــرة واHـــتــوســطـــة وتــرقــيـــة االســتــثـــمــار ومــهـــامــهــا

rوتنظيمها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اHـــديـــريـــات الـــوالئـــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة
rـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHوا

وفقا للجدول اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـحـدد جـدول تـوزيع تـعـداد مـنـاصب الـشـغل بـعـنـوان اHـديـريات الـوالئـيـة لـلـصـنـاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيرة
واHتوسطة وترقية االستثمار في اجلدول اHلحق بهذا القرار.

اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 20 مايو سنة 2012.

وزير الصناعة واHؤسسات الصغيرةوزير الصناعة واHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-

-

45

44

208

56

107

460

-
-
-
-
-

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
80

18

-

98

45

44

128

38

107

362

288

219

200

5

2

1

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عامل خدمة من اHستوى األول

حارس

اجملموعاجملموع

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية أدرار مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية أدرار 

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الشلفالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الشلف

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية األغواطالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية األغواط

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية أم البواقيالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية أم البواقي

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (4)

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية باتنةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية باتنة

1

1

2

4

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

2

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (5)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بجايةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بجاية

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بسكرةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بسكرة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

4

1

3

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

1

3

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (6)

-
-
-
-
-

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (7)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بشارالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بشار

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (8)

-
-
-
-



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البليدةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البليدة

1

1

3

2

3

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

3

-
3

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (9)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البويرةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البويرة

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تامنغستالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تامنغست

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (10)

-
-
-
-
-

1

1

4

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (11)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسة

1

5

4

288

200

5

1

-
-
-

-
2

-

1

3

4

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

-
-
-

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (12)



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2859
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تلمسانالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تلمسان

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (13)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيارتالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيارت

مديرية مديرية  الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيزي وزو الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيزي وزو

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

3

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

3

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (14)

-
-
-
-
-

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (15)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اجلزائرالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اجلزائر

1

1

7

3

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

5

3

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

12 - - 2 10 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (16)

-
-
-
-



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اجللفةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اجللفة

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (17)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية جيجلالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية جيجل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سطيفالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سطيف

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

4

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (18)

-
-
-
-
-

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (19)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سعيدةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سعيدة

1

1

2

3

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

-
3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (20)

-
-
-
-
-



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3059
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سكيكدةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سكيكدة

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (21)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سيدي بلعباسالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سيدي بلعباس

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عنابةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عنابة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
3

-
-

1

1

1

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 3 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (22)

-
-
-
-
-

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (23)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية قاHةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية قاHة

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (24)

-
-
-
-



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية قسنطينةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية قسنطينة

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اHديةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اHدية

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية مستغا¬الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية مستغا¬

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (26)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اHسيلةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية اHسيلة

1

6

3

219

200

2

1

-
-
-

-
2

-

1

4

3

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (28)

-
-
-

1

1

5

3

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

3

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (25)

-
-
-
-

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (27)

-
-
-
-



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3259
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية معسكرالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية معسكر

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية ورقلةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية ورقلة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البيضالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية البيض

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (29)

-
-
-
-

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (30)

-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية وهرانالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية وهران

1

1

5

1

3

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

3

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

11 - - 2 9 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (31)

-
-
-
-
-

1

1

3

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

3

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (32)

-
-
-
-
-



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية إيليزيالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية إيليزي

مديرية مديرية  الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية برج بوعريريج الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية برج بوعريريج

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (33)

-
-
-
-

1

5

2

2

288

200

5

1

-
-
-
-

-
2

-
-

1

3

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (35)

-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بومرداسالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية بومرداس

1

1

4

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

2

2

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 2 8 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (34)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الطارفالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الطارف

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (36)

-
-
-
-



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3459
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تندوفالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تندوف

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الواديالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية الوادي

1

8

2

288

200

5

1

-
-
-

-
2

-

1

6

2

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

11

-
-
-

- - 2 9 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (39)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية خنشلةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية خنشلة

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (40)

-
-
-
-

1

4

3

219

200

2

1

-
-
-

-
2

-

1

2

3

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

8

-
-
-

- - 2 6 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (37)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيسمسيلتالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيسمسيلت

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (38)

-
-
-
-



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سوق أهراسالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية سوق أهراس

مديرية مديرية  الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيبازةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية تيبازة

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية ميلةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية ميلة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عW الدفلىالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عW الدفلى

1

5

1

2

219

200

2

1

-
-
-
-

-
2

-
-

1

3

1

2

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (41)

-
-
-
-

1

5

2

2

288

200

5

1

-
-
-
-

-
1

2

-

1

4

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

10 - - 3 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (42)

-
-
-
-

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (43)

-
-
-
-

1

1

3

2

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
-
2

-

1

1

3

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي اجملموع الفرعي  ( (44)

-
-
-
-
-



التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية النعامةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية النعامة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

1

1

2

3

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

-
3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (45)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عW تموشنتالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية عW تموشنت

1

1

5

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-

-
-
2

-

1

1

3

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (46)

-
-
-
-

مديرية مديرية  الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية غردايةالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية غرداية

1

1

5

1

2

288

219

200

5

2

1

-
-
-
-
-

-
-
2

-
-

1

1

3

1

2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
10 - - 2 8 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (47)

-
-
-
-
-

مديرية مديرية الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية غليزانالصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار لوالية غليزان

1

1

3
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عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

9 - - 2 7 اجملموع الفرعي  (اجملموع الفرعي  (48)
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460 اجملموع العاماجملموع العام

12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3659
28 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اMطبعة الرسمياMطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات]5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات]5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


