
العدد العدد 16
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

األربعاء األربعاء 8 جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 20 مارس مارس  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 13 - 104 مـؤرّخ في 5 جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 17 مـارس ســنـة r2013 يـتــضـمن إحــداث بـاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.............................................
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 107 مـؤرّخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 17 مـارس سـنـة r2013 يـعـدّل ويـتـمّم اGـرسـوم
الـتــنـفــيـذي رقم 96 - 206 اGـؤرّخ في 18 مـحــرّم عـام 1417 اGـوافق 5 يـونــيـو ســنـة 1996 الــذي يــحـدد كــيـفــيـات تــسـيــيـر
حساب التخصيص اخلاص رقم 086 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير اGتكامل للموارد اGائية"........
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 108 مـؤرّخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 17 مـارس سـنـة r2013 يـعـدّل ويـتـمّم اGـرسـوم
الــتــنــفـيــذي رقم 99 - 252 اGـؤرّخ في 28 رجب عـام 1420 اGـوافق 7 نـوفــمــبــر ســنـة 1999 الـذي يــحــدد شــروط �ــارسـة
نـشــاط إجنـاز الـعــلم الـوطــني وصـنـعه وكــذلك الـشــعـار الـذي يــحـمـله والــعـلم اGـصــغـر وكـيــفـيـات �ــارسـة الـرقــابـة عـلى
منجزيه ومستعمليه.................................................................................................................................
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 109 مـؤرّخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 17 مـارس سـنـة r2013 يـحــدد كـيـفـيـات إنـشـاء
فرقة البحث وسيرها................................................................................................................................
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 111 مـؤرّخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 18 مـارس سـنـة r2013 يــحـدد شـروط �ـارسـة
نشاط الوكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.................................................................................................
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 112 مـؤرّخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 18 مـارس سـنـة r2013 يـعـدّل ويـتـمّم اGـرسـوم
الـتـنفـيذي رقم 99 - 176 اGؤرّخ في 20 ربـيع الـثـاني عام 1420 اGوافق 2 غشـت سنة 1999 الـذي يـحدد كـيـفيـات تـأدية
.................................................................................................Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسGاخلدمة ا
مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 113 مـؤرّخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 18 مـارس سـنـة r2013 يـعـدّل ويـتـمّم اGـرسـوم
الـتـنـفيـذي رقم 07 - 392 اGـؤرّخ في 3 ذي احلـجـة عـام 1428 اGـوافق 12 ديـسمـبـر سـنة 2007 واGـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالة
الوطنية لتسيير إجناز اGشاريع الكبرى للثقافة...........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّـنان إنهاء مـهام كتّــاب
عـامX لــدى رؤســـاء دوائـــر فـي الـواليـات..................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــائب مـديـر
بوزارة اGالية...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر أمالك
الدولة في والية جيجـل..............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنهـاء مهام مـديــــر برمجــة
ومتابعــة اGيزانــية في واليـة تيـارت..........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 24  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام نـائــبـة مـديـر
بوزارة اGوارد اGائية................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 24  فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للشؤون
الدينية واألوقــاف في الواليـات.................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 13  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اGـــوافق 24  فــبـــرايـــر ســـنــة r 2013 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر
االسـتـشــراف والـبـرمـجـة والـدّراسـات الـعـامــة لـتـهـيـئـة اإلقـلـيم فـي اGـديـريـة الـعـامـة لـتـهــيـئـة وجـاذبـيـة اإلقـلـيم بـوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا..............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــائب مـديـر
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 24  فـبـراير سـنة r 2013 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام مديـر الـنـشاط
االجتماعي والتضامن في والية تيارت........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام اGــديـر الـعـامّ
لديوان الترقية والتسيير العقاري في والية قسنطينة..................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام اGــديـر الـعـامّ
للصندوق الوطني للسّـكن..........................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  ربــيـع الــثــاني عــام 1434 اGـــوافق 24  فــبــرايــر ســنــة r 2013 يـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــديــرين
.................................................................................................................................Xللتشغيل في واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 24  فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة اجلزائر 2.
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 24  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام عـمــيـد كــلـيـة
اآلداب واللغات بجامعة سطيف..................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13  ربــيـع الــثـــاني عــام 1434 اGـــوافق 24  فــبـــرايـــر ســـنــة r 2013 يــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــكــلّف
بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصّيدية....................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13  ربــيـع الــثـــاني عــام 1434 اGـــوافق 24  فـــبــرايـــر ســنــة r 2013 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــكــلّـــفــة
بالدّراسات والتلخيص باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي......................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فبـراير سنة r 2013 يتـضمّن تعـيX نائب مـدير بالـهيئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 24  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّن تـعيـX الـكـاتب الـعـامّ لدى
رئيس دائرة تيزي وزو.............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فـبـراير سـنة r 2013 يتـضّمن تـعيـX نائب مـدير بوزارة
الشؤون اخلارجية.....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فبـراير سنة r 2013 يتضمّن تعـيX مدير احلفظ العقاري
في والية إيليزي.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 24  فـبـراير سـنة r 2013 يـتـضمّن تـعـيـX مكـلّـفة بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة اGوارد اGائية................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 24  فـبـراير سـنة r 2013 يتـضـمّن تـعيـX مـكلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لـدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة واGدينةr اGكلّفة بالبيئة..........................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 24  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّـنـان تـعـيـX مديـرين
................................................................................................................Xلألشغــال العمومــية في واليتـ
Xعــمـيـدي كــلـيـتـ Xيــتـضـمّـن تـعـيـ r 2013 ـوافق 24  فـبــرايـر ســنـةGمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1434 ا
بجامعة وهران.........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 24  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتــضــمّن تـعــيـX مــديـر الــتـرقــيـة
العقارية بوزارة السّكن والعمران...............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فـبـراير سـنة r 2013 يتـضمّن تـعيـX نائب مـدير بوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.......................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 24  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن تعـيX رئيسـة قسم باجمللس
الوطني االقتصادي واالجتماعي..................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قـرار مؤرخ في 26 شـوال عام 1433 اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى اGـديـر الـعـام لـوسـائل
اإلجناز....................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 اGوافق 13 سبتمبر سنة r2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الري الفالحي.......
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
20 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـي رقم 13 -  - 104 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يتـضـمن إحـداث باب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـيةيتـضـمن إحـداث باب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـية
تــــســــيــــيـــــر وزارة الــــعــــمـل والــــتــــشــــغــــيـل والــــضــــمــــانتــــســــيــــيـــــر وزارة الــــعــــمـل والــــتــــشــــغــــيـل والــــضــــمــــان

االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاســي اGــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2013 الية  لسنةGا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقــم 13- 69 اGؤرخ
في 11 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايـــر ســــنـــــة
 2013 واGــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
r2013 الية لسنةGالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى :  يــــحــــــدث فــي جـــــــدول مـــــيــــزانــــيــــــة
تسيـير وزارة الـعـمـل والتشغيـل والضـمان االجتماعــي
لــســـنـــة r2013 الـــفـــرع األول - اإلدارة اGــركـــزيــــةr الـــفــــرع
اجلـــزئـي األول - اGـصـالــح اGـركـزيـةr الـعـنــوان الـثـالـث -
وســائل اGـصــالحr بــاب رقـمه 37-12 وعـنــوانه "مــصـاريف

تنظيم اGلتقى العربي للعمل".

اGـاداGـادّة ة 2 : :   يـلـغـى مـن مـيزانـيـة ســنـة 2013  اعـتـماد
قـــدره ثمـانون ملـيون دينار (80.000.000 دج) مـقـيّــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

3 : :  يــــــخــــــصــــص Gــــيـــــزانـــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2013 اGـــــاداGـــــادّة ة 
اعـتـمـــــاد قــــدره ثـمـانون مـلـيـون ديـنار (80.000.000 دج)
يـــقـــيّـــد فـي مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة الـعـمـل والـتـشــغـيل
والـضمـان االجـتمـاعي وفي الـباب رقم 37-12 "مـصاريف

تنظيم اGلتقى العربي للعمل".

اGـــاداGـــادّة ة 4 :  :  يـــكــلف وزيــــر اGــالـــيــــة ووزيــــر  الـــعــمــل
rكل فـــيــمــا يــخــصّه rوالــتــشـــغــيــل والــضــمـــان االجـــتــمــاعي
بـــتــــنــــفــــيــــــذ هــــذا اGــــرســــــوم الـــذي يــــنــــشــــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434

اGوافق 17 مارس سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 107 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــــعـــديــــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم ـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96 -  - 206
يـــونـــيـــو اGــــؤراGــــؤرّخ في خ في 18 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1417 اGــــوافق  اGــــوافق 5 يـــونـــيـــو 
ســـنــة ســـنــة 1996 الـــذي يــحـــدد كــيـــفــيـــات تــســـيــيـــر حــســاب الـــذي يــحـــدد كــيـــفــيـــات تــســـيــيـــر حــســاب
الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم 086 -  - 302 الـــذي عـــنــوانه الـــذي عـــنــوانه
"الـصــنـدوق الــوطــني لــلـتــسـيــيــر اGـتــكـامـل لـلــمـوارد"الـصــنـدوق الــوطــني لــلـتــسـيــيــر اGـتــكـامـل لـلــمـوارد

اGائية".اGائية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى  الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر اGـالــيـة
rائيةGوارد اGووزير ا

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اGادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اGـادة 89

rمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا
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- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 206-96
اGــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417 اGــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1996 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 086-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
r"ائيةGتكامل للموارد اGللتسيير ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل ويـتــمم هــذا اGـرســوم اGــرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 96-206 اGــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417
اGـوافق 5 يـونـيـو سـنة 1996 الـذي يـحدد كـيـفـيـات تـسـيـير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 086-302 الــذي عــنــوانه

"الصندوق الوطني للتسيير اGتكامل للموارد اGائية".
2 :  : تـــــــتــــــــمم أحــــــــكـــــــام اGـــــــادة 3 مـن اGـــــــرســـــــوم اGـــــــاداGـــــــادّة ة 
الـتـنــفـيـــذي رقــم 96-206 اGـؤرخ في 18 مــحـرم عـام 1417
اGــوافق 5 يــونــــيـــو ســــنـــة 1996 واGــذكـــور أعـالهr وحتــرر

كما يأتي :
"اGــادّة 3 :  يــــســـجـــل في الـــحــســاب رقم 086 - 302

ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ...................( بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- ..................( بدون تغيير) ........................

حتـدد قــائـمــة نـفــقـات وإيــرادات هـذا احلــسـاب بــقـرار
مـشــتــرك بــX الـوزيــر اGــكـلـف بـاGــالــيـة والــوزيــر اGــكـلف

باGوارد اGائية".

3 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 4 مـن اGــرسـوم اGــاداGــادّة ة 
الـتـنــفـيـــذي رقــم 96-206 اGـؤرخ في 18 مــحـرم عـام 1417

اGوافق 5 يونيو سنة 1996 واGذكور أعالهr كما يأتي :

"اGــادّة 4 : حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعـة وتــقــيــيم حــسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 086-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصـنـدوق الوطـني لـلتـسـيـير اGـتـكامل لـلـموارد اGـائـية"
بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اGــكــلـف بــاGــالــيــة والــوزيـر

اGكلف باGوارد اGائية.
يــعـــد اآلمــر بـــالــصـــرف بــرنـــامج الـــعــمل الـــذي يــوضح

األهداف اGسطرة وكذا آجال اإلجناز".

اGـاداGـادّة ة 4 :   :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 108 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــــعـــديــــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم ـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 -  - 252
اGــؤراGــؤرّخ في خ في 28 رجب عــام  رجب عــام 1420 اGــوافق  اGــوافق 7 نـــوفـــمـــبـــر نـــوفـــمـــبـــر
سـنة سـنة 1999 الـذي يحـدد شروط �ـارسـة نشـاط إجناز الـذي يحـدد شروط �ـارسـة نشـاط إجناز
الـعـلم الـوطـني وصنـعه وكـذلك الـشـعار الـذي يـحـملهالـعـلم الـوطـني وصنـعه وكـذلك الـشـعار الـذي يـحـمله
والـــعــلم اGـــصــغــر وكـــيــفـــيــات �ــارســـة الــرقــابـــة عــلىوالـــعــلم اGـــصــغــر وكـــيــفـــيــات �ــارســـة الــرقــابـــة عــلى

منجزيه ومستعمليه.منجزيه ومستعمليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـر الـداخـلـية
rواجلماعات احمللية ووزير التجارة

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

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79- 07 اGــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واGـتضمن

rتممGعدل واGا rقانون اجلمارك

- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99- 07 اGـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-252 اGؤرخ
في 28 رجب عام 1420 اGوافق 7 نوفـمبر سنة 1999 الذي
يحدد شروط �ارسـة نشاط إجناز العـلم الوطني وصنعه
وكـذلك الــشــعـار الــذي يـحــمــله والـعــلم اGــصـغــر وكــيـفــيـات

rارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه�

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام

1420 اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادّة 2 مـن اGــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420
اGــوافق 7 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــذكــور أعـاله وحتــرر

كما يأتي :
"اGــــادة 2 : تــــخـــــضع �ـــــارســــة نــــشـــــاط إجنــــاز الـــــعــــلم
الـوطــني وصـنــعه لـلــحـصــول عـلى رخــصـة إداريــة مـســبـقـة
يـسـلـمــهـا الـوالي اخملـتص إقـلـيـمــيـا  بـعـد أخـذ رأي اGـصـالح

اGعنية وال سيما مصالح األمن.
�ــارس نــشــاط إجنــاز الــعــلم الــوطــني وصــنــعـه وكـذا
الشعـار الذي يحـمله والـعلم اGصـغر حـصريا عـلى التراب

الوطني.

ال �ـكن أن يـسـتـعـمل بـاجلـزائـر سـوى الـعـلم الـوطـني
والشـعـار الـذي يحـمـله والـعـلم اGصـغـر اGـصنـوع بـاجلـزائر

طبقا ألحكام هذا اGرسوم".

اGادة اGادة 3 :  :  تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام 1420 اGـوافق 7 نـوفـمـبـر

سنة 1999 واGذكور أعالهr مادة 2 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 2 مـكرر : حتــدد قـائــمـة الــمــنـتـــوجــات التي
ال �كن وضـع صورة الـعلم الـوطـني علـيـها بـقـرار مشـترك
بـــX الــوزراء اGـــكــلـــفـــX بــالـــتــجـــارة والــداخـــلــيـــة واGــالـــيــة

واجملاهدين".

اGادة اGادة 4 :  : تعـدل أحكام اGادّة 5 من اGرسـوم التنفيذي
رقـم 99-252 اGـــــــــؤرخ في 28 رجـب عــــــــام 1420 اGـــــــــوافق 7

نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي : 

"اGـادة 5 : تـتــشـكل الـلـجـنـة الـوطـنــيـة لـلـعـلم الـوطـني
من :

rوزيــر الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة أو �ـــثــله  -
rرئيسا

rثل عن وزير الشؤون اخلارجية�  -
rثل عن وزير اجملاهدين�  -

rثل عن وزير التربية الوطنية�  -
rثل عن وزير التجارة�  -
rثل عن األمن الوطني�  -

-  �ثل عن الدرك الوطني". 

اGـــــــرســــــوم 5 :   :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 9 مـن  اGــــــادة اGــــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420

اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي :

"اGـادة 9 : تـتـشــكل الـلــجـنـة الــوالئـيـة لــلـعـلـم الـوطـني
من :

rالوالي أو �ثله رئيسا -
rعضوا rمدير التنظيم والشؤون العامة  -

rعضوا rمدير اجملاهدين -
rعضوا rمدير التربية -
rعضوا rمديرالتجارة -

rعضوا rرئيس األمن الوالئي -
- قائد مجموعة الدرك الوطنيr عضوا".

اGادة اGادة 6 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 109 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا

يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتضمن القـانون التوجيهي والـبرنامج اخلماسي حـول
r2002 - 1998 الـبحث الـعـلمــي والـتطـويـــر التـكنـولوجـي

rادة 20 منهGال سيما ا rتمـمGـعدل واGا



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 816
20 مارس  سنة مارس  سنة 2013  م م

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 27  غـشت سنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 177-95
اGــؤرخ في 25 مــحــرم عــام 1416 اGــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
1995 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 082-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
rتممGعدل واGا r"للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 244-99
اGــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اGــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

rوسيره
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-257 اGؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اGــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الــذي يـحــدد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

rوسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-232 اGؤرخ
في 23 شـوال عام 1431 اGوافق 2 أكتـوبر سـنة 2010 الذي
يـــحـــدد شـــروط �ــارســـة األســـتــاذ الـــبـــاحث االســـتـــشــفـــائي
اجلـــامــــعي أو األســـتــــاذ الـــبـــاحث نــــشـــاطـــات الــــبـــحث وكـــذا

rكيفيات مكافأتهما

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الـــــنـــــمـــــوذجي اخلـــــاص
rللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اGؤسـسة الـعمـومية

rهنيGذات الطابع العلمي والثقافي وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اGوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

rوسيرها
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 20 من الـقانون
رقم 98-11 اGـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اGـوافق
rــــذكــــور أعالهGــــتــــمم واGــــعـــدل واGا r1998 22 غــــشت ســــنــــة

يــهــدف هـــذا اGــرســوم إلى حتـــديــد كــيـــفــيــات إنـــشــاء فــرقــة
البحث وسيرها.

تـخضـع فرقـة البـحث التـابعـة لـلمـؤسسـة العـمومـية
ذات الــطـــابع الـــعـــلــمي والـــتـــكــنـــولـــوجي ولــوحـــدة الـــبــحث

وخملبر البحث إلى األحكام اGتعلقة بها.

اGــادة اGــادة  2  :  : فـــرقــة الــبـــحث هي الـــكــيــان الـــتــنـــظــيــمي
الــقـاعــدي إلجنـاز مــشـاريـع الـبــحثr تـتــشـكـل من ثالثـة (3)
بـاحثـX على األقلr وتـعتـمـد على مـستـخدمي دعم الـبحث
والـهيـاكــل  والتـجهـيــزات الـعلـميــــة التـابعــة للـمؤسـسـة
الـــتـي تـــنــــشـــأ بـــهــــا وتـــدعـى فـي صـــلـب الـــنص "مـــؤســـســة

اإلحلاق".
�كن فرقـة البحـث أن تستـعX  بالـكفـاءات العلـمية

والتقنية خملتلف قطاعات النشاط.

اGــــادة اGــــادة 3 :  : �ـــــكن أن تـــــكـــــون فـــــرقــــة الـــــبـــــحث خـــــاصــــة
�ـؤسـســة أو مـخـتــلـطـة أو شــريـكـة عــنـدمـا تـنــشـأ في إطـار
التـبـادل مع الـقطـاع االقـتـصادي واالجـتـمـاعي أو في إطار

التعاون العلمي بX اGؤسسات.
تـــبــرم األطـــراف اتــفـــاقــيـــة حتــدد �ــوجـــبــهـــا حــقـــوقــهــا

وواجباتها.
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اGـادة اGـادة 4 :  : تــكـلــف فــرقــــة الــبــحــث عـــلى اخلـــصــوص
�ا يأتي :

- إجنـــاز كل مـــشــروع لــلـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر
rالتكنولوجي ذي  عالقة بغرضها

- اGـــــســــــاهــــــمـــــة فـي اكـــــتــــــســــــاب مـــــعــــــارف عــــــلـــــمــــــيـــــة
r وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها

- اGــشــاركــة في حتــســX وتــطــويــر تــقــنــيــات وطــرق
rمتلكات واخلدماتGنتوجات واGاإلنتاج وكذا ا

rترقية نتائج البحث ونشرها -
- اGــــــســــــاهـــــــمــــــة في الـــــــتــــــكــــــويـن مـن خالل الـــــــبــــــحث

ولفائدته.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد اإلنشاءقواعد اإلنشاء

5 :  : تـــنـــشــــأ فـــرقــــة الـــبــــحث اخلــــاصـــة لــــلـــتــــكـــفل اGــادة اGــادة 
�ـشاريع الـبـحث اGنـبـثـقة عن الـبـرامج الوطـنـية لـلـبحث
حــــسب إجـــراءات اGـــنـــاقــــصـــة القـــتـــراح مـــشــــاريع الـــبـــحث

الوطنية أو القطاعية أو على مستوى مؤسسة اإلحلاق.
وتـــنــشـــأ فــرقـــة الــبــحـث اخملــتــلـــطــة في إطـــار تــنـــفــيــذ

برنامج مشترك بX مؤسستX (2) أو أكثر.
وتــكــون فــرقـة الــبــحث الــشــريــكــة نــتــيــجــة اشــتـراك
مـؤسـسـة مع فــرقـة بـحث خـاصـة ¡ إنــشـاؤهـا في مـؤسـسـة

أخرى.

اGـادة اGـادة 6 :  :  تـنـشــأ فـرقـة الـبـحث عــلى أسـاس اGـعـايـيـر
اآلتية :

- أهـــمــــيــــة نــــشـــاطــــات الــــبــــحث عــــلى ضــــوء حــــاجـــات
الـتـطور االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـية

rوالتكنولوجية للبالد
- أثـــر الــــنــــتــــائج اGــــنـــتــــظــــرة في تــــطـــويــــر اGــــعـــارف

rالعلمية والتكنولوجية
 rتوفرةGنوعية القدرة العلمية والتقنية ا -

- الـــوســائـل اGــاديـــة واGـــالــيـــة اGــتـــوفـــرة  و/أو الــتي
يجب توفيرها.

اGــادة اGــادة 7 : :  تـــنــشــــأ فــرقـــــة الـــبــحــث فـي مــؤســـــســات
الــــتـــعــــلـــيـــم والـــتــــكــــويــن الــــعـــالــــيـــــX وفـــي اGـــؤســــســــات
الـــــعــــمــــومـــــيــــــة األخــــــرى وفـي اGــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة
االقـــتــصـــاديــةr حـــسب احلــالـــةr بــقــرار مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بـالـبحث أو بـقـرار مـشتـرك بـX الوزيـر اGـكلف بـالـبحث
والــســـلــطــة الـــوصــيـــة اGــعــنـــيــة بــنـــاء عــلى اقـــتــراحr حــسب

احلالـةr من مـسـؤول مـؤسسـة اإلحلـاق أو أطـراف االتفـاقـية
بــــــعــــــد الــــــرأي اGـــــوافـق مـن اجملـــــلـس الــــــعـــــلــــــمـي لـــــلــــــوكــــــالـــــة

اGوضوعاتية للبحث اGعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد السيرقواعد السير

اGــادة اGــادة 8 : : تـــزود فــرقــة الـــبــحث بـــلــجـــنــة تــتـــشــكل من
باحثX يرأسها مسؤول فرقة البحث.

�ــــكن تــــوســــيع جلــــنــــة فــــرقـــة الــــبــــحث اخملــــتــــلــــطـــة أو
الــشــريــكـــة Gــمــثل عن اGـــؤســســة الــعــمـــومــيــة أو اGــؤســســة

العمومية االقتصادية األطراف في االتفاقية.

تدلي الـلـجنـة بآرائـهـا في كل إجراء يـتعـلق بـتنـظيم
الــفـــرقــة وســيـــرهــا والــوســـائل اGــتـــوفــرة وفي كل مـــســألــة

يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

اGادة اGادة 9 :  : يعX مسـؤول فرقة البـحث بقرارr إما من
الوزير اGـكلف بـالبحث وإمـا بقـرار مشتـرك مع السـلطة
الــوصــيــة اGــعــنــيــةr بــنـاء عــلـى اقـتــراحr حــسب احلــالــةr من

مسؤول مؤسسة اإلحلاق أو أطراف االتفاقية.
يعـX مسـؤول فرقة الـبحث بـحكم رتـبته ومؤهالته

العلمية ذات الصلة �هام فرقة البحث.

اGـادة اGـادة  10 :  : يـعــX مــسـؤول فــرقــة الـبــحث Gــدة إجنـاز
مــشــاريع الــبـحـث اGـقــررة. وفي حــالــة تــوقف عــهـدتـه يـتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.

يـــتـــولـى مـــســـؤول فـــرقـــة الـــبـــحث اإلدارة الـــعـــلـــمـــيـــة
وتسيير الوسائل اخملصصة للفرقةr ويكون اآلمر بصرف
االعـــتــمـــادات اGــمـــنــوحـــة لــفـــرقــة الـــبــحـث ويــتـــلــقى  بـــهــذه
الـصفةr من مسـؤول مؤسسـة اإلحلاق التفـويض باإلمضاء
وكل سـلـطة تـسـييـر ضـرورية حلـسن سـير نـشـاطات فـرقة

البحث.

ويـحـرر تـقـريــرا سـنـويـا عن الـنـشـاطـات يـرسـله إلى
كل األطراف.

اGــادة اGــادة  11 : : �ــكـن مــســؤول فــرقــة الــبـــحث بــنــاء عــلى
تــفـــويض من مــســؤول مــؤســســة اإلحلــاقr اGــبــادرة بــإبــرام
الـعــقــود واالتــفـاقــيــات وااللــتـزام بــهــا قــصـد إجنــاز أشــغـال
الـــبــــحث والـــدراســــات و تـــقـــد¤ اخلــــدمـــات مع مــــنـــظـــمـــات
وطـنــيــة و/أو دولــيـة الــتي لــهــا صـلــة �ــهـام فــرقــة الــبـحث

وطبقا للتنظيم اGعمول به.
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اGـــــادة اGـــــادة  12 : : حتـــــدد رزنـــــامــــــة الـــــعـــــمل والــــــتـــــفـــــاصـــــيل
اGــوضـوعــاتـيـة الــعـامــة Gـشــروع أو مـشــاريع الـبــحث الـتي
تـــكـــلف بــهـــا فــرقـــة الــبـــحث في اGـــلــحـق بــالـــقــرار اGـــنــشئ

للفرقة أو االتفاقية اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 13 :  : مــدة االتـــفــاقـــيــة هي اGـــدة الالزمــة إلجنــاز
مشاريع البحثr و�كن جتديدها �لحق.

يـــتــخــذ قــرار جتــديــد أو عــدم جتـــديــد االتــفــاقــيــة بــعــد
االطالع عـلى رأي الـهـيـئـات اخملـتـصة لـلـمـؤسـسـات اGـعـنـية

بناء على نتائج التقييم.

اGـادةاGـادة 14 : : يــتــولى اجملــلس الــعــلــمي Gــؤســســة اإلحلـاق
الـتقـييم اجلـزئي والشـامل Gشـاريع البـحث اGوكـلة لـفرقة
الــبــحث اخلــاصــة. ويــكــرس هــذا الــتــقــيــيم اجملــلس الــعــلــمي

للوكالة اGوضوعاتية للبحث اGعنية .
وحتــدد كــيــفـــيــات تــقـــيــيم مــشـــاريع الــبــحـث اGــوكــلــة
لفرقة البحث اخملـتلطة أو الشريكـة في اGلحق باالتفاقية

اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 15 : : تــزود أطـــراف االتـــفـــاقــيـــة فـــرقـــة الــبـــحث
بـــــاGـــــســــتـــــخــــدمـــــX والــــوســـــائل وتـــــعــــX مـــــؤســــســـــة إحلــــاق
االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصـــة لــــســــيــــر الــــفــــرقــــة. وتــــوزع هـــذه
االعـتمادات وكـذا اإليرادات التي يـجب حتقيـقها في إطار
أعـــمــــال الـــبـــحـث في جـــدول تــــقـــديــــري يـــلــــحق �ـــيــــزانـــيـــة

مؤسسة اإلحلاق.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 16 : : تـــزود فـــرقـــة الـــبــحـث بـــاالســتـــقـاللــيـــة في
التسيير وتخضع للمراقبة اGالية البعدية.

اGادةاGادة 17 : : تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مـســاهـمــات الــصـنــدوق الـوطــني لـلــبــحث الـعــلـمي

rوالتطوير التكنولوجي
- اعـــتــــمـــادات الــــتـــســــيـــيــــر اخملـــصــــصـــة من مــــســـؤول

rمؤسسة اإلحلاق
rنشاطات أداء اخلدمة والعقود -

rالهبات والوصايا -
- شهادات البراءة واGنشورات.

اGادةاGادة 18 : : تـبX الكـتابات احملسـابية Gـؤسسة اإلحلاق
بـكيـفـية مـنـفصـلـةr عمـليـات الـنفـقـات واإليرادات اGـتـعلـقة
بـنــشـاطــات فـرقــة الـبــحث. غــيـر أن الــكـتــابـات احملــاسـبــيـة
اGـتـعـلـقـة بـهـذه الـعـمـلـيـات في اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات

الــطـابع الــعـلـمـي والـثـقــافي واGـهــني تـوكـل إلى الـكــلـيـة أو
إلى اGــعــهـــد اجلــامــعي أو إلـى مــعــهــد اGـــركــز اجلــامــعي ذوي

االختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اGادة اGادة 19 : : �كن كل طـرف من األطراف في االتفـاقية
اسـتعمـال النـتائج احملـصل علـيها في إطـار تنـفيـذ مشروع

البحث.

اGــادةاGــادة 20 :  : عـــنـــدمـــا يـــكـــون من شـــأن بـــعض الـــنـــتـــائج
احملصل عليها في إطار االتفاقية أن تكون موضوع حماية
عن طريق شـهادة بـراءةr فإن هـذه البـراءة تودع مـشتـركة

بX أسماء كل طرف من األطراف.

اGــادة اGــادة 21 : : تـــســـتـــفـــيـــد األطـــراف من حـق اســـتـــعـــمـــال
الــبـرامـج اGـعــلــومــاتــيـة الــتــي ¡ تــطــويــرهـــا بــالــشـــــراكـة

حلاجاتهـا اخلاصـة فـي البحث.

اGــــادة اGــــادة  22 : : تــــبـــX مـــنـــشــــورات مـــســـتـــخــــدمي فـــرقـــة
البحث العالقة مع اGؤسسات اGعنية.

23 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 111 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـةيــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـة

للخضر والفواكه.للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اGــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rبالسجل التجاري

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممGعدل واGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واGـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اGــعـدل

rتممGوا

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

rعدلGا rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 97-40 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واGــهن اGـــقــنـــنــة
اخلـاضـعـة لـلـقـيـد فـي الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاr اGـعـدل

rتممGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 111-12
اGــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اGــوافق 6 مــارس

سـنـة 2012 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات إنـشـاء وتـنـظـيم
rالفضاءات التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوفق 14 غـــشت ســـنـــة r2004 اGـــعـــدل واGــــتـــمم واGـــذكـــور
أعالهr يـــهــدف هـــذا اGـــرســـوم إلى حتـــديــد شـــروط �ـــارســة

نشاط الوكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.

اGــادة اGــادة  2  :  : يــــتـــمـــثل نــــشـــاط الـــوكـــيـل تـــاجـــر اجلـــمـــلـــة
اGــــــذكـــــــور في اGـــــــادة األولى أعـاله فـي تــــــســــــويـق اخلــــــضــــــر
والفــواكـه باجلــملـة داخـل ســوق اجلـمــلـة لـحـساب اGوكل

و/ أو حلسابه اخلاص.

اGادة اGادة 3 :  : تخضع �ارسـة نشاط الوكيل تاجر اجلملة
لـلـخـضــر والـفـواكه قــبل الـتـســجـيل في الـســجل الـتـجـاري
إلى احلصول على رخصـة يسلمها اGـدير الوالئي للتجارة
اخملـــتص إقـــلـــيـــمـــيـــا بـــعـــد اكـــتــتـــاب صـــاحـب الــطـــلـب دفـــتــر

شروط.

يحدد ¨وذج هـذه الرخصة بقرار من الوزير اGكلف
بالتجارة.

اGــــادة اGــــادة 4 :  : يــــجـب أن �ــــارس نــــشـــاط الــــوكــــيـل تــــاجـــر
اجلملة لـلخضـر والفـواكــه في محــل أو مربــع مخصــص

لهــذا الغـرض في سوق اجلملة.

تـــــمــــنح اGــــربـــــعــــات و/أو احملالت فـي ســــوق اجلــــمــــلــــة
التابعة للجمـاعات احمللية أو للمؤسسـات العمومية طبقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــادة اGــادة 5 :  : �ـــكن أن يـــكـــون عـــدد اGــربـــعـــات أو احملالت
اGـمـنـوحـة لـنـفس الـوكـيل تـاجـر اجلـمـلـة لـلـخـضـر والفـواكه
مـحل حتــديـد من طــرف الـوالي اخملـتـص إقـلـيــمـيـا لــتـجـنب

كل تقييد لقواعد اGنافسة.

اGادة اGادة 6 :  :  يسحب دفـتر الشروط اGذكور في اGادة 3
أعاله واحملـدد ¨ـوذجه في اGـلـحق بـهـذا اGـرسـومr من طرف
صـاحب الـطـلب ويودع بـعـد اكـتتـابه لـدى مـصالح اGـديـرية

الوالئية للتجارة اخملتصة إقليميا.
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اGـادة اGـادة 7 : :  يــودع مـلـف طـلـب رخـصــة �ــارســة نــشـاط
الـــوكــيل تـــاجــر اجلـــمــلـــة لــلـــخــضـــر والــفـــواكه لــدى مـــصــالح
اGــديــريــة الــوالئــيــة لــلـتــجــارة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــاr مــرفــقـا

بالوثائق اآلتية :

أ -  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
اليـتــجــاوز تـاريـخ إصــدارهـا ثـالثــة (3) أشــهــر (الـبـطـاقـة

r(3 رقم

- دفتر الشروط اGمضى من األطراف.

ب -  بالنسبة للشخص اGعنوي :ب -  بالنسبة للشخص اGعنوي :

- نـــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من الـــقـــانـــون األســـاسي
rللشركة

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
لــلـمـمـثـل الـقـانـوني ال يــتـجـاوز تـاريـخ إصـدارهـا ثالثـة (3)

r(3 البطاقة رقم) أشهر

- دفتر الشروط اGمضى من األطراف.

يسلم اGترشح وصل إيداع عند تقد�ه اGلف.

اGـادة اGـادة 8 : : تـمـنح الـرخــصـة اGـذكـورة في اGـادة 3 أعاله
rلصـاحب الـطلب خالل مـدة ال تـتجـاوز عـشرين (20) يـوما

ابتداء من تاريخ إيداع اGلف.

وفي حالة الـرفضr يجب أن يكون ذلك مـعلال ويبلغ
إلى اGعني في نفس األجل اGذكور أعاله.

9 :  : يـجب على الـوكـيل تاجـر اجلـملـة أن يـضمن اGادة اGادة 
استمرارية اخلدمة.

في حـالـة الـغـلق غـيــر اGـبـرر لـلـمـحل أو لـلـمـربع Gـدة
تـتــجــاوز ثالثـة (3) أيــام مـتــتــالــيــةr يــقـوم مــســيــر الــسـوق
بـإعــذار الـوكـيل تـاجـر اجلـمـلـة اGــعـني Gـواصـلـة نـشـاطه في
أجل ثمـانـية (8) أيـام ابتـداء من تـاريخ تبـلـيغ اإلعذار عن

طريق إرسال موصى عليه مع وصل استالم.

وفي حــالـة عــدم اسـتــئـنــاف اخملـالف نــشـاطه في أجل
الثـمانية (8) أيام اGذكـورة في الفقـرة األولى أعالهr يقوم
الــوالي اخملـتـص إقـلــيــمــيـا بــغــلق اGــربع أو احملل Gــدة شــهـر

واحد.

في حـــالـــة عـــدم اســـتـــئـــنــاف الـــنـــشـــاطr يـــقـــوم اGـــديــر
الوالئي للتجارة اخملتص إقليميا بسحب الرخصة.

اGـادة اGـادة  10 :  : يــجب عــلى كل وكــيل تــاجــر جـمــلــة يــعـمل
rفي سـوق اجلـمـلــة غـيـر قـادر عـلى ضـمـان �ـارسـة نـشـاطه
إمــا لـسـنـه أو حلـالـته الــصـحــيـة أو ألي سـبب آخــرr إخـطـار

مسير سوق اجلملة بذلك.
ويــــجـب عـــلـى مــــســـيــــر الــــســــوق في هــــذه احلــــالـــةr أن
يخـطر اGديـرية الـوالئيـة للتـجارة اخملـتصـة إقليـميـا قصد

اتخاذ إجراءات استخالفه.

اGادة اGادة  11 : : في حالـة وفاة الـوكـيل تاجـر اجلـملـة �كن
ذوي حقـوقه تـقـد¤ طلب Gـواصـلة الـنـشاط ضـمن الـشروط
اGـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــادة 33 من الــقــانــون رقم 22-90
اGــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــــوافق 18 غـــشت ســـنـــة

1990 واGتعلق بالسجل التجاريr اGتمم.

في حــالــة عــدم تـــقــد¤ ذوي احلــقــوق اGــذكــورين أعاله
الــطـلب فـي اآلجـال احملــددة في اGـادة 33 من  الــقــانـون رقم
90-22 اGــؤرخ في 27 مـــحـــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت

ســنــة 1990 واGــذكــور أعالهr يــقــوم مــســيــر الــســوق بــإعالم
اجلمـهور بـشغـور اGربع أو احملل عن طـريق ملـصقـات على

مستوى السوق.

اGـادة اGـادة  12 : : يـرسل مـسـيـر الـســوق قـائـمـة اGـالـكـX أو
اGــؤجــريـن اGــرخص لــهـم �ــمــارســـة نــشــاط الــوكـــيل تــاجــر
اجلـمـلــة فـور تـنـصـيــبـهم  إلى اGـديــريـة الـوالئـيــة لـلـتـجـارة

اخملتصة إقليميا على سبيل اإلعالم.

اGـادة اGـادة 13 :  : تــســحب الــرخــصـة فـي حـالــة عــدم احــتـرام
الوكيل تاجر اجلملة بنود دفتر الشروط.

ويــؤدي ســـحب الـــرخــصـــة إلى الــشـــطب من الـــســجل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادةاGـادة 14 : : كل مـخــالـفــة ألحـكــام هـذا اGــرسـوم يــعـاقب
عليها طبقا للتشريع اGعمول به.

اGـادة اGـادة 15 : : يــجب عـلى الــوكالء جتـار اجلـمــلـة لـلــخـضـر
والـفواكه الذين يكـونون في حالـة نشاط عنـد تاريخ نشر
هـذا اGـرسـومr االمـتثـال ألحـكـامه فـي أجل سـنة (1) ابـتداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

16 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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قر¬ وصودق عليه

اGـلـحـقاGـلـحـق
دفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر اجلملة للخضردفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر اجلملة للخضر

والفواكهوالفواكه

اGـــــادة األولى : اGـــــادة األولى : يــــطـــــبـق دفــــتـــــر الــــشـــــروط هــــذا عـــــلى
الوكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـجب عــلى الــوكـيل تــاجــر اجلـمــلـة لــلـخــضـر
والفواكه Gمارسة نشاطه :

rتوفر مربع أو محل -

- توفر حساب بنكي.

اGادة اGادة 3 :  : يتـعX علـى الوكـيل تاجـر اجلمـلة القـيد في
الـسـجـل الـتـجـاري في أجل ال يـتــعـدى شـهـرا واحـدا ابـتـداء
من تاريخ احلصول على الرخصة اGذكورة في اGادة 3 من

هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـتـعـX عـلى الـوكـيل تـاجـر اجلـمـلـة لـلـخـضـر
والـــفــــواكه اقــــتــــنـــاء مــــنـــتــــجــــاته لــــدى اGـــنــــتج الــــفالحي أو
اGــسـتــورد أو اجلـامع اGــســلّم أو لـدى الــوكالء جتــار اجلـمــلـة
اGـمارسـX لنـشاطـهم على مـستـوى أسواق اجلـملـة األخرى

في حالة عدم كفاية العرض.

5 :  : يــتــعـX عــلى الــوكــيل تـاجــر اجلــمـلــة إضــافـة اGـادة اGـادة 
لـلـمـعـلــومـات اGـطـلــوبـة من اGـصـالح واإلدارات الــعـمـومـيـة
اخملتـصةr تزويـد إدارة السوق الـذي ينـشط فيه : بكـميات
وأسعـار وأصل اGـنـتوجـات اGـستـوردة وأنـواع اGنـتـوجات

العابرة أو اخملزنة داخل مربعه أو محله ووجهتها.

اGادة اGادة 6 :  : يجب أن تكـون احملاسـبة اGـتعلـقة بـعمـليات
الـشـراء والبـيع الـتي يـقوم بـهـا الوكـيل تـاجر اجلـمـلة وفق
الشـكل الـتجـاريr طـبقـا لـنـظام احملـاسـبة واGـالـية اGـعـمول

به.

اGــادة اGــادة 7 :  : في حــالـــة عــدم وجــود مــقــ لـــلــمــنــتــوجــات
اGعروضة للبيع يجب على الوكيل تاجر اجلملة إما :

rسحبها من السوق -
- الـقـيام بـتـخـزينـهـا حتت الـتـبريـد أو في مـسـاحات

rناسبة اخملصصة لهذا الغرضGالتخزين ا
- ســـحـب اGـــنـــتـــوجـــات الـــفـــاســـدة أو غـــيـــر الـــصـــاحلــة
لالســــتـــهـالك من مــــربـــعـه أو مـــحــــله ووضــــعـــهــــا في اGــــكـــان

اGناسب واGهيأ لهذا الغرض.

اGـادة اGـادة 8 :  : يـتـعـهـد الوكـيل تـاجـر اجلـملـة بـأال يـسوّق إال
اخلـــضــــر والـــفــــواكه الـــطــــازجـــة والــــنـــاضــــجـــة والــــســـلــــيـــمـــة
والــــصـــاحلــــة لالســــتـــهـالك اGـــوظــــبـــة فـي مـــواد لــــلـــتــــغــــلـــيف

والتعبئة اGناسبة طبقا للتنظيم اGعمول به.

اGادة اGادة 9 :  : يتعX على الوكيل تاجر اجلملة :

- احــــتـــرام والــــعـــمـل عـــلـى احـــتـــــرام مــــســـتــــخــــدمـــيــه
Gــواقــيــت فــتــح وغــلــق الــســـوق والــدخــــول إلى مــحـــيط

rالسـوق في مواقيت االستقبال والبيع احملددة قانونا

- تـــقــــد¤ جــــمـــيـع الـــوثــــائق الــــثــــبـــوتــــيــــة لـــلــــمـــصــــالح
والسلطات اGعنية إذا طلبت ذلك.

اGـــــادة اGـــــادة 10 :  : يــــتـــــعـــــX عــــلـى الـــــوكــــيـل تـــــاجــــر اجلـــــمـــــلــــة
rــربع الـــذي يـــشـــغــلهGاالســـتـــغالل الـــشــخـــصي لـــلـــمــحـل أو ا
واحـــتـــرام الـــنـــظــــام الـــداخـــلي الـــذي يـــنــــظم ســـيـــر الـــســـوق

واخلضوع لاللتزامات اGترتبة على ذلك.

يـجب فـتح اGـربـعـات أو احملالت ووضـعـهـا في اخلـدمة
خالل ساعات بيع واستقبال البضائع.

اGـادة اGـادة 11 :  : زيــادة عـلى الــواجــبـات اGــنـصــوص عــلـيــهـا
في دفـتـر الشـروط هـذاr يـتعـX عـلى الوكـيل تـاجر اجلـمـلة
االمــتــثـال لــلـتــشــريع والـتــنـظــيم اGــعـمــول بــهـمــاr ال سـيــمـا
الـقانون رقم 04-02 اGؤرخ في 5 جـمادى األولى عام 1425
اGـوفق 23 يـونـيـو سـنـة 2004 واGـتـعـلق بـالـقـواعـد اGـطـبـقـة
عـلى اGـمـارســات الـتـجـاريــة والـقـانـون رقم 09-03 اGـؤرخ
في 29 صــــفــــر عـــام 1430 اGــــوافق 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
واGـــتـــعـــلق بـــحـــمـــايــة اGـــســـتـــهـــلك وقـــمـع الــغـش واGـــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 13 - 111 اGـؤرّخ في 6 جـمـادى األولى عام
1434 اGــوافق 18 مـــارس ســـنــة 2013 الـــذي يـــحـــدد شـــروط

�ارسة نشاط الوكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.

حرر بـ ....................... في ............................

إمضاء الوكيل تاجر
اجلملة

إمضاء وتأشيرة اGدير الوالئي
 للتجارة
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مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 112 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــــعـــديــــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم ـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 -  - 176
اGـــــؤراGـــــؤرّخ في خ في 20 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1420 اGـــــوافق  اGـــــوافق 2
غـشت سـنة غـشت سـنة 1999 الـذي يـحدد كـيـفـيات تـأديـة اخلـدمة الـذي يـحدد كـيـفـيات تـأديـة اخلـدمة

.Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسGا.Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 rستشفياتGا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-10 اGـــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اGــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984

rتمّمGعدّل واGا rدنيةGتعلق باخلدمة اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

 rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في  16 شــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في  17 شــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-176 اGؤرّخ
في 20 ربيع الـثـاني عام 1420 اGوافق 2 غـشت سنة 1999
الــذي يــحـــدد كــيـــفــيــات تـــأديــة اخلـــدمــة اGـــدنــيــة بـــالــنـــســبــة

 rتممGعدل واGا rXالطبي Xللممارس
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اGؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اGـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
ألسـالك اGــــمــــارســــX الــــطــــبــــيــــX الـــــعــــامــــX في الــــصــــحــــة

rالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-236 اGؤرخ
في أول شــعـــبــان  عــام 1432 اGــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2011
rتضمن القانون األساسي للمقيم في العلوم الطبيةGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اGؤرخ
في 25 ذي احلجة  عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-380 اGؤرخ
في 25 ذي احلجة  عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبر سنة 2011
واGـــتـــضـــمـن تـــنـــظـــيم اإلدارة اGــــركـــزيـــة لـــوزارة الـــصـــحـــة

rستشفياتGوالسكان وإصالح ا

rوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اGـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتــتـمـيـم بـعض أحـكــام اGـرســوم  الـتـنــفـيـذي رقم 99 - 176
اGــــؤرّخ في 20 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اGــــوافق 2 غــــشت
ســنــة 1999 الـــذي يــحــدد كـــيــفــيــات تـــأديــة اخلــدمـــة اGــدنــيــة

.Xالطبي Xبالنسبة للممارس

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــعــدّل عــنـوان الــبــاب الــثــاني من اGــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 99 - 176 اGـؤرّخ في 20 ربـيع الـثـانـي عام
rــــذكـــــور أعــالهGـــــوافـق 2 غــــــشـت ســـــنـــة 1999 واG1420 ا

كما يأتي :

"الـبــاب الـثــاني : أحـكــام تـتــعـلق بــالـلــجـنــة الـوطــنـيـة
للتعيX واGتابعة والتقييم والطعن".  

اGــاداGــادّة ة 3 :  : تـــعــدل وتـــتـــــمـم أحـــكـــــام اGــواد 6 و7 و8 و9
و11 و13 و14 من اGــــــرســـــوم  الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 99 - 176
اGــؤرّخ فـي 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1420 اGــوافق 2 غــشت

سنة 1999 واGذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اGـادة 6 : تــنـشـــأ جلــنــة وطـنــيـة لــلـتــعـيــX واGـتــابـعـة
rــدنــيـةGبــاخلــدمــة ا XــلــزمــGوالــتــقــيــيم والــطــعـن خــاصــة بــا

تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".

"اGــادة 7 : تــضـم الــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيـــة الــتـي يــرأســـهــا
الوزير اGكلف بالصحة أو �ثله :

- اGـــديـــر الـــعـــام اGـــكـــلف �ــــصـــالح الـــصـــحـــة وإصالح
rستشفياتGا

rنازعات والتعاونGكلف بالتنظيم واGدير اGا -
rكلف بالدراسات والتخطيطGدير اGا -

rوارد البشريةGكلف باGدير اGا -
rالية والوسائلGكلف باGدير اGا -

Xــــــثـل واحـــــد (1) عـن كل نــــــقـــــابـــــة لـــــلــــــمـــــمـــــارســـــ� -
rفي الصحة العمومية XتخصصGا

rفي العلوم الطبية XقيمGثل واحد (1) عن ا� -
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- �ـثل واحـد (1) عن كل جلـنـة من الـلـجـان الـوطـنـيـة
لـلــطب واجلـراحـة والــبـيــولـوجـيــا وطب الـنــسـاء والـتــولـيـد
والــتــصــويــر الــطـــبيr اGــنــشــأة من طــرف الــوزيــر اGــكــلف

بالصحة.
�ـــكن أن تــــســـتــــعـــX الـــلــــجـــنــــة  بـــكـل شـــخص �ــــكـــنه

مساعدتها في أشغالها".
"اGادة 8 : تـتولى اGـديريـة اGـكلـفة بـاGوارد الـبشـرية

أمانة اللجنة الوطنية ".
"اGـادة 9 : تــكـلف الــلـجـنــة الـوطــنـيـةr عــلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
- وضع بــرنـامج ســنــوي لـتــعــيـX اGــلــزمـX بــاخلــدمـة

rدنيةGا
Xالــــســــهــــر عــــلى ضــــمــــان أفــــضـل شــــروط الــــتــــعــــيـــ -

rدنيةGباخلدمة ا Xمارسة للملزمGوا
rدنية وتقييمهاGمتابعة تأدية اخلدمة ا -

rXتعلقة بالتعيGدراسة الطعون ا -
- إعــداد تــقـــريــر ســنــوي مـــفــصل بـــخــصــوص شــروط
تــــأديــــة اخلــــدمـــة اGــــدنــــيــــة يــــعــــرض عــــلى الــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالصحة".
"اGادة 11 : يـجب أن تكـون مناصب الـعمل اخملـصصة
سنـويا لهـذا الغـرض موضـوع نشـر واسع من قبـل مديري
الصحة والسكـان للوالية اGعنيX قصد الشروع في جمع
بـــطــــاقــــات الـــرغــــبــــات الـــتـي تــــرسل إلى أمــــانــــة الـــلــــجــــنـــة

الوطنية للدراسة واGعاجلة".
"اGادة 13 : جتتـمع اللـجنـة الـوطنـية في دورة عـادية

مرتX (2) على األقل في السنة.
وجتتمع في دورة غيـر عاديةr كلـما دعت احلاجة إلى

ذلك".
"اGـادة 14 : يــجب أن تــرسل الــطــعــون الـتي يــقــدمــهـا
اGـــلـــزم بــاخلـــدمـــة اGــدنـــيــة اGـــتـــعــلـــقـــة بــالـــتـــعــيـــX وشــروط
اGـمـارسـة إلى الـلـجنـة الـوطـنـيـة خالل الـثالثX (30) يـوما

.Xالتي تلي مقرر التعي
يــجـب عـــلى الـــلــجـــنـــة الـــوطـــنــيـــة أن تـــفـــصل في أجل

ثالثX (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون".      

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 113 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــــعـــديــــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم ـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 -  - 392
اGـــــــــؤراGـــــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلـــــــــجـــــــــة عـــــــــام  ذي احلـــــــــجـــــــــة عـــــــــام 1428 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 12
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــوكـــالــة واGـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــوكـــالــة

الوطنية لتسيير إجناز اGشاريع الكبرى للثقافة.الوطنية لتسيير إجناز اGشاريع الكبرى للثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

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

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

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا

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

rعدلGا rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اGــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واGــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدGا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-392 اGؤرخ
في 3 ذي احلـجـة عام 1428 اGـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2007
واGــتـــضــمن إنـــشــاء الـــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــتــســـيــيـــر إجنــاز

rشاريع الكبرى للثقافةGا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـادة األولى :  اGـادة األولى :  يـعــدل هـذا اGــرسـوم ويــتـمم اGــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-392 اGـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام 1428
اGوافق 12 ديسـمبـر سنة 2007 واGـتضـمن إنشـاء الوكـالة

الوطنية لتسيير إجناز اGشاريع الكبرى للثقافة.
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اGــــــادة اGــــــادة 2 :  :  تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اGــــــادّة 5 من اGـــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-392 اGـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام 1428
اGوافق 12 ديسمبر سنة 2007 واGذكور أعالهr كما يأتي :
"اGــادة 5 : تــتـــولى الــوكـــالــة مـــهــمـــة إجنــاز اGـــشــاريع

اGفوضة في مجال دراسة اGشاريع وإجنازها.
وتكـلف الـوكـالـةr بـعـنـوان مهـامـهـا في مـجـال اخلـدمة
العـمومـيةr بـاGشـاريع اGفـوضة اخلـاصة بـاGنـشآت الـكبرى

للثقافة.
rبـــعـــنـــوان مـــهـــامـــهـــا الـــتـــجـــاريــة rوتـــضـــمن الـــوكـــالـــة
اخلدمـات واالستـشارة في مـجال إجنـاز مشـاريع اGنـشآت
االجـــتــــمـــاعـــيــــة الـــثــــقـــافــــيـــةr بـــنــــاء عـــلـى طـــلب مـن الـــدولـــة
Xالـعـمومـي XعـنـويGواجلـماعـات اإلقـليـمـية واألشـخـاص ا

واخلواص وحلسابهم.
تــكـلـف الـوكــالــةr في إطــار مـهــامــهــا الـتــجــاريــةr عـلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- ضـــمـــان خـــدمـــاتr في إطـــار تـــعــاقـــدي وبـــطـــلب من
صــاحـب اGــشـــروع اGــفـــوضr فــيـــمــا يـــخص إجنــاز مـــشــروع
مـفـوض في مـجـال الدراسـات وإجنـاز مـشاريـع اجتـمـاعـية

rثقافية
- إجنـــاز خـــدمـــات فـي مـــجـــال الـــتـــركـــيـــبـــات اGـــالـــيـــة

rللمشاريع
- ضـمان خـدمات االسـتكـشاف واالسـتشـارة اGتـعلـقة

rببرامج االستثمار
- ضمان خدمـات في مجال التفـاوض وإبرام العقود
والـصـفـقـات اخلـاصـة بـدراسـة وإجنـاز مـشـاريع اجـتـمـاعـيـة

rثقافية
rــشـــروع وبــطـــلب مــنهGحلــســـاب صــاحـب ا rالــقـــيــام -
بــإجــراءات وعــمـــلــيــات وعـالقــات مع شــركـــاء ومــؤســســات

rتساهم في إجناز منشآت اجتماعية ثقافية
- ضـــمـــان كل خـــدمـــة اســـتـــشـــارة وخـــبـــرة فـي مـــجــال
تـــســـيـــيـــر ومـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــات دراســـة وإجنـــاز مـــنـــشـــآت

اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء".

اGــادة اGــادة 3 :  :  يــتـــمم  اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 392-07
اGــؤرخ في 3 ذي احلـــجـــة عـــام 1428 اGــوافق 12 ديـــســـمـــبـــر
ســــنــة 2007 واGــــذكـــــور أعالهr �ـــــادة 5 مــــكـــــررr تــــحـــرر

كـما يأتي :

"اGـادة 5 مـكـرر : تـخــول الــوكـالــةr في إطــار مــهـامــهـا
التجـاريةr إنـشاء فـروع وأخذ مـساهـمات في كل مـؤسسة

وإبرام شراكة طبقا للتشريع اGعمول به.

يــجـب أن يــكـــون إنــشـــاء الــفـــروع وأخــذ اGـــســاهـــمــات
والشراكة ذات صلة �وضوع الوكالة.

ويــــــجب أن يـــــكـــــون مــــــحل مـــــداولــــــة مـــــجـــــلس اإلدارة
واGوافقة الصريحة من السلطة الوصية.

ومـــهـــمــا يـــكن من أمـــرr فـــإن أشــكـــال إنـــشــاء الـــفــروع
وأخــذ اGـســاهـمــات والــشـراكــةr يـجب أن تــضــمن احملـافــظـة

على اGصالح اGالية للوكالة".

اGـادة اGـادة 4 :  : تـتـمم اGادّة 10 من اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم
07-392 اGــــــؤرخ في 3 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1428 اGــــــوافق 12

ديسمبر سنة 2007 واGذكور أعالهr كما يأتي : 

"اGــــادة 10 : يــــتـــشــــكل مــــجــــلس اإلدارةr من األعــــضـــاء
اآلتي ذكرهم :

-  �ثل .................(بدون تغيير).....................
-  ........................(بدون تغيير).....................
-  ........................(بدون تغيير)....................
-  ........................(بدون تغيير)...................

-   �ـــثل الـــوزيـــر اGــكـــلف بـــالـــتــهـــيـــئــة الـــعـــمــرانـــيــة
rدينةGوالبيئة وا

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

-  .........................(بدون تغيير)...................
rكلف بالسياحةGثل الوزير ا�  -

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

اGادة اGادة 5 :   :  تـتمم اGادّة 13 من اGرسوم الـتنـفيذي رقم
07-392 اGــــــؤرخ في 3 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1428 اGــــــوافق 12

ديسمبر سنة 2007 واGذكور أعالهr كما يأتي : 

"اGـادة 13 : يــتـداول مــجــلس اإلدارةr عــلى اخلــصـوص
فيما يأتي :

-  مشروع.......... (بدون تغيير) ........................
-  .................... (بدون تغيير) .........................
-  .................... (بدون تغيير) .........................
-  ................... (بدون تغيير) ..........................
-  ................... (بدون تغيير) ..........................
-  ................... (بدون تغيير) ..........................
-  ................... (بدون تغيير) .........................
- إنشـاء فروع وإلـغاؤها وأخـذ مسـاهمات والـتنازل

rعنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها
-  ...................( بدون تغيير).............".
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6 :  :  تــعــدل وتـتــمـم اGـادّة 2 من دفـتــر الــشـروط اGـادة اGـادة 
اGـلحق بـاGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 07-392 اGـؤرخ في 3 ذي
احلـجة عام 1428 اGـوافق 12 ديـسـمبـر سـنة 2007 واGـذكور

أعالهr كما يأتي : 

"اGـادة 2 : تـتــمــثل تــبـعــات اخلــدمـة الــعــمـومــيــة الـتي
تـكـلف بـهـا الوكـالـةr في اGـهـام اGـوكـلــة لـهــا بـعـنـوان عـمـل
الـــدولــــة في مــــجـــال إجنـــاز مـــشـــروع مـــفـــوض لـــلـــدراســـات

وإجناز اGنشآت الكبرى للثقافة.

وبهذه الصفةr تضمن الوكالة ما يأتي :

-  تسيـير عـملـيات دراسة وإجنـاز اGنـشآت الـكبرى
للثقافة عـلى أساس اGلف التقني الذي ي̄عده لهذا الغرض

rكلف بالثقافةGالوزير ا

rناقصاتGإعداد دفاتر الشروط وإعالن ا -

rناقصات وتقييمهاGاختيار ا -

- إبـــــرام الـــــعــــقـــــود اGـــــتــــعـــــلـــــقــــة بـــــدراســـــة اGــــشـــــاريع
rوإجنازها

- العالقات مع اGؤسسـات والهيئات اGـعنية بإجناز
rشاريعGا

- الــقـيــام بــالـعــمــلـيــات واإلجــراءات والـتــدابــيـر ذات
الـطـابع الـتـجـاري والـعـقـاري واإلداري واGـالي الـضـرورية

rشاريعGإلجناز ا

- إعـداد دفـاتـر الشـروط اGـتـعلـقـة بتـقـيـيس دراسات
ومـــشــــاريع إجنـــاز مــــنـــشـــآت الــــتـــراث الــــثـــقـــافـي وتـــوزيع

rطالعة العموميةGالفنون والتنشيط الثقافي وا

- إعـــداد دراســـات حتـــضـــيـــريــة حـــول مـــحـــيط مـــواقع
اGـــشـــاريع من خـالل إجنــاز دراســـات تـــقـــنـــيـــة في الـــبـــحث

rومدى إمكانية إجنازها

- إعداد برمجة حول اGـشاريع الكبرى للثقافة فيما
rيخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء خلبراء

rنشآت الثقافيةGمتابعة عملية إجناز ا -

- تـــقـــد¤ اGـــســـاعـــدة لـــوزارة الــــثـــقـــافـــة في تـــصـــمـــيم
وتنفيذ برنامج إجناز اGنشآت الكبرى للثقافة".

اGادةاGادة  7 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 13  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 24  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّـنـانـنـان

إنــهـاء مـهــام كـتإنــهـاء مـهــام كـتّــــاب عــامـX لــــدى رؤســــاء دوائــــرــــاب عــامـX لــــدى رؤســــاء دوائــــر
فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
السّادة اآلتية أسـماؤهم بصفتهم كتّابا عامX لدى رؤساء

دوائر في الواليات اآلتية :
- عبـد القـادر بن شيخr بـدائرة الـبرواقـية في والية

rبناء على طلبه rديةGا
- مــــعـــــيــــوف دريـــــشيr بــــدائـــــرة األربــــعـــــاء في واليــــة

rبناء على طلبه rالبليدة
- محمد تريشr بدائرة عX اإلبل في والية اجللفة.

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـحـفــوظ غـزايـليr بـصـفــته كـاتـبـا عــامـا لـدى رئـيس دائـرة

بوغني في والية تيزي وزوr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام نائب مدير بوزارة اGالية.مهام نائب مدير بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 24 فــبــرايـــر ســنــة 2013 تــنــهىr ابــتــداء
rمـهــام الــسّـيــد مــحـمــد كــبـور r2012 من 11 نـوفــمــبـر ســنـة
بــصــفـتـه نــائب مــديــر لـلــدّراســات اجلــبــائــيــة في اGــديــريـة

العامّة للضرائب بوزارة اGاليةr بسبب الوفاة.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مدير أمالك الدولة في والية جيجـل.مهام مدير أمالك الدولة في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
فـــاحت حــمـــوشr بـــصــفـــته مـــديـــرا ألمالك الـــدولـــة في واليــة

جيجـلr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـهــام مـــديــــر بــرمـجــــة ومـتــابــعـــة اGــيـزانــــيـة فيمـهــام مـــديــــر بــرمـجــــة ومـتــابــعـــة اGــيـزانــــيـة في

واليـة تيـارت.واليـة تيـارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
عــبـد الـقــادر بـزويـنيr بــصـفـته مــديـرا لـبــرمـجـة ومــتـابـعـة

اGيزانية في والية تيارتr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 24  فبـراير سنة   فبـراير سنة r 2013 يتضـم r يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نائبة مدير بوزارة اGوارد اGائية.نائبة مدير بوزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــيـدة مــالــيــة تـمــانيr بــصــفـتــهــا نـائــبــة مــديـر لــلــمـوارد
اGـــائـــيـــة والــتـــربـــة بــــوزارة اGـــوارد اGــائــــيـــةr لـــتـــكــلـــيـــفـــهــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهــام مـــديــرين لــلــشــؤون الـــديــنــيــة واألوقــــاف فيمــهــام مـــديــرين لــلــشــؤون الـــديــنــيــة واألوقــــاف في

الواليـات.الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بــصـــفـــتـــهم مـــديـــرين لـــلـــشــؤون

الدينية واألوقاف في الواليات اآلتيـة :
- الــســـعــدي بن عـــبــد الـــلّهr في واليـــة اجلــلـــفــةr إلعــادة

rإدماجه في رتبته األصلية

- اجلــياللي بــوخـــرصr في واليــــة تــنــدوفr إلحـالــتـه
rعلى التّقـاعد

- عـبـد الـرحمن رحـمـونr في و اليـة الـواديr إلحـالته
rعلى التّقـاعد

- فيصل العابدr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـهــام مـديــر االســتـشــراف والـبــرمــجـة والــدمـهــام مـديــر االســتـشــراف والـبــرمــجـة والــدّراسـاتراسـات
الـعامة لـتهـيئة اإلقـليم في اGـديرية الـعامـة لتهـيئةالـعامة لـتهـيئة اإلقـليم في اGـديرية الـعامـة لتهـيئة
وجـــاذبــيـــة اإلقــلـــيم بــوزارة الـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــةوجـــاذبــيـــة اإلقــلـــيم بــوزارة الـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــة

والبيئة والسياحة - سابقا.والبيئة والسياحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـــــحــــــمـــــد الــــــصــــــغـــــــيــــــر بن حلــــــــرشr بــــــصـــــفــــــتــه مــــــديــــــرا
لالســتـــشــراف والــبــرمــجـــة والــدّراســات الــعــامـــة لــتــهــيــئــة
اإلقــلــيم في اGــديـــريــة الــعــامــة لــتــهــيــئــة وجــاذبــيــة اإلقــلــيم
rبوزارة الـتهـيئة الـعمـرانيـة والبـيئة والـسيـاحة - سـابقا

بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهــام نــائب مـــديــر بــوزارة الــتـــهــيــئــة الـــعــمــرانــيــةمـــهــام نــائب مـــديــر بــوزارة الــتـــهــيــئــة الـــعــمــرانــيــة

والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
فـــــيـــــصـل بن طــــــالبr بـــــصــــــفـــــته نـــــائـب مـــــديـــــر لــــــلـــــوثـــــائق
rواألرشـيف بوزارة التهيـئة العمـرانية والبيـئة - سابقا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهــام مــديــر الــنــشــاط االجــتـمــاعي والــتــضــامن فيمــهــام مــديــر الــنــشــاط االجــتـمــاعي والــتــضــامن في

والية تيارت.والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
كـــر¤ شـــمس الـــدين ســـكـــيـــوةr بـــصــفـــتـه مــديـــرا لـــلـــنـــشــاط
االجــتـــمــــاعي والـــتــضـــامن في واليــــة تـــيــــارتr إلحـــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهــام اGــديــر الــعــاممــهــام اGــديــر الــعــامّ لــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر لــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر

العقاري في والية قسنطينة.العقاري في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
نـصـر الــدين عـزامr بـصـفـته مـديـرا عـامـا لـديـوان الـتـرقـيـة
والــتـــســيـــيــر الــعـــقــاري في واليــة قـــســنـــطــيــنـــةr لــتــكـــلــيــفه

بوظيفة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام اGدير العاممهام اGدير العامّ للصندوق الوطني للس للصندوق الوطني للسّـكن.ـكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـــحــــمــــد أوراكr بــــصـــفـــتـــه مـــديـــــرا عـــــامــــا لـــلــــصـــنـــــدوق

الـوطني للسّـكن.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

.Xمهام مديرين للتشغيل في واليت.Xمهام مديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصفـتـهـمـا مديـرين لـلـتـشـغــيل

: Xاآلتيت Xفي الواليت
rفي والية الوادي rعمار حفار الساس -

- عالوة بلومr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام بجامعة اجلزائر مهام بجامعة اجلزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام

السّيدين اآلتي اسماهما بجامعة اجلزائر 2 :
- الــطـــاهــــــر مــيـــلــــــةr بــصـــفــتــه عــمـــــيــدا لــكــــلـــــيـــة

rاآلداب واللغـات
- نــاصـر الــدين زبــديr بـصــفـته نــائب مــديـرr مــكـلّــفـا
بـالتـكـوين العـالي في الـطورين األوّل والـثـاني والتـكوين

اGتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مهام عميد كلية اآلداب واللغات بجامعة سطيف.مهام عميد كلية اآلداب واللغات بجامعة سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 24 فــبــرايـــر ســنــة 2013 تــنــهىr ابــتــداء
rمــهــام الــسّــيــد كــمــال قـادري r2011 من 28 نــوفــمــبــر ســنــة
rبـصـفـته عـمـيـدا لـكـلـيـة اآلداب والـلـغـات بـجـامـعـة سـطـيف

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

الصالصّيد البحري واGوارد الصيد البحري واGوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
نـديـر بن سـقـنيr بـصفـته مـكـلّـفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخيص

بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصّيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 24  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهـــام مــكـــلمــهـــام مــكـــلّــفـــة بــالـــدــفـــة بــالـــدّراســات والـــتــلـــخــيص بـــاجملــلسراســات والـــتــلـــخــيص بـــاجملــلس

الوطني االقتصادي واالجتماعي.الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـيــدة عــائـشــة إحــمـويـنr بـصــفــتـهــا مــكـلّــفــة بـالــدّراسـات
rوالــتـلــخـيـص بـاجملــلس الـوطــني االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
نـائب مـدير بـالهـيئـة الـوطنـية لـلـوقايـة من الفـسادنـائب مـدير بـالهـيئـة الـوطنـية لـلـوقايـة من الفـساد

ومكافحته.ومكافحته.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
حـمـيد مـارونيr نـائب مـديـر مـكـلّـفـا باGـيـزانـيـة واحملـاسـبة

بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

الكاتب العامالكاتب العامّ لدى رئيس دائرة تيزي وزو. لدى رئيس دائرة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
مـــحـــفــــوظ غــــــزايـــليr كـــاتـــبـــا عـــامـــا لـــــدى رئــيـس دائــــرة

تـيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

نائب مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.نائب مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
توفيق عـبد الـقادر مـاحيr نائب مـدير لـلتـعاون في اجملال
الـــبـــيـــئي في اGـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعـالقـــات االقـــتـــصـــاديــة

والتعاون الدوليX بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

مدير احلفظ العقاري في والية إيليزي.مدير احلفظ العقاري في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 24 فبـراير سنة 2013 يعـيّن السّيد فاحت

حموشr مديرا للحفظ العقاري في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
مــكــلمــكــلّــفــة بــالــدــفــة بــالــدّراســـات والــتــلــخــيص بــوزارة اGــواردراســـات والــتــلــخــيص بــوزارة اGــوارد

اGائية.اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فـــبــرايــر ســنــة 2013 تـــعــيّن الــسّــيــدة
مــالــيـة تــمــانيr مــكـلّــفــة بـالــدّراســات والــتـلــخــيص بـوزارة

اGوارد اGائية.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
مـــكــلمـــكــلّف بــالـــدف بــالـــدّراســات والــتــلـــخــيص بــديـــوان كــاتــبــةراســات والــتــلـــخــيص بــديـــوان كــاتــبــة
الــدولـة لـــدى وزيـر الـتــهـيــئـة الـعــمـرانــيـة والـبــيـئـةالــدولـة لـــدى وزيـر الـتــهـيــئـة الـعــمـرانــيـة والـبــيـئـة

واGدينةr اGكلواGدينةr اGكلّفة بالبيئة.فة بالبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
فيـصل بن طـالبr مكـلّفـا بـالدّراسـات والتـلـخيص بـديوان
كــاتــبـة الــدولـة لــدى وزيـر الــتـهــيـئــة الـعــمـرانــيـة والــبـيــئـة

واGدينةr اGكلّفة بالبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 13  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 24  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّـنـانـنـان

.Xمديرين لألشغــال العمومــية في واليتـ Xتعي.Xمديرين لألشغــال العمومــية في واليتـ Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
رشــــيـــد أورابحr مـــديـــرا لـألشـــغـــال الـــعـــمــــومـــيـــة في واليـــة

بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
ســلــيــمـــان خالفــةr مـــديــرا لألشــغـــال الــعــمــومـــيــة في واليــة

تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

عميدي كليتX بجامعة وهران.عميدي كليتX بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 24 فـبـرايــر سـنـة 2013 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهما عميدي كليتX بجامعة وهران :
rعميد كلية العلوم االجتماعية rمحمد مزيان -

- حـــمــــيـــدي مــــنـــصــــورr عـــمــــيـــد كــــلـــيــــة عـــلـــوم األرض
واجلغرافيا والتهيئة العمرانية.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
مدير الترقية العقارية بوزارة السمدير الترقية العقارية بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
نــصـــر الــديـن عــزامr مــديــرا لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة بــوزارة

السّكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
نائب مـدير بـوزارة البـريد وتكـنولـوجيات اإلعالمنائب مـدير بـوزارة البـريد وتكـنولـوجيات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

يــوسف حـيــدرةr نـائب مــديــر لـلــوقـايــة بـاGــديـريــة الـعــامـة
لــــتــــكـــــنــــولــــوجــــيـــــات اإلعالم واالتــــصــــال بـــــوزارة الــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 24  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
رئـــــيـــــســـــة قــــسـم بـــــاجملــــلـس الـــــوطـــــني االقـــــتـــــصــــاديرئـــــيـــــســـــة قــــسـم بـــــاجملــــلـس الـــــوطـــــني االقـــــتـــــصــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 24 فـــبــرايــر ســنــة 2013 تـــعــيّن الــسّــيــدة
عــائــشـة إحــمــوينr رئــيـســة قــسم لــلـدّراســات االجــتـمــاعــيـة

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــرr يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اGــديــر

العام لوسائل اإلجناز.العام لوسائل اإلجناز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
25 رجـب عـــــــام 1432 اGــــــــوافق 27 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2011

واGــتــضـــمن تــعــيـــX الــســيـــد ســعــيـــد عــبــاسr مـــديــرا عــامــا
rائيةGوارد اGلوسائل اإلجناز بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
rــادة األولى : يــفـــوّض إلى الـــســـيـــد ســعـــيـــد عـــبــاسGــادة األولى : اGا
اGــــــديــــــر الـــــعــــــام لـــــوســــــائـل اإلجنـــــازr اإلمــــــضـــــاء فـي حـــــدود
صـالحــــيــــاتهr بــــاسـم وزيــــر اGــــوارد اGــــائــــيــــةr عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

الري الفالحي.الري الفالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
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- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 7
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اGــوافق 10 مــايـــو ســنــة 2011
واGـــتــضــمـن تــعــيــX الـــســيــد عـــمــر بــوقــروةr مـــديــرا لــلــري

rائيةGوارد اGالفالحي بوزارة ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGادة األولى: اGادة األولى: يفوّض إلى السـيد عمر بوقروةr مدير
الـري الفالحيr اإلمـضاء في حـدود صالحـياتهr بـاسم وزير
اGـوارد اGائيةr عـلى جميع الوثـائق و اGقررات باسـتثناء

القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

حشد اGوارد اGائية.حشد اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
17 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اGــوافق 2 مـــايـــو ســـنـــة 2010

واGــتـضــمن تـعــيـX الــسـيــد عــبـد الــوهـاب ســمـاتيr مــديـرا
rائيةGوارد اGائية بوزارة اGوارد اGحلشد ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــســــيــــد عـــبــــد الــــوهـــاب
ســمــاتيr مـديــر حــشــد اGـوارد اGــائــيـةr اإلمــضــاء في حـدود
صـالحــــيــــاتهr بــــاسـم وزيــــر اGــــوارد اGــــائــــيــــةr عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق واGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

التزويد باGياه الصاحلة للشرب.التزويد باGياه الصاحلة للشرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 2
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 21 غــشت ســنــة 2001
واGـتــضـمن تــعـيـX الــسـيــد مـسـعــود تـرةr مــديـرا لـلــتـزويـد

rائيةGوارد اGياه الصاحلة للشرب بوزارة اGبا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : يـفوّض إلى السـيد مـسعود تـرةr مدير
الــتــزويـــد بــاGــيــاه الـــصــاحلــة لــلــشـــربr اإلمــضــاء في حــدود
صـالحــــيــــاتهr بــــاسـم وزيــــر اGــــوارد اGــــائــــيــــةr عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.
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اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــحسX نسيبحسX نسيب
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

التخطيط و الشؤون االقتصادية.التخطيط و الشؤون االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 2
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 21 غــشت ســنــة 2001
واGــــتــــضــــمن تــــعــــيـــX الــــســــيــــد لـــونــــيس مــــعــــوشr مــــديـــرا
rائيةGوارد اGللتخطيط والشؤون االقتصادية بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
rـادة األولى : يــفــوّض إلى الـســيــد لـونــيس مــعـوشGـادة األولى : اGا
مــديــر الــتـخــطــيـط و الــشــؤون االقـتــصــاديــةr اإلمــضــاء في
حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر اGـوارد اGـائـيـةr عـلى جـمـيع

الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

الدراسات و تهيئات الري.الدراسات و تهيئات الري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اGــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واGــــتـــضــــمن تــــعــــيـــX الــــســـيــــد طــــاهـــر عــــيــــشـــاويr مــــديـــرا

rائيةGوارد اGللدراسات وتهيئات الري  بوزارة ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادة األولى : يـفــوّض إلى الــســيّـد طــاهــر عـيــشـاويGـادة األولى : اGا
مــديـــر الــدراســـات و تـــهــيـــئــات الـــريr اإلمــضـــاء في حــدود
صـالحــــيــــاتهr بــــاسـم وزيــــر اGــــوارد اGــــائــــيــــةr عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اGيزانية و الوسائل.اGيزانية و الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
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- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
22 رجـب عـــــــام 1430 اGــــــــوافق 15 يــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009

واGـتـضـمن تعـيـX الـسـيد عـلي صـدوقr مـديـرا لـلمـيـزانـية
rائيةGوارد اGوالوسائل بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى : يـفوّض إلى الـسيّـد علي صـدوقr مدير
اGيزانيـة و الوسائلr اإلمضاء في حدود صالحياتهr باسم
وزيـــر اGـــوارد اGـــائــيـــةr عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائق احلـــســـابـــيــة
Gــيــزانــيــة الــتــجــهــيــز والــتــســيــيــر �ــا في ذلـك احلــســابـات

اخلاصة للميزانية.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــحسX نسيبحسX نسيب

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اGوارد البشرية و التكوين و التعاون.اGوارد البشرية و التكوين و التعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتــضى اGــرســوم الــتــنـفــيــذي  رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
21 جــمــادى األولى عــام 1430 اGــوافق 16 مــايــو ســنــة 2009

واGــتـضــمن تـعــيـX الــسـيــد أحـمــد نـادريr مــديـرا لــلـمـوارد
rائيةGوارد اGالبشرية والتكوين والتعاون بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى : يفوّض إلى الـسّيد أحمد نادريr مدير
اGـــوارد الــبـــشــريـــة و الــتــكـــوين و الـــتــعــاونr اإلمـــضــاء في

حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر اGـوارد اGـائـيـةr عـلى جـمـيع
الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

حسX نسيبحسX نسيب
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

التطهير و حماية البيئة.التطهير و حماية البيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمGعدّل واGا rائيةGوارد اGا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتـــضــمن تـــعــيـــX الــســيـــد أحــسـن آيت أعــمـــارةr مــديــرا
rائيةGوارد اGللتطهير وحماية البيئة بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــــــادة األولى : اGــــــادة األولى : يــــــفــــــوّض إلى الــــــســــــيّــــــد أحــــــسـن آيت
أعــمـارةr مــديـر الـتــطـهــيـر و حـمــايـة الـبــيـئــةr اإلمـضـاء في
حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر اGـوارد اGـائـيـةr عـلى جـمـيع

الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
حسX نسيبحسX نسيب



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
20 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية

قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 17
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية.مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمGعدّل واGا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 149-2000
اGــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اGــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واGـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة

rالفالحة

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
25 مــــــحــــــرّم عــــــام 1429 اGــــــوافق 2 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2008

واGـتـضـمـن تـعـيـX اآلنـسـة نـاديــة حـجـرسr مـديـرة حلـمـايـة
الـنـبـاتـات والـرقـابـة الـتـقـنـيـة بـوزارة الـفالحـة والـتـنـمـيـة

rالريفية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى اآلنـــســة نـــاديــة حـــجــرسGــادة األولى اGا
مـديـرة حمـاية الـنبـاتـات و الرقـابة الـتـقنـيةr اإلمـضاء في
حــــدود صالحــــيـــاتــــهـــاr بــــاسم وزيــــر الــــفالحـــة و الــــتــــنـــمــــيـــة
الــريــفـــيــةr عــلـى جــمــيع الـــوثــائق و اGـــقــررات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بـاجلــزائـر في أوّل ذي احلـجـة عـام 1433 اGـوافق
17 أكتوبر سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 17
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير اGصالح البيطرية.مدير اGصالح البيطرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمGعدّل واGا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 149-2000
اGــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اGــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 و اGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rالفالحة

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافق 19 أبــريل سـنـة 2012

rالــسـيــد أحــمــد شـوقي الــكــر¤ بــوغـالم Xـتــضــمن تــعـيــGوا
مـديــرا لـلــمـصـالح الــبـيــطـريـة بــوزارة الـفالحــة والـتـنــمـيـة

rالريفية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــادة األولى اGــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســـيــــد أحــــمــــد شــــوقي
الــكـر¤ بــوغــالمr مــديــر اGـصــالح الــبــيـطــريــةr اإلمــضـاء في
rباسم وزيـر الفالحة و التنمـية الريفية rحدود صالحياته

على جميع الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.

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

حـرر بـاجلــزائـر في أوّل ذي احلـجـة عـام 1433 اGـوافق
17 أكتوبر سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 17
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير إدارة الوسائل.مدير إدارة الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمGعدّل واGا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 149-2000
اGــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اGــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 و اGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rالفالحة

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
13 جـمادى األولى عام 1425 اGوافق أوّل يـوليو سنة 2004

واGــتــضـــمن تــعــيــX الــســيــد عـــبــد الــقــادر لــعــوطيr مــديــرا
rإلدارة الوسائل بوزارة الفالحة والتنمية الريفية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـــــادة األولى اGـــــادة األولى : يــــفـــــوض إلى الـــــســـــيــــد عـــــبــــد الـــــقــــادر
لــــــعـــــوطـيr مـــــديـــــر إدارة الــــــوســـــائـلr اإلمـــــضــــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهr بـاسم وزير الـفالحـة و التـنمـية الـريـفيـةr على

جميع الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.

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

حـرر بـاجلــزائـر في أوّل ذي احلـجـة عـام 1433 اGـوافق
17 أكتوبر سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام قــــــرار مــــــؤرخ في أول ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 17
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نائبة مدير اGوارد البشرية.نائبة مدير اGوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمGعدّل واGا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 149-2000
اGــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اGــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 و اGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rالفالحة

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 12-331  اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 2
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 21 غــشت ســنــة 2001
واGــتــضــمن تــعـــيــX اآلنــســة نــورة لــوانـــشي نــائــبــة مــديــر

rللموارد البشرية  بوزارة الفالحة والتنمية الريفية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلـى اآلنــســـة نـــورة لـــوانــشيGــادة األولى اGا
نــــائــــبـــــة مــــديــــر اGــــوارد الـــــبــــشــــريــــةr اإلمـــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهاr باسـم وزير الفالحة و الـتنمـية الريـفيةr على

جميع الوثائق و اGقررات باستثناء القرارات.

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

حـرر بـاجلــزائـر في أوّل ذي احلـجـة عـام 1433 اGـوافق
17 أكتوبر سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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- رتــبــة مــفـتـش رئـيــسي فـي الـصــنــاعــة الــتـقــلــيــديـة
rواحلرف

- رتـــبـــة مـــفـــتـش قـــسم فـي الـــصـــنـــاعـــة الــــتـــقـــلـــيـــديـــة
واحلرف.

اGــــادة اGــــادة 2 :  : يــلــزم اGــتــربــصـــون شــاغــلــو إحــدى الــرتب
اGــــذكـــــورة فـي اGــــادة األولـى أعالهr �ـــــتـــــابــــعـــــة الـــــتــــكـــــوين

التحضيري.

r ـــادة 3 :  : يـتــم فـتــح دورة الـتـكـــوين الـتـحــضـيـريGـــادة اGا
rـكـلف بـالــصـنـاعـة الـتــقـلـيـديـةGـوجب قـرار من الـوزيــر ا�

الذي يحدد فيه ال سيما :
rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اGـتـربصـX اGـعـنـيـX بـالـتـكـوين الـتـحـضـيري
احملدد في اخملـطط السنـوي لتـسييـر اGوارد البـشرية وفي
اخملطط الـقـطـاعي الـسـنوي أو اGـتـعـدد الـسنـوات لـلـتـكوين
وحتـسـX اGسـتـوى وجتـديـد مـعلـومـات اGـوظـفـX واألعوان
rـعـتـبـرةGــصـادق عـلـيـهـمـا  بـعــنـوان الـسـنـة اGا rـتـعـاقـدينGا

rعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا
rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -
rعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اGـــــتـــــربـــــصـــــX اGـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XـــتـــربـــصـــGـــســــتـــخـــدمـــة اGــــــادة 4 : : تـــعـــلم اإلدارة اGــــــادة اGا
بتـاريخ بدايـة التكـوين عن طريق اسـتدعاء فـردي أو بأية

وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

اGــادة اGــادة 5 :  : تضـمن اGدرسة الـوطنيـة العلـيا للـسياحة
التكوين التحضيري.

اGــــــادة اGــــــادة 6 :  : يــــنـــظـم الـــتــــكـــويـن الـــتــــحـــضــــيـــري بــــشـــكل
تــــــــنــــــــاوبي أو مــــــــتــــــــواصلr ويــــــــشـــــــمـل دروســــــــا نـــــــظــــــــريـــــــة

ومحاضرات.

اGــــادة اGــــادة 7 :  : حتــــدّد مـــــدة الـــتـــكـــويــن الـــتـــحـــضـــيـــري
كما يأتي :

- شــهــران (2) بــالــنـســبــة لــلـمــفــتــشـX في الــصــنــاعـة
rالتقليدية واحلرف

Xالرئـيـسـي Xثالثـة (3) أشهـر بـالـنسـبـة لـلـمفـتـشـ -
في الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة واحلـرفr ومـفـتـشي األقـسـام في

الصناعة التقليدية واحلرف.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 7 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2012 يحـدد كـيـفيـات تـنـظيمr يحـدد كـيـفيـات تـنـظيم
التـكوين الـتحـضـيري لـشغل الـرتب اGنـتمـية لـسلكالتـكوين الـتحـضـيري لـشغل الـرتب اGنـتمـية لـسلك
مـــفـــتـــشـي الـــصـــنـــاعــــة الـــتـــقـــلـــيــــديـــة واحلـــرف ومـــدتهمـــفـــتـــشـي الـــصـــنـــاعــــة الـــتـــقـــلـــيــــديـــة واحلـــرف ومـــدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــقـــتـــضـى اGـــرســــوم رقم 66 - 145 اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام  1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممGعدل واGا rXوظفGأوالفردي التي تهم وضعية ا

- و �ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 10 - 149
اGــؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا

- و �ـــقـــتـــضى اGـــرســــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 94 - 255
اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415 اGوافـق 17 غـشت سنة
rـدرسة الوطنية العليا للسياحةGتضمن إنشاء اG1994 وا

rتمّمGعدّل واGا

- و �ــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 199
اGـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اGـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
rكلفة بالصناعة التقليديةGإلى السلك اخلاص باإلدارة ا

- و �ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 29 من اGـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 199 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1429
اGــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهr يــهــدف هـذا
الـقـرار إلى حتديـد كيـفيـات تـنظـيم التـكـوين التـحضـيري
لشغل الرتب اGنتمـية لسلك مفتشي الصـناعة التقليدية

واحلرف ومدّته ومحتوى برامجهr حسب ما يأتي :

* سلك اGفتشX في الصناعة التقليدية واحلرف : سلك اGفتشX في الصناعة التقليدية واحلرف :

 rرتبة مفتش في الصناعة التقليدية واحلرف -
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وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGــــــادة اGــــــادة 8 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بــــرامج الــــتــــكــــوين
الــتــحــضـيــريr ويــتم تــفــصــيل مــحــتـوى بــرامجr مـن طـرف

اGدرسة الوطنية العليا للسياحة.

اGــادة اGــادة 9 :  : يتـولى  تأطيـر ومتـابعة اGـتربصـX أثناء
rدرسة الوطـنية العـليا للـسياحةGالتكـوين سلك أساتـذة ا
و/أو اإلطارات اGؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اGــادة اGــادة 10 :  : يتم تـقيـيم اGعـارف حـسب مبـدأ اGراقـبة
البيداغوجية اGستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اGـــادة اGـــادة 11 :  : عـنــد نـهـايــة الـتــكـويـن الـتـحــضـيــريr يـتم
التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات اآلتية :

rحسن جدا -
rحسن -

rمتوسط -

- دون اGتوسط.

اGــــادة اGــــادة 12 : : تـــضـــبط جلـــنـــة نــهـــايـــة الـــتــكـــوين قـــائـــمــة
اGــــتــــربــــصــــX الـــــذين تــــابـــــعــــوا بــــنــــجــــاح دورة الـــــتــــكــــوين

التحضيري.

اGــادة اGــادة 13 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـX أو �ــثـلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناGا

- مــديـــر اGــؤســـســة الـــعــمـــومــيـــة لــلــتـــكــويـن اGــعـــنــيــة
rأو�ثله

- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
التكوينية.

اGـــادة اGـــادة 14 :  : عـنــد نـهـايــة دورة الـتـكــوينr يـســلّم مـديـر
مـــؤســـســة الـــتــكـــوين اGـــعـــنــيـــة شــهـــادة مـــتــابـــعــة الـــتـــكــوين

للمتربصX على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.

اGـــــــادة اGـــــــادة 15 :  : يـــــرسّـم اGـــــتـــــربـــــصـــــون الــــــذين تـــــابـــــعـــــوا
التكوين التحضيري  بنجاحr وفقا للتنظيم اGعمول به.

اGــادة اGــادة 16 :  : ينـشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 7
يونيو سنة 2012.

اGلحـــق األولاGلحـــق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش في الصناعة التقليدية واحلرفبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش في الصناعة التقليدية واحلرف

* برنامج التكوين النظري مدته شهران  برنامج التكوين النظري مدته شهران (2) :) :

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحدات

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

اGبادىء العامة اGتعلقة بالصناعة التقليدية واحلرف
طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف
التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية

اGـبــادىء الـعــامـة لــلـقــانـون رقم 81 - 07 اGـؤرّخ في 27 يــونـيــو ســنـة
1981 واGتعلق بالتمهrX اGعدّل واGتمّم

التشريع والنصوص التنظيمية في مجال عالقات العمل 
مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف

مختلف تدابير الدعم لإلنشاء وترقية الصناعة التقليدية واحلرف
هــيـاكل الـتـنــشـيط والـتــطـويـر االجـتـمــاعي - االقـتـصــادي لـنـشـاطـات

الصناعة التقليدية واحلرف
اGناجمنت العمومي

التحرير اإلداري واGنهجية

3 سا
3 سا
3 سا

3 سا
3 سا
3 سا
3 سا

3 سا
2 سا
2 سا

28 سا سا اجملموعاجملموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16
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اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية واحلرفبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية واحلرف

* برنامج التكوين النظري مدته ثالثة  برنامج التكوين النظري مدته ثالثة (3) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحدات

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

3 سا
2 سا
3 سا
2 سا
2 سا

2 سا
2 سا
3 سا
3 سا

2 سا
2 سا
2 سا

28 سا سا 20اجملموعاجملموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اGلحـــق الثالثاGلحـــق الثالث
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية واحلرفبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية واحلرف

* برنامج التكوين النظري مدته ثالثة  برنامج التكوين النظري مدته ثالثة (3) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحدات

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
2 سا
2 سا

2 سا
2 سا
2 سا
2 سا

2 سا
2 سا
2 سا
2 سا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اGبادىء العامة اGتعلقة بالصناعة التقليدية واحلرف
طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف
التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية

تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية
احملافظة على تراث التقليدية واحلرف وحمايته

مناجمنت التكوين
اGـبــادىء الـعــامـة لــلـقــانـون رقم 81 - 07 اGـؤرّخ في 27 يــونـيــو ســنـة

1981 واGتعلق بالتمهrX اGعدّل واGتمّم

التشريع والنصوص التنظيمية في مجال عالقات العمل 
مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف

مختلف تدابير الدعم لإلنشاء وترقية الصناعة التقليدية واحلرف
هــيـاكل الـتـنــشـيط والـتــطـويـر االجـتـمــاعي - االقـتـصــادي لـنـشـاطـات

الصناعة التقليدية واحلرف
اGناجمنت العمومي

مناهج التحقيق واإلحصائيات
التحرير اإلداري واGنهجية

اGبادىء العامة اGتعلقة بالصناعة التقليدية واحلرف
طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف
التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية

تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية
احملافظة على تراث التقليدية واحلرف وحمايته

اGـبــادىء الـعــامـة لــلـقــانـون رقم 81 - 07 اGـؤرّخ في 27 يــونـيــو ســنـة
1981 واGتعلق بالتمهrX اGعدّل واGتمّم

التشريع والنصوص التنظيمية في مجال عالقات العمل 
مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف

مختلف تدابير الدعم لإلنشاء وترقية الصناعة التقليدية واحلرف
هــيـاكل الـتـنــشـيط والـتــطـويـر االجـتـمــاعي - االقـتـصــادي لـنـشـاطـات

الصناعة التقليدية واحلرف
اGناجمنت العمومي

التحرير اإلداري واGنهجية

28 سا سا 23اجملموعاجملموع
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وزارة الصناعة وا=ؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة وا=ؤسسات الصغيرة
وا=توسطة وترقية االستثماروا=توسطة وترقية االستثمار

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 20 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433

اGوافق اGوافق 10 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2012 يعـدل القرار الوزاريr يعـدل القرار الوزاري

اGـشـتـرك اGـؤرخ في اGـشـتـرك اGـؤرخ في 4 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1430 اGـوافق  اGـوافق 26

يولـيو سـنة يولـيو سـنة 2009 الـذي يحـدد تعـداد مـناصب الـشغل الـذي يحـدد تعـداد مـناصب الـشغل

XمـارسGوتصـنـيفـها ومـدة الـعقـد اخلاص بـاألعـوان اXمـارسGوتصـنـيفـها ومـدة الـعقـد اخلاص بـاألعـوان ا

نــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمـات بــعــنـواننــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمـات بــعــنـوان

اإلدارة اGـــــركــــــزيـــــة لـــــوزارة الــــــصـــــنـــــاعــــــة وتـــــرقـــــيـــــةاإلدارة اGـــــركــــــزيـــــة لـــــوزارة الــــــصـــــنـــــاعــــــة وتـــــرقـــــيـــــة

االستثمارات.االستثمارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةGو وزير ا

و وزير الصناعـة واGؤسسات الصغـيرة واGتوسطة

rوترقية االستثمار

- �ــقــتــضـى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اGــؤرخ

في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين

وحــقـــوقــهم و واجـــبــاتــهـم والــعـــنــاصــر اGـــشــكـــلــة لــرواتـــبــهم

والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهGال سيما ا rطبق عليهمGا

- و�ـقـتــضى اGـرســوم الـرئـاسي رقم 10-149 اGـؤرخ

في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ

في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-190 اGؤرخ

في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةGيحدد صالحيات ا

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ

في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي

يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

rتوسطة وترقية االستثمارGوا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرخ في 4

شعـبان عام 1430 اGوافق 26 يولـيو سنة 2009 الـذي يحدد

تــعـداد مــنــاصب الــشــغل وتــصـنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلـاص

بـــاألعـــوان اGــمـــارســـX نـــشـــاطـــات احلـــفظ أو الـــصـــيـــانــة أو

اخلـــدمـــات بـــعــنـــوان اإلدارة اGـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــصـــنـــاعــة

rوترقية االستثمارات

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اGــادة األولى من الـقـرار

الوزاري اGـشتـرك اGؤرخ في 4 شعـبان عام 1430 اGوافق

26 يوليو سنة 2009 واGذكور أعالهr كما يأتي:

" اGـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8 من اGـرسوم

الـــرئـــاسي رقم 07-308 اGــــؤرخ في 17 رمـــضـــان عـــام 1428

اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهr يحدد هذا

الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ

أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد

اخلـاص بـاألعـوان الـعـاملـX عـلـى مـسـتـوى اإلدارة اGـركـزية

لــوزارة الــصــنــاعـــة واGــؤســســات الــصــغـــيــرة واGــتــوســطــة

وترقية االستثمارr طبقا للجدول اآلتي :



التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

6

44

6

5

25

75

161

348

288

219

200

"

7

5

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

60

6

44

6

5

25

15

101

عون وقاية من اGستوى الثاني
عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجملموع 

اGادة اGادة 2: ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 20 رجب عام 1433 اGوافق 10 يونيو سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

 وزير الصناعة واGؤسسات الصغيرة وزير الصناعة واGؤسسات الصغيرة
واGتوسطة وترقيةواGتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
20 مارس  سنة مارس  سنة 2013  م م
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