
العدد العدد 23
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

األحد األحد 17  جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 28 أبريل سنة أبريل سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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
مرسـوم رئاسي رقم 13-166 مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين...................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يـتضـمن حل اGركز الـعملي
الوطني للمساعدة على القرار.......................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-157 مـؤرّخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة t2013 يـعــدل ويــتــمم اGــرسـوم
الـتـنـفيـذي رقم 02-127 اGـؤرخ في 24 مـحـرم عـام 1423 اGـوافق 7 أبـريـل سـنـة 2002 واGـتـضـمـن إنــشــاء خـلــيــة مـعـاجلـة
االستعـالم اGالـي وتنظيمهـا وعملـهـا..............................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13-158 مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة t2013 يتضمن  الـتصريح باGنفعة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا.............................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة t2013 يحدد قائـمة اGناصب العليا
الـتــابـعـة لـلـمـصـالـح اخلـارجـيـة لـوزارة الـتـربــيـة الـوطـنـيـة وشـروط االلــتـحـاق بـهـذه اGـنـاصب وكــذا الـزيـادة االسـتـداللـيـة
اGرتبطة بها...............................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة t2013 يحدد قائمة اGناصب العلـيا
لــلــمــصــالـح اخلـــارجــيــة فـي وزارة الـفــالحــة والــتــنــمــيـــة الــريـفـــيـــة وشــــروط االلــتــحـاق بــهـــذه اGــنــاصـب وكـــذا الـــزيــادة
االستداللية اGرتبطة بها.................................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13-161 مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة t2013 يـتــضـمن إنــشــاء مــركــز
نفسي بيداغوجي لألطفال اGعوقX ذهنـيا ببلديـة تمالوسt واليـة سكيكدة..........................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13-162 مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمن إنـشــاء جـامــعـة
البليدة 2 ...................................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13-163 مـؤرّخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة t2013 يـعـدل اGرسـوم الـتنـفــيذي
رقم 89-137 اGؤرخ في 29 ذي احلجة عام 1409 اGوافـق أول غشت سنة 1989  واGتضمن إنشاء جامعة البليدة...........
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-164 مـؤرّخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة t2013 يـعــدل ويــتــمم اGــرسـوم
الـتــنـفــــيـذي رقــم 09-06 اGـؤرخ فـــي 7 مـحـــرم عــام 1430 اGـوافــــق 4 يــنــايــر سـنـة 2009 واGتـضـمن إنشـاء جامـعة
أم البواقي.................................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-165 مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يعــدل اGرســوم التـنفـيـذي
رقم 94-293 اGـؤرخ في 19 ربـيع الـثـاني عام 1415 اGـوافق 25 سـبـتـمـبــر ســنـة 1994 واGـتــضــمـن إنـــشــاء الـصـيــدلــيـة
اGركـزيـة للمستشـفـيـات وتنظيمهـا وعملهـا...................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23  جــمـــادى األولى عــام 1434 اGـــوافق 4  أبــريـل ســنــة t2013 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام اGـــديــر الـــعــامّ
للتخطيط اإلقليمي بوزارة االستشراف واإلحصائيات - سابقـا.........................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام بـوزارة
الطاقة واGناجم...........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يتضمّن إنـهاء مهام عضو �جلس اإلدارة
للوكالة الوطنية للجيولوجيا واGراقبة اGنجمية.............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يتضمّن إنـهاء مهام عضو �جلس اإلدارة
للوكالة الوطنية للممتلكات اGنجمـية............................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يـتضمّن إنهـاء مهام مدير اGـعهد الوطني
للتكوين اGتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف اGتخصص في القراءات باجلزائر.................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــفــتش بـوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مــهـام نـائـبي
مديرين بوزارة التربية الوطنية..................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة التضامن الوطني واألسـرة - سابقـا...................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
......................................................................................................................................Xللثقافة في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــرة اGــتـحف
الوطني زبانة بوهران.................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائب مدير بـجامعة
تبسة.........................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام عمـيـد كـلـية اآلداب
واللغات بجامعة تلمسان..............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 4  أبــريـل ســنـة t2013 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام اGـديــرة الــعــامّـة
للشباب بوزارة الشباب والرياضة................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام بـوزارة الــبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضّمن إنـهاء مهـام رئيس فـرع �جلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمّن تـعــيـX نــائب مـديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يتـضمّن تـعيـX رئيس دراسـات بوزارة
الطاقة واGناجم...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتـضمّن تـعـيX مـديـر الشـؤون الـدينـية
واألوقاف في والية الطـارف..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريـل سنة t2013 يـتضـمّن تـعيـX اGديـرة العـامّـة للـمديـنة
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة....................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يــتـضــمّن تـعــيـX نــائب مـديــر بـوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 4  أبــريـل ســنـة t2013 يــتـضــمّن تــعـيــX مــكـلّـف بـالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة األشغال العمومية............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يـتضمّن تعيـX مدير األشغال الـعمومية
في والية أدرار............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اGـركـز الـوطـني
للتكوين اGهني لألشخاص اGعوقX جسديا "خميستي" بوالية تيبازة.................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  جمادى األولى عام 1434 اGوافق 4  أبريل سنة t2013 يتضمّن تعـيX مديرة اGتحف العمومي
الوطني "زبانة" بوهران...............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتـضـمّن تــعـيـX مـديــر دراسـات بـقـسم
التعاون والدّراسات بوزارة العالقات مع البرGان............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـكـلـفـتـX بـالـّدراسات
والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...............................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 4  أبـريـل سـنـة t2013 يـتـضــمّن تـعـيــX رئـيس قــسم بـاجملـلس
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13-166 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثـانية جمـادى الثـانية
يـــتـــضـــمن  tيـــتـــضـــمن t2013 ــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــــوافق اG1434  ا عــام عــام 
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية لسنةGا
- و�قتـضـى اGرسـوم التنفيـذي رقم 13-56 اGؤرخ
فــي 11 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1434 اGــــــــوافـق 23  يــــــــنــــــــايــــــــر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـوزيـر اجملــاهـدين من مـيـزانــيـة الـتـسـيــيـر �ـوجب قـانـون

t2013 الية  لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتـمـاد قــدره أربـعـة عــشـر مـلــيـارا وسـبــعـمـائــة وثـمـانـون
مــلـيــون ديــنـار (14.780.000.000 دج) مــقـيّــــد في مــيـزانــيـة
الـــتــكـــالــيـف اGــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتـمـــاد اGـاداGـادّة ة 
قــــــدره أربـعة عـشر مـليـارا وسـبعـمائـة وثـمانـون ملـيون
ديـــــنــــار (14.780.000.000 دج)  يــــــقــــــيّــــــــد فــي مـــــيـــــزانـــــيــــة
تـسـيـيـر وزارة اجملـاهـدين وفي الـبـاب رقم 46-01 "اإلدارة
اGـركزية - اGنـح اخلاصة باجملـاهدين وذوي حقـوق الشهداء
وضـحــايــا اGــواد اGــتــفـجــرة وذوي حــقــوقــهم وكــذلك بــكــبـار

."XدنيGمن الضحايا ا XعطوبGا

3 : : يـكلف وزيــر اGالـيـة ووزير اجملـاهدينt كل اGـاداGـادّة ة 
فــيـــمــا يــخـــصّـهt بــتـــنــفــيـــذ هــذا اGـــرســوم الــذي يـــنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-156 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1434  اGوافق اGوافق 15 أبـريل سنة  أبـريل سنة t t2013 يـتضمن حليـتضمن حل

اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار.اGركز العملي الوطني للمساعدة على القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات

tاحمللية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 3-85

tو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اGــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 10  غــشت سـنـة 1994
tالـذي يحـدد صالحيـات وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية

tتممGعدل واGا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 332-03
اGـؤرخ في 12 شـعـبـان عـام 1424 اGـوافق 8 أكـتـوبـر سـنـة
2003 واGتضمن إنشـاء اGركز العملي الوطني للمساعدة

tعلى القرار وتنظيمه وسيره
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــــادة األولى :اGــــــادة األولى : يــــــحل اGــــــركــــــز الــــــعــــــمــــــلي الــــــوطــــــني
لـلــمـسـاعـدة عـلى الـقــرار اGـنـشـأ بـاGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
03-332 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1424 اGــــــوافق 8

أكتوبر سنة 2003 واGذكور أعاله.
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اGــــــادة اGــــــادة 2 : : يـــــــعـــــــاد تــــــخـــــــصـــــــيص الـــــــوســـــــائل اGـــــــاديــــــة
واGـسـتــخـدمـX اGــوضـوعــX حتت تـصـرف اGــركـز الــعـمـلي
الـــوطــني لـــلــمـــســاعـــدة عــلـى الــقـــرار إلى اإلدارة اGــركـــزيــة

لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

وتـــكـــون إعـــادة تـــخـــصــيـص األمالك اGـــاديـــة مـــوضــوع
جرد.

اGــادة اGــادة 3 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام اGــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
03-332 اGؤرخ في 12 شعـبان عام 1424 اGوافق 8 أكتوبر

سنة 2003 واGذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-157 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1434 اGوافق  اGوافق 15 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يعـدل ويتممt يعـدل ويتمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 02-127 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 24
مــــــحـــــــرم عــــــام مــــــحـــــــرم عــــــام 1423 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــــة 2002
واGتـضمـن إنــشـاء خـلـيـة مـعاجلــة االستـعـالم اGالـيواGتـضمـن إنــشـاء خـلـيـة مـعاجلــة االستـعـالم اGالـي

وتنظيمهـا وعملـهـا.وتنظيمهـا وعملـهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

tتممGعدل واGا tرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اGؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

tتممGعدل واGا tبالنقد والقرض

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اGـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اGـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واGــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

tتممGعدل واGا tومكافحتهما

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-325 اGــؤرخ
في 16 شـــوال عـــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

 tالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 02-127 اGؤرخ
في 24 مــــــحــــــرم عــــــام 1423 اGــــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واGتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم اGالي وتنظيمها

tتممGعدل واGا tوعملها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : يــعــدل ويــتــمـم هــذا اGــرســوم اGــرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-127 اGــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1423
اGوافق 7 أبريل سنة 2002 واGتضمن إنـشاء خلية معاجلة

االستعالم اGالي وتنظيمها وعملها.

2 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اGـادة 2 مـن  اGــرسـوم اGـاداGـادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-127 اGــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1423
اGــــــوافــق 7 أبـــــريــل ســـنـــة 2002 واGـــذكـــور أعاله وحتـــرر

كما يأتي :

"اGـــادّة 2 : اخلـــلــيــة ســلــطــة إداريــة مــســـتــقــلــة تــتــمــتع
بــالــشـخــصــيـة اGــعــنـويــة واالسـتــقالل اGــاليt  وتــوضع لـدى

الوزير اGكلف باGالية".

3 : : تــــتـــمــم أحــكـــام اGــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
02-127 اGـؤرخ في 24 مــحــرم عـام 1423 اGـوافق 7 أبـريــل

ســــنــــــة 2002 واGــــذكــــور أعــالهt بـــمــادة 5 مــكــرر وحتـرر
كما يأتي :

"اGــــــادّة 5 مـــــكــــرر : �ـــــكن اخلـــــلـــــيـــــة إصـــــدار خـــــطــــوط
تـوجــيــهــيــة وتــعـلــيــمــات وخــطــوط سـلــوكــيــة بــاالتـصــال مع
اGؤسـسـات واألجهـزة اGـتـمتـعـة بـسلـطـة الـضبط واGـراقـبة
و/أو الـــرقـــابـــة في إطـــار الـــوقـــايــــة من تـــبـــيـــيض األمـــوال

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما".

4 : : تـــتـــمـم أحـــكـــام اGــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
02-127 اGــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1423 اGــوافق 7 أبــريل

ســـــنــــة 2002 واGـــذكــــور أعــالهt بـــمـــادة 7 مـــكــرر وحتــرر
كما يأتي :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

"اGــــــادّة 7 مـــــكــــرر : �ـــــكن اخلـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــوقـــــيـع عـــــلى
بــروتــوكـــوالت اتــفــاق وتــبـــادل اGــعــلــومــات مـع الــســلــطــات
اخملـــتـــصــة كــمــا هي مــحــددة في اGــادة 4 من الــقــانــون رقم
05-01 اGــــــــؤرخ في 27 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1425 اGــــــــوافق 6

فـــبــرايــر ســنــة t2005 اGــعــدل واGــتــمـم واGــذكــور أعالهt في
إطـــار الـــوقـــايـــة من تـــبـــيـــيض األمـــوال وتـــمـــويـل اإلرهــاب

ومكافحتهما".

اGــاداGــادّة ة 5 : : تــــتــــمــم أحــكــام اGـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
02-127 اGــؤرخ في 24 مــحــرم عــام 1423 اGــوافق 7 أبــريل

ســــنــــة 2002  والــــمـــذكــور أعالهt �ــادة 13 مــكــرر وحتــرر
كما يأتي :

"اGـــادّة 13 مـــكـــرر : يــــصـــنف رئــــيس اجملـــلـس ويـــدفع
راتـــــبـه اســـــتــــــنـــــادا إلى وظــــــيـــــفــــــة مـــــديــــــر عـــــام في اإلدارة

اGركزية.

يـصـنف أعـضـاء اجملـلس ويـدفع راتـبـهم اسـتـنـادا إلى
وظيفة رئيس قسم في اإلدارة اGركزية".

اGـاداGـادّة ة 6 : : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اGادة 17 من  اGـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-127 اGــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1423
اGـــوافــق 7 أبــــريــل ســنـــة 2002  واGــذكـور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 17 : يــــعـــX األمـــX الـــعـــام ورؤســـاء اGـــصـــالح
�قرر من رئيس اخللية.

يــــصـــــنف األمـــــX الــــعـــــام ورؤســــاء اGـــــصــــالـح ويــــدفع
راتـــبـــهـم اســـتــنـــادا إلـى وظـــيــفـــة مـــديـــر ونـــائب مـــديـــر في

اإلدارة اGركزية".

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-158 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة t t2013 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 
الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـــإجنـــاز خـــطـــوط كـــهـــربــــائـــيـــة ذات الـــضـــغط الـــعـــاليبـــإجنـــاز خـــطـــوط كـــهـــربــــائـــيـــة ذات الـــضـــغط الـــعـــالي

والعالي جدا.والعالي جدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
 tناجمGبناء على تقرير وزير  الطاقة  وا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورt السيـمـا اGـادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 30  اGــؤرخ  في 14
جـمادى  األولى عام 1411 اGوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

 tتمّمGعدل  واGا tتضمن قانون  األمالك  الوطنيةGوا

-  و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ  في 12
شوال عام 1411 اGوافق 27 أبريل  سنة 1991 الذي  يحدد
tنفعة العموميةGلكية من أجل اGتعلقة بنزع اGالقواعد  ا

 tتممGا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون  رقم 02-01  اGــؤرخ  في 22
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1422 اGـــــوافق 5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  2002

  tتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتGوا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون  رقم 03 - 10  اGـؤرخ  في 19
جــــمــــادى  األولى  عـــام  1424  اGــــوافق  19  يـــولـــيــــو  ســـنـــة
2003 واGــتــعــلق  بــحــمــايــة  الــبــيــئــة  في  إطــار  الــتــنــمــيـة

t عــدلGا tستدامةGا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-21 اGـؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اGـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004

t2005 الية لسنةGتضمن قانون اGوا

- و�ــقــتــضى  الــقــانــون  رقم  11-10 اGــؤرخ  في 20
رجب عـام 1432 اGـوافق 22  يـونـيـو سـنـة  2011  واGـتـعلق

 tبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 07 اGــؤرخ  في 28
ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فـــبـــــرايــــر ســـنـــة  2012

 tتعلق بالواليةGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم  الــــــرئـــــاسـي  رقم 326-12
اGــؤرخ  فــي 17 شــوال عــام 1433  اGــوافـــق  4 ســـبــتــمــبــر

   tتضمن  تعييــن أعضاء احلكــومةGسنة  2012  وا

- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 186-93
t1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتـممt الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقانـون رقم 11-91
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اGـتـعـلـقة بـنـزع اGـلـكـية من أجل

tتممGا tنفعة العموميةGا

tوبعد  موافقــة  رئيس  اجلمهوريــة -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـــا ألحـكـــام اGـادة 12 مـكـرر من
الـــــــقــــــانـــــون رقم 91 -11 اGـــــؤرخ في 12 شـــــوال عــــام 1411
tـــــذكــور أعـــالهGــتــمـم واGا t1991 ــوافق 27 أبــريل ســنــةGا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اGـــادة 10 من اGــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186  اGـؤرخ في 7 صــفـر عـام  1414 اGـوافق 27 يــولـيـو

سنة t1993 اGتمم واGـذكور أعالهt يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
خــطــوط كـهــــربــائــيــة ذات الــضــغــط الــعــالي والــعــالـي جـدا
اآلتـيةt نظـــرا لطـابع البنـى التحـتيـة ذات اGنفـعة الـعامة

والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه العملية:

1. سيدي علي بوسيدي - النعامة. 

2. جــيــجـل مــحــطــة تــولـــيــد الــطــاقــة - اGـــيــلــيــة (اخلط
األول).

3. جــيــجـل مــحــطــة تــولـــيــد الــطــاقــة - اGـــيــلــيــة (اخلط
الثاني).

4. اGيلية - وادي العثمانية. 

5. اGيلية - صالح باي.

6. قـــطع فـي بـــســـكـــرة 220/400 كف لـــلـــخط 400 كف
عX البيضاء - حاسي مسعود.

7. بسكرة- صالح باي.

8. عX أرنات - وادي العثمانية.

9. قطع في عX أرنات للخط اGيلية - صالح باي.

10. اGــــرســـة - مــركـز مـدرع رقم 2 أرزيـو اGـنــطـقـة

الصناعية.

Xمــحــطـــة تــولــيـــد الــطــاقـــة - مــســرغــ X11. مــســرغـــ

مركز (اخلط األول).

Xمــحــطـــة تــولــيـــد الــطــاقـــة - مــســرغــ X12. مــســرغـــ

مركز (اخلط الثاني).

13. مسرغX - البحيرة الصغيرة. 

14. زهــانـــة - مـــركــز مـــدرع  رقم 1 أرزيــو اGـــنــطـــقــة

الصناعية.

15.  مركز مدرع رقم 1- مركز مدرع رقم 2 أرزيو.

16. مركز مدرع رقم 2 - مركز مدرع رقم 3 أرزيو.

17. مركز مدرع رقم 1- مركز مدرع رقم 3 أرزيو.

18. قطع في عX فتــاح للخط تلمسان - الغزوات.

19. بني صاف 2 - عX فتـاح.  

20. قــــــطع فـي وادي األبــــــطـــــال لــــــلــــــخط غــــــلــــــيـــــزان  -

معسكر.

21. قــــــطع فـي وادي األبــــــطـــــــال لــــــلــــــخـط  تــــــيــــــارت  -

سعيدة.

22. قــطع في الــيـاســمـX 2  لــلـــخط اGــرســة - حــاسي

عامر.

23. مسرغX - الــواد األبيض. 

24. الياسمX 2 - الــواد األبيض. 

25. قطع في مسرغX للخط زهانة - بني صاف2. 

26. قطع في البيض 2 للخط سعيدة - النعامة.

27. قـــطع في بـــوفــاريك 2  لــلــخط األربـــعــاء - أحــمــر

.Xالع

28. قـطع فـي سـيـدي نــعـمــان لـلــخط سي مـصــطـفى -

تيزي وزو.

29. قطع  في إليل� 2 للخط البويرة - القصر.

30. احلراش2 - احلامة.

31. احلراش2 - األربعاء.

32. االغواط - أفلو2.

- Xأحـمـر الـع X33. قـطع في احلـطـاطـبـة ألحـد اخلـطـ

مزفران.

34. بوفاريك 2 - احلطاطبة.

35. قـــطع فـي مــفـــتــاح  2 لـــلــخط 220 كف األربـــعــاء -

اجلزائر شرق.

36. قــطع في بــاب الــزوار2 لــلــخط 220 كف الــقــبــة-

اجلزائر شرق.

37. قـــطع في دالي ابـــراهـــيم 2 لـــلــخط 220 كف أوالد

فايت - بن عكنون.

38. قـــطع في دالي ابـــراهـــيم 2 لـــلــخط 220 كف أوالد

فايت- القبة.

39. دالي ابراهيم 2- عX البنيان 2.

40. ربط جوي أرضي تافورة 2 - عX البنيان 2.

41. قـــطع في تـــافـــورة 2 لـــلــكـــابـل احلـــامـــة - اجلـــزائــر

ميناء.

42. عX البنيان 2 - سيدي عبد الله وسط شرق.
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43. دالي ابراهيم 2- سيدي عبد الله وسط شرق.

44. بوفاريك 2 - سيدي عبد الله وسط شرق.

45. صالح باي - بوقعة. 

46. خرازة - مـركـز مدرع رقم 2 اGـنطـقة الـصـناعـية

سكيكدة.

47. مـــركـــز مـــدرع رقم 1 - مـــركـــز رقم 2 ( اGـــنـــطـــقـــة

الصناعية سكيكدة).

48. قطع في اGـيلـية (220/ 60 كف ) للـخط جـيجل -

بني هـارون. 

49. قطع  بجاية للخط 220 كف درقينة - القصر.

50. صالح باي -  سطيف 2.  

51. وادي العثمانية - سطيف2.

52. الشافية - بوثلجة (اخلط األول).

53. الشافية - بوثلجة (اخلط الثاني).

54. تغـيـيـر مـسـار خـطوط 220 كف تقـنـيـا خـنـشـلة -

الشـريعة 60 /30 كف عـند اGـركزاجلديـد الشـريعة 60/220
كف. 

55. تبسة - الشريعة 60/220 كف.

56. قــطع في  بــاتـنــة غــرب لــلـخط 220 كف بــاتــنـة -

بسكرة.

57. تازولت - باتنة غرب.

58. عX جاسر - باتنة غرب.

59. قطع في  رابطة  للخط صالح باي - اGسيلة. 

60. تــغـيـيــر مـسـار اخلــطـوط في  بــسـكـرة  400 /220 

كف للـخطX 220 كف اللـذين يربطـان مركز 60/220 كف
بسـكرة احلالي إلى اخلط 400  كف عX الـبيـضاء - حاسي

مسعود اGستغل ب 220 كف.

61. قطع فـي  بسـكرة  400 /220  كف لـلـخط بـسـكرة

- بادس.

62. بسكرة  400 /220 كف - طولقة.

63. بــــســـــكــــرة -  400 /220  كف - بـــــســــكــــرة 2 (اخلط

األول). 

64. بـــــســـــكـــــرة - 400 /220 كـف -  بـــــســـــكــــرة 2 (اخلط

الثاني).

65. قطع في  العوانة للخط جيجل - درقينة. 

66. قـطع في  ابن زياد  لـلخـط اGيـلية 400 /220 كف

- عX مليلة.
67. قــــــطـع فـي  ابن زيـــــــاد لــــــلـــــــخط ديـــــــدوش مــــــراد -

اخلروب.
68. قطع في  بوقنطاس  للخط احلجار - خرازة.

69. قطع في   لبرق مـركز أولي للخـط زريبة حامد

- خنشلة. 
70. لبرق مــركز أولي - العامرية.

71. لبرق مــركز أولي - البياضة 2.

72. تــغــيــيــر مــســار اخلـط تــيــلــغــمت - األغــواط نــحــو

اGركز  400 /220  كف حاسي الرمل.
73. حاسي الرمل- تيلغمت (اخلط األول).

74. تــغـــيــيــر مـــســار اخلط تـــيــلــغـــمت - غــردايـــة نــحــو

اGركز  400 /220  كف حاسي الرمل. 
75. حاسي الرمل- تيلغمت.

76. حاسي الرمل - األغواط.

77. حاسي الرمل- غرداية. 

78. حاسي مسعود - محطة الضخ 1.

79. قـطع في  حـاسي مــسـعـود لـلـخـط حـاسي مـسـعـود

شمال - تو قــــرت. 
80. قـطع في  حـاسي مـسعـود لـلـخط  حـاسي مـسـعود

غرب - العامرية.
81. قـطع في  حـاسي مـسعـود لـلـخط  حـاسي مـسـعود

غرب - ورقلة.
82. حاسي مسعود - ورقلة.

83. قطع في توقرت 2 للخط الوادي- توقرت.

84. حاسي مسعود  400 /220  كف - توقرت 2.

85. قــــطع فـي  الـــبــــيـــاضـــة 2 لـــلـــخط 220 كـف حـــاسي

مسعود  220/400  كف - العامرية.
86. توقرت 2 - البياضة 2.

87. البياضة 2 - طالب العربي 1 و2.

88. قـــــطـع في  ورقـــــلـــــة 2  لــــــلـــــخـط اجلـــــديـــــد 220 كف

حاسي مسعود  400 /220  كف - ورقلة.
89. حاسي مسعود 400 /220  كف - ورقلة 2.

90. قـــــطع فـي  غـــــردايــــة 2  لـــــلـــــخط اجلـــــديــــد 220 كف

حاسي الرمل  400 /220  كف- غرداية.
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91. عX الصفراء - بني ونيف. 

92. قــطع فـي  تــيــســمــســيــلت (220 /60 كـف)  لـلــخط

تيارت - تيسمسيلت اGركز اGبسط.

93. تيـسمسيلت 220 /60 كف - تيسـمسيلت اGركز

البسيط.

94. قطع في  اGـهديـة  للـخط  تيـسمـسيلت (220 /60

كف) - تيارت.

95. قــطـع في  صـــابالت لــلـــخط اGـــرســـة - مــســـتـــغــا¢

مدينة.

96. سيرات -  صابالت.

97. قطع في  عX تادلس للخط غليزان - سيرات.

98. مسرغX - وهران غرب. 

99. معسكر - اGامونية (اخلط األول).

100. معسكر - اGامونية ( اخلط الثاني).

101. معسكر- احملمدية.

102. معسكر - بوحنيفية.

103. قطع في  احملمدية  للخط غليزان- بوهني.

104. ابن باديس 2 - ابن باديس (اخلط األول).

105. ابن باديس 2 - ابن باديس (اخلط الثاني).

106. بني صاف 2 - عX تموشنت 2 (اخلط األول).

107. بني صاف 2 - عX تموشنت 2 (اخلط الثاني).

108. ســـيــدي بـــلـــعـــبــاس مـــديـــنــة - ســـيـــدي بــلـــعـــبــاس

مركز.

109. قــــطـع في  عــــX فـــــتـــــــــاح   لــــلـــــخط مـــــغــــنــــيــــة -

الزباير.

110. قـــــطـع في  عــــــX فـــــتــــــــاح  لــــــلـــــخـط الـــــغـــــزوات-

مغنية. 

X111. قطع في  سيـدي بوجنان للخط الغزوات- ع

فتــاح. 

112. ابن باديس 2 - سيدي يعقوب. 

113. النعامة - عX الصفراء.

114. النعامة - مشرية.

115. قـــــطع فـي الــــكــــرمــــة  لــــلــــخـــط زهــــانــــة -وهــــران

جنوب.

116. مسرغX- مسرغX 2 (اخلط األول).

117. مسرغX- مسرغX 2 (اخلط الثاني).

118. قـطع في الـيـاسـمـX 2 من اخلـط حـاسي عـامـر -

العقيد لطفي. 
119. قــطـع  في الــيـــاســـمــX 2 ألحـــد اخلـــطـــX  حــاسي

عامر - بلقايد.
120. الياسم2X- بلقايد.

121. الياسم2X- الياسمX 1 (اخلط األول).

122. الياسم2X- الياسمX 1 (اخلط الثاني).

123. قــــــــطع فـي  قــــــــديـل  لــــــــلــــــــخـط حــــــــاسـي عــــــــامـــــــر-

.2 Xالياسم
124. عX  فتاح - احلنايا.

125. بني صاف2 - احلنايا.

126. قــــطـع في  عـــــX احلـــــوت  لـــــلـــــخـط تـــــلـــــمـــــســــان -

الرمشي.
127. احلنايا - عX احلوت.

X128. قـــــطع  فـي الـــــبـــــيض2  لــــلــــخط الــــبــــيض - عــــ

السخونة.
129. قــطع في  الــبــيض2  لــلـــخط الــبــيض - األبــيض

سيدي الشيخ.
130. الشلف2- أوالد فارس (اخلط األول).

131. الشلف2- أوالد فارس (اخلط الثاني).

132. الشلف2- شرفة (اخلط األول).

133. الشلف2- شرفة (اخلط الثاني).

134. الشلف2- العطاف.

135. خربة - العطاف.

136. اخلميس -  بير أوالد خليفة.

137. خربة -  بير أوالد خليفة.

138. بوفاريك 2 - بوفاريك (اخلط األول).

139. بوفاريك 2 - بوفاريك ( اخلط الثاني).

140. بوفاريك 2 - الشبلي (اخلط األول).

141. بوفاريك 2 - الشبلي (اخلط الثاني).

142. بوفاريك 2- قليعة جنوب. 

143. بوفاريك 2 - سيدي الكبير.
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144. بني مراد - سيدي الكبير.

145. بوفاريك 2 - الصومعة.

146. بني مراد - الصومعة.  

147. قــــــطــع فـــي احلــــطــــاطــــبـــة لــــلــــخـط مــــيــــرامـــان -

سيدي راشد.

- X148. قــــطع في  احلـــطــــاطـــبـــة لـــلـــخط أحـــمـــر الـــعـــ

سيدي راشد.

- X149. قـــطـع في  احلـــطــــاطـــبـــة لــــلـــخط أحــــمـــر الـــعـــ

شرشال.

150. احلطاطبة - بوركيكة (اخلط األول).

151. احلطاطبة - بوركيكة (اخلط الثاني).

152. احلطاطبة - قليعة جنوب.

153. عX وسارة - حاسي بحبح.

154. اجللفة - حاسي بحبح.   

155. األغواط - األغواط 2 (اخلط األول).    

156. األغواط - األغواط 2 (اخلط الثاني).     

157. تيسمسيلت - قصر الشاللة.   

158. أفلو2 - أفلو (اخلط األول).       

159. أفلو2 - أفلو (اخلط الثاني).

160. قطع في عX البل للخط اجللفة - األغواط. 

161. قـطع فـي إلـيـلـ� 2 لــلــخط تــيــزي مــدن -  سـوق

اجلمعة.                   

162. قطع في إليل� 2 للخط البويرة - إليل�.

163. قــــطع فـي  إلـــيــــلـــ� 2 لـــــلــــخط إلــــيــــلــــ� - ســــوق

اجلمعة.

164. ســـيـــدي نـــعـــــمــــان - ذراع بن خــدة 30/60 كف

(1 و2).   

165. تغـييـر مسار اخلط فـي سيدي نـعمـان للخط 60

كف ذراع بن خدة ـ تيزي مدن

166. تغييـر  مسار اخلط في سيدي نعمان للخط 60

كف ذراع بن خدة - بوخالفة. 

167. تغـييـر مسار اخلط فـي سيدي نـعمـان للخط 60

كف ذراع بن خدة - راس جنات.

168. سيدي نعمان - تامدة (اخلط األول).

169. سيدي نعمان - تامدة ( اخلط الثاني).

170. سيدي نعمان - تاسادورت (اخلط األول).

171. سيدي نعمان - تاسادورت ( اخلط الثاني).

172. إليل� 2 - واضية (اخلط األول). 

173. إليل� 2 - واضية ( اخلط الثاني). 

174. اجلزائر شرق - بودواو.

175. قــــــطـع في بــــــودواو لــــــلـــــــخط اجلــــــزائــــــر شــــــرق -

بومرداس.

176. سي مصطفى - زموري.

177. قــــــطـع في زمــــــوري لــــــلـــــخـط سـي مـــــصــــــطــــــفى -

بومرداس.

178. سيدي نعمان - دلس (1 و2). 

179. بئر غبالو - سور الغزالن. 

180. قــــطع فـي مــــفــــتـــاح 2 ألحـــد اخلـــطـــX األربـــعـــاء -

مفتاح.

181. تـــمــــديـــد لألخـــذ عـــلـى اخلط األربـــعـــاء - اجلـــزائـــر

يـضمن االحتـياط Gصنع اإلسـمنت �فـتاح  (اخلط الثاني)
إلى غاية اGركز اجلديد 60/220 كف.   

182. قــطع  في  بـاب الـزوار 2 لـلــخط بـاب الـزوار -

عX طاية. 

183. باب الزوار2 - احلميز (اخلط األول).

184. باب الزوار2 - احلميز ( اخلط الثاني).

185. باب الزوار2 - الدار البيضاء 2 (اخلط األول).

186. بــــــاب الــــــزوار2 - الـــــــدار الــــــبـــــــيـــــــضــــــاء 2 (اخلط

الثاني).

187. الدار البيضاء - الدار البيضاء 2.

188. عX البنيان2 - نادي الصنوبر (اخلط األول).

189. عــــX الــــبــــنــــيــــان 2 - نـــــادي الـــــصــــــنـــــوبـــــر (اخلط

الثاني).

190. قطع في الكاليتوس للخط األربعاء - مفتاح 2.

191. قـــــــــطـع فـي  أوالد هــــــــــداج مـن خـط األربـــــــــعـــــــــاء -

اجلزائر شرق.

192. اجلزائر شرق - خميس اخلشنة.

193. مفتاح 2 - خميس اخلشنة.
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217. بجاية 60/220  كف - بجاية 3.

218. تـــمـــديـــد لــــلـــخط األصـــلي 60 كف أقـــبـــو - أقـــبـــو

مركز مبسط في اجتاه اGركز اجلديد أقبو2.

219. أقبو - أقبو 2.

220. قـطع للخط 60 كف جيجل - اGـيليـة إلى اGركز

اGستقبلي 60/220 كف اGيلية.

221. قــطع لــلــخط 60 كف جــيــجـل - اGــيــلــيــة 60/220

كف إلى اGركز اجلديد العنصر- جمعة.

222. سكيكدة - سكيكدة مدينة (اخلط األول).

223. سكيكدة - سكيكدة مدينة ( اخلط الثاني).

224. ســـــكـــــيـــــكــــــدة - ســـــكـــــيـــــكـــــدة 20 أوت 1955 (اخلط

األول).

225. ســـــكـــــيـــــكـــــدة - ســـــكـــــيـــــكــــدة 20 أوت 1955 ( اخلط

الثاني).

226. ديدوش مراد - احلروش.

227. رمضان جمال - احلروش.

228. رمضان جمال - سيدي مزيان (عزابة 2).

229. قــطع في  ســطــيف 60/220 كف لـــلــخط 60 كف

سطيف (بوعروة) - سطيف شمال.

X230. قــطع  في ســطـيــف 60/220 كف  ألحــد اخلـطـ

60 كف احلاسي - سطيف اGنطقة الصناعية.

231. قــــطـع في   الـــــعـــــلـــــمـــــة شـــــمـــــال لـــــلـــــخط  60 كف

احلاسي - العلمة ( اخلط األول).

232. قطع  في  أوالد صابر للخط  60 كف احلاسي -

العلمة (اخلط الثاني).   

233. برج بوعريريج - اGنصورة.

234. الرابطة - اGنصورة.

235. الرابطة - العنصر.

236. برج بوعريريج - العنصر. 

237. بوثلجة - الطارف (اخلط األول).

238. بوثلجة - الطارف ( اخلط الثاني). 

239. الـــنـــاضـــور 60/220 كف - قـــاGــــة جـــنـــوب (اخلط

األول).

240. الـــنـــاضـــور 60/220 كف - قـــاGــــة جـــنـــوب (اخلط

الثاني). 

194. قــطع في بــرج الـــكــيــفــان شــرق لــلــخط اجلــزائــر

شرق -  باب الزوار.
195. قطع  لـلخـط باب الـزوار - برج الـكـيفـان شرق

في اGركز اجلديد 60/220 كف باب الزوار 2.
196. اجلزائر شرق - رغاية.

197. عـX الـبــنـيـان 2 (60/220 كف) - عـX الـبــنـيـان

10/60 كف (اخلط األول).

198. عـX الـبــنـيـان 2 (60/220 كف) - عـX الـبــنـيـان

10/60 كف ( اخلط الثاني).

199. عX البنيان 2 (60/220 كف) - الشراقة.

200. عX البنيان 2 (60/220 كف) - بوزريعة. 

201. دالي ابـراهيم 2 (60/220 كف) - دالي ابـراهيم

10/60 كف (اخلط األول).

202. دالـي ابـراهــيم 2 (60/220 كـف)- دالي ابــراهـيم

10/60 كف ( اخلط الثاني).    

203. دالي ابراهيم 2 ( 60/220 كف) - بوزريعة.

204. دالي ابراهيم 2 (60/220 كف) - بن عكنون.

205. دالي ابراهيم 2 (60/220 كف) - الشراقة.

206. دالي ابراهيم 2 (60/220 كف) - سويدانية.

207. أوالد فايت - سويدانية.

208. تغـييـر مسار اخلط 60 كف األميـرالية - مـيناء

اجلزائر في  اGركز 60/220 كف تافورة 2.
209. قــطع لــلـخط 60 كف مــصــطـفـى بـاشــا - تــافـورة

في  اGركز اجلديد 60/220 تافورة 2.
210. تـمديـد إلى غـاية  اGـركز 60/220 كف تـافورة 2

للكابل 60 كف األوراسي - تافورة.
211. تافورة 2 - تافورة.

212. ســيــدي عــبــد الــله وسط - شــرق - ســيــدي عــبــد

الله وسط.
213. باتنة - باتنة شرق (اخلط األول). 

214. باتنة - باتنة شرق ( اخلط الثاني).

215. تـمـديـد لـلكـابل 60 كف بـجـاية 1 - بـجـاية 2 في

اجتاه اGركز اجلديد 60/220 كف بجاية.
216. قـطع للخط 60 كف درقيـنة - بـجاية 2 وتـمديد

الـشـطر اآلتي مـن درقيـنـة نـحو بـجـاية 3 وتـمـديد الـشـطر
اآلتي من بجاية 2 نحو اGركز اجلديد 60/220 كف بجاية.
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257. باتنة غرب - حملة.

258. اGسيلة - مطرفة.

259. الرابطة - مطرفة.

260. الرابطة - أوالد أحمد.

261. قــطع في أوالد أحــمــد لـلــخط 60 كف اGـســيــلـة -

الهامل 60/220 كف.

262. الهامل 60/220 كف - الهامل 2 (اخلط األول).

263. الـــــــــــهـــــــــــامـل 60/220 كــف - الـــــــــــهـــــــــــامـل 2 ( اخلـط

الثاني).

264. بسكرة 2 - الشتمة (اخلط األول).

265. بسكرة 2 - الشتمة ( اخلط الثاني).

266. بسكرة 2 - احلاجب (اخلط األول).  

267. بسكرة 2 - احلاجب ( اخلط الثاني).

268. بسكرة 2 - العالية.

269. قــــطع لـــــلــــخط 60 كـف بـــســــكـــرة - عــــX الـــنــــاقـــة

وتـــغـــيـــيـــر االجتـــاه لــــلـــشـــطـــر اآلتي مـن بـــســـكـــرة في اجتـــاه
الـعالـية وتـغيـير االجتاه لـلشـطر اآلتي مـن عX النـاقة في

اجتاه بسكرة 2.

270. قـــــــطع فـي اخلط 60 كـف بـــــــســــــكــــــرة - طـــــــولــــــقــــــة

وتـــغـــيـــيـــر االجتـــاه لــــلـــشـــطـــر اآلتي مـن بـــســـكـــرة في اجتـــاه
منـطـقـة الغـرب وتـغـييـر االجتـاه لـلـشطـر اآلتي من طـولـقة

في اجتاه أورالل.

271. بسكرة - منطقة الغرب. 

272. طولقة - أورالل.

273. طولقة - الغروس (اخلط األول).

274. طولقة - الغروس ( اخلط الثاني).

275. قــطع فـي الــدوسن لــلــخط األول طــولــقــة - أوالد

جالل 2.

276. قطع في الـدوسن لـلـخط الثـاني طـولـقة - أوالد

جالل 2.

277. الــــعــــوانــــة 60/220 كف - الــــعــــوانــــة 30/60 كف

(اخلط األول).

278. الــــعــــوانــــة 60/220 كف - الــــعــــوانــــة 30/60 كف

(اخلط الثاني). 

279. العوانة 60/220 كف - جيجل مدينة.

241. عX مليلة - عX الفكرون.

242. عX البيضاء - عX الفكرون.

243. خنشلة - انسيغة (اخلط االول).

244. خنشلة - انسيغة ( اخلط الثاني).

245. الـشــريـعـة 60/220 كف - الـشــريـعـة 30/60 كف

(اخلط األول).
246. الـشــريـعـة 60/220 كف - الـشــريـعـة 30/60 كف

(اخلط الثاني). 
247. الـشـريـعـة 60/220 كف - تـبـسـة مـديـنة 2 (اخلط

األول).
248. الـشـريـعـة 60/220 كف - تـبـسـة مـديـنة 2 (اخلط

الثاني).
249. تـــغــيــيــر مــســار  الــشــطـــر بــاتــنــة - أخــذ مــصــنع

Xالــتـوتـة في احملــول اجلـديـد 30/60 كف ع Xاإلسـمــنت عـ
توتة.

250. قــطع فـي بــاتــنــة غـــرب لــلــخط 60 كف بــاتــنــة -

عX التوتة وتـغيير اGسار الشطر اآلتي من  باتنة غرب
في اجتاه باتنة مدينة (من أجـل حــذف تموين األخذ).

251. باتنة غرب - عX التوتة.

252. حــذف األخــذ  من اخلط 60 كف بــاتــنــة - مـصــنع

اإلســمــنت عــX الــتــوتــة لــتــمــوين  مــروانــة بــتـمــديــد اخلط
الذي �ـون حالـيا اGـركـز مروانـة في اجتاه اGـركز 60/220

كف باتنة.
253. قــطع لــلـخط 60 كف بـاتــنـة - مــروانـة وتــغـيــيـر

اGـسـار لــلـشـطـر  اآلتي مـن مـروانـة في اجتـاه بــاتـنـة غـرب
(10 كم) وتغـييـر اGسار لـلشطـر اآلتي من باتـنة في اجتاه

سريانة(20 كم).
254. قــــطـع لــــلـــخـط اGــــســــتـــقــــبــــلي 60 كـف تـــازولت -

مــروانــة وتــغــيــيـــر اGــســار لــلــشــطــر اآلتي من مــروانــة في
اجتـاه بـاتـنـة غـرب (10 كم) وتــغـيـيـر اGـسـار لـلـشـطـر اآلتي

من تازولت في اجتاه سريانة (15 كم).
255. قــطع لـلـخط 60 كف بـاتــنـة - مـصــنع اإلسـمـنت

عـX الـتـوتـة وتـغـيـيـر اGسـار لـلـشـطـر اآلتي مـن باتـنـة في
اجتــاه حــمــلــة وتــغــيـــيــر اGــســار لــلــشــطـــر اآلتي من مــصــنع

اإلسمنت عX التوتة في اجتاه باتنة غرب.
256. تغيـير مـسار في بـاتنة شـرق للـشطـر في حيز

اإلجنـاز بــX اGــركـز 60/220 كـف تــازولـت وغــرز مـــروانــة
في اخلط بـــاتــنــة - مــصــنع اإلســمــنـت عــX الــتــوتــة  كــخط
ثالث للمركز 10/60 كف باتنة شرق بداية من تازولت.
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303. البياضة 2 - نخلة (اخلط األول). 

304. البياضة 2 - نخلة ( اخلط الثاني).

305. البياضة 2 - ورماس (اخلط األول).

306. البياضة 2 - ورماس ( اخلط الثاني).

307. توقرت 2 -  الطيبات (اخلط األول).

308. توقرت 2 -  الطيبات  ( اخلط الثاني).

309. غرداية  - روستوميد.

310. غرداية 2 - روستوميد.

311. غرداية - متليلي.

312. غرداية 2 - متليلي.

313. غرداية - وادي نشو. 

314. غرداية 2 - وادي نشو. 

315. تـغيـير اGـسـار للـخط الثـاني غـرداية - الـقرارة

في اجتاه غرداية 2.
316. ورقلة 2 - عX البيضاء. 

317. ورقلة 2 - سعيد عتبة. 

318. حتــــــــويـل  اخلط ورقـــــــلــــــة 60/220 كف - زبــــــون

قاللة  على اGركز ورقلة 2 (60/220 كف).
319. تـــحــويــل الـــخــط ورقــلـة 60/220 كف - زبــون

ج ر 2 -  على اGركز ورقلة 2 (60/220 كف).
320. ورقلة - عX البيضاء. 

321. ورقلة - سعيد عتبة.

322. قـــــطـع في ورقـــــلـــــة 2 لــــــلـــــخط 60 كـف ورقـــــلـــــة -

الرويسات.
323. تــغـــيــيــر االجتــاه نـــحــو اGــركــز اGـــبــسط  ورقــلـــة

(30/60 كـف) لـــــلــــــخــط 60 كـف ورقـــــلـــــة 2 (60/220 كف) -
ورقلة (60/220 كف) اGنجـرة من القطع في اخلط ورقلة ـ

الرويسات في مركز (60/220 كف) ورقلة 2.
.X324. توقرت 2 - تماس

325. توقرت 2 - اGستقبل.

326. توقرت 2 - اGقارين.

.Xستقبل - تماسG327. ا

328. اGستقبل - اGقارين.

329. اGسيلة -  بريكة.

330. الشافية - خرازة.

280. قـــــــطع فـي ابن زيـــــــاد لــــــلـــــــخط عـــــــX ســــــمــــــارة -

Xديــدوش مــراد مع تــغــيــيــر االجتـاه لــلــشــطــر اآلتي مـن عـ
ســــمـــارة فـي اجتـــاه ابـن زيـــاد(15 كم) والــــشــــطــــر اآلتي من

ديدوش مراد في اجتاه سيدي مسيد (5 كم).
281. ابن زياد - سيدي مسيد. 

282. ابن زياد - بوصوف (اخلط األول). 

283. ابن زياد - بوصوف ( اخلط الثاني). 

284. قــــــــطـع فـي ابـن زيــــــــاد لـــــــــلــــــــخـط مــــــــنــــــــصــــــــورة -

قسنطينة جنوب.
285. ديدوش مراد - عX نحاس. 

286. اخلروب - عX نحاس.

287. وادي العثمانية - وادي سقان.  

288. عX مليلة - وادي سقان.

289. قـطع في بـوقـنـطاس 60/220 كف لـلـخط عـنـابة

محطة توليد الطاقة - الزعفرانية.
290. بــوقـــنــطــاس 60/220 كف - بــوقـــنــطــاس 10/60

كف (اخلط األول). 
291. بــوقـــنــطــاس 60/220 كف - بــوقـــنــطــاس 10/60

كف  ( اخلط الثاني).
292. قطع في ذرعان للخط خرازة - بن مهيدي.  

293. بوثلجة - بن مهيدي.

294. قــطع في مــصــنع الـغــاز لــلـربـط عـنــابــة  مـحــطـة

توليد الكهرباء - سيبوس. 
295. بوقنطاس 10/60 كف - مصنع الغاز.

296. قطع  في  العالليك لـلخط عنابة  محطة توليد

الكهرباء - احلجار. 
297. قـطع  في الـبـاطن ( بـوسـعـادة 2) لـلـخط الـهـامل

60/220 كف  -  بوسعادة.

298. قــــطع في   ســــيــــدي مـــزيــــان (عــــزابـــة 2) لــــلــــخط

عزابة - احلجار جنوب. 
X299. قــطع فـي قالل لــلـــخط  ســطـــيف جـــنــوب - عــ

وGان. 
300. تمـديـــد إلــى غايـة اGـركــز قالل لـلـخط احلاسي

- سـطـيف 60/220 كف  اGـنـجــر من الـقـطع فــي سـطـيف.
60/220 كف ألحــــد اخلــــطــــX 60 كـف احلـــــاسـي - ســــــطــــــيف

(اGنطقة الصناعية ).
301. البياضة 2 - البياضة (اخلط األول). 

302. البياضة 2 - البياضة ( اخلط الثاني).
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- و�ـقتـضى اGـرسوم الـرئاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 اGوافـق 29 سبـتمبر  سنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-174 اGؤرخ
في16 ذي الــقــعــدة عــام 1410 اGــوافق 9 يــونــيــو ســنـة 1990
الـذي يحدد كيفـيات تنظيم مـصالح التربيـة على مستوى

tتممGعدل واGا tالوالية وسيرها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-94 اGـؤرخ
في 24 شوال عام 1415 اGوافق 25 مارس سنة 1995 الذي
يـحـدد قـائـمـة اGـنـاصـب الـعـلـيـا في اGـصـالح غـيـر اGـركـزيـة
الـتابعـة لوزارة الـتربـية الـوطنيـة وشروط االلـتحـاق بها

tتممGعدل واGا tوتصنيفها

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واGـــــتــــضــــمـن الــــقـــــانــــون األســـــاسـي اخلــــاص بـــــاGــــوظـــــفــــيـن
اGـنـتـمـيــن لألسـالك اGـشـتـركـــة في اGـؤسـسـات واإلدارات

 tالعمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اGؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اGــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتمGوظفيـن اGـتضمن القـانون األساسي اخلاص بـاGوا

tتممGعدل واGا tلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اGرسـوم إلى حتديـد قائـمة
اGـــنــاصب الــعــلــيـــا الــتــابــعــة لــلــمـــصــالح اخلــارجــيــة لــوزارة
الـــتــربـــيــة الـــوطــنــيـــة وشــروط االلـــتــحـــاق بــهــذه اGـــنــاصب

والزيادة االستداللية اGرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمـة اGناصـب العليـاقائمـة اGناصـب العليـا

اGــاداGــادّة ة 2 :  : حتـــدد قـــائـــمـــة اGــنـــاصـب الــعـــلـــيـــا الـــتـــابـــعــة
للمصالح اخلارجية لوزارة التربية الوطنية كما يأتي : 

اGـاداGـادّة ة 2 : :  يـخص طـابع اGــنـفـعـة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلـيـة
اGــذكــورة فـي اGــادة األولى أعالهt األمالك الــعــقــاريــة و/أو
احلـــقـــوق الــعـــيـــنـــيـــة الـــعـــقــاريـــة الـــتي تـــســـتـــخـــدم كـــرحــاب

إلجنازها.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــســرد قـوام اGـنـشــآت اGـذكـورة  في  اGـادة
األولـى  أعاله  فـي  الـــــقــــــائـــــمــــــة اGـــــــرفــــــقـــــــة بــــــأصــل  هـــــذا

اGرسوم.

اGــــاداGــــادّة ة 4 : : يـــؤخــــذ بـــعـــX  االعــــتـــبــــارt  خالل  مــــرحـــلـــة
تــنــفــيــذ اGـــشــاريع  مــوضــوع  هــذا اGــرســومt  بــاGالحــظــات
الناجتة  عن اGـشــاورات  التقنية  واإلدارية  بX صاحب
اGــشـروع والـهــيـاكل  غــيـر اGـمــركـزة Gــؤسـسـات  وهــيـئـات
الــــدولـــةt ال ســـيـــمـــا  تــــلك  الـــتي تـــمــــثل  وزارات الـــطـــاقـــة
واGـــنـــاجـم والـــدفـــــاع الـــــوطـــــني  واألشـــغـــال  الـــعـــمـــومـــيــة
والــبــــريــد وتــكــــنــولــوجــيــــات اإلعالم واالتــصــــال والـنــقل
والــتـهـيــئـة  الـعــمـرانـيــة والـبـيــئـة والـســيـاحـة والــصـنـــاعـة

التقليــدية والفالحة والغابات والواليات.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يـجـب أن تـتــوفـــر االعـتــمــادات الـضــروريـة
لـلــتــعـويــضــات اGـمــنـوحــة لــفـائــــدة اGـعــنــيـX وتــــودع لـدى
اخلزيـنـــة الـعـمومـيـــةt فـيـما يـخص عـمـلـيـة نــزع األمــالك
الــعـقــاريــــة  واحلـقــوق  الــعـيــنــيــــة الـعــقــاريـة الــضــروريـــة

إلجنــاز  اGنشآت اGذكورة في اGادة  األولى أعــاله.   

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-159 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1434 اGوافق  اGوافق 15 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يحـدد قائـمةt يحـدد قائـمة
اGناصب الـعليـا التـابعة لـلمـصالح اخلارجـية لوزارةاGناصب الـعليـا التـابعة لـلمـصالح اخلارجـية لوزارة
التربـية الـوطنـية وشروط االلـتحـاق بهـذه اGناصبالتربـية الـوطنـية وشروط االلـتحـاق بهـذه اGناصب

وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانيـة عام1427 اGوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واGـتضمن

 tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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Xـسـتــشـارين الـرئــيـسـيـGمــسـتـشـاري الــتـربـيــة وا -
لـلــتـربـيـة واGـسـتـشــارين الـرئـيـسـيــX لـلـتـوجـيه واإلرشـاد
اGــــدرسي واGـــــهــــنـي ومــــســــتــــشـــــاري الــــتــــوجـــــيه واإلرشــــاد
اGـدرسي واGـهـنيt الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGاداGادّة ة 5 :  : يعيـن رؤساء اGكاتب : 

: Xمن ب tكاتب اإلداريةGأ)  بعنوان ا tكاتب اإلداريةGأ)  بعنوان ا

Xــســتــشــارين ورؤســاء الــوثــائــقــيــGا XــتــصــرفـــGا -
أمـــنـــاء احملــفـــوظــات واGـــقـــتــصـــدين الـــرئــيـــســيـــX ورؤســاء
اGــــهــــنــــدســــX في اإلعـالم اآللي ورؤســــاء اGــــهــــنــــدســــX في
اإلحـصاءt وبصفة اسـتثنائـية مديري الثـانويات ومديري
اGــتـوسـطــات ومـديـري اGـدارس االبــتـدائـيــة في حـالـة عـدم

tإلى هذه الرتب Xمنتم Xوجود موظف

- اGـــتـــصــرفـــX الـــرئـــيــســـيـــX والــوثـــائـــقــيـــX أمـــنــاء
tXرسمGا tXاحملفوظات الرئيسي

- اGــقــتــصــديـن ومــهــنــدسي الـــدولــة في اإلعالم اآللي
Xوالوثـائقي XتـصرفGومـهندسي الدولـة في اإلحصاء وا
tـدارس االبـتدائـيةGأمنـاء احملـفوظـات ومـساعـدي مـديري ا
الــذيـن يــثــبـــتــون ثالث (3) ســنــوات من اخلـــدمــة الــفـــعــلــيــة

tبهذه الصفة

- نــــواب اGـــقـــتـــصـــــدين اGــــســـيــــرين واGـــهـــنـــدســـيــن
XـــــهــــــنـــــدســـــــGفـــي اإلعــالم اآللـــي وا Xالــــــتـــــطـــــبــــــيـــــقــــــيـــــــ
الــتـطــبــيــقـيــيــن في اإلحــصــاءt الــذين يـثــبــتــون خـمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمن ب tكاتب البيداغوجيةGب )  بعنوان ا tكاتب البيداغوجيةGب )  بعنوان ا

- مــفــتـــشي الــتـــعــلــيم اGـــتــوسط ومــفـــتــشي الــتـــعــلــيم
االبتـدائي ومفـتشي الـتـوجيه واإلرشـاد اGدرسي واGـهني

tستشارين الرؤساء للتربيةGونظار الثانويات وا

Xـسـتــشـارين الـرئــيـسـيـGمــسـتـشـاري الــتـربـيــة وا -
لـلــتـربـيـة واGـسـتـشــارين الـرئـيـسـيــX لـلـتـوجـيه واإلرشـاد
اGــــدرسي واGـــــهــــنـي ومــــســــتــــشـــــاري الــــتــــوجـــــيه واإلرشــــاد
اGـدرسـي واGـهــنيt الـذين يــثـبــتـون ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
الزيـادة االستدالليـةالزيـادة االستدالليـة

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : حتــــدد الــــزيــــادة االســــتــــداللــــيــــة اGــــرتــــبــــطـــة
بـاGـنــاصب الـعـلـيــا اGـذكـورة في اGـواد 3 و4 و5 أعاله وفـقـا

للجدول اآلتي :

tأميــن عــام -
tرئيس مصلحـة -
- رئيـس مكتـب.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
Xشـروط التعيXشـروط التعي

: Xالعام من ب Xادّة ة 3 :  :  يعيـن األمGاداGا
- مــفـتـشي الــتـربـيـة الــوطـنـيــة ومـديـري الــثـانـويـات

tستشارينGا XتصرفGوا
- اGـتصـرفX الـرئـيسـيtX الـذين يـثبـتون ثالث (3)

tسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اGتصرفـX الذين يثبـتون ثماني (8) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  يعيـن رؤساء اGصالح :

: Xمن ب tصالح اإلداريةGأ) بعنوان ا tصالح اإلداريةGأ) بعنوان ا
- اGـتـصـرفـX اGـسـتـشـارين ورؤسـاء اGـهـندسـX في
اإلعالم اآللي ورؤســاء اGــهــنــدســX في اإلحــصــاءt وبــصــفــة
اســـتـــثــنـــائـــيــة مـــديـــري الــثـــانـــويـــات في حــالـــة عـــدم وجــود

tإلى هذه الرتب Xمنتم Xموظف
Xالـرئـيسـي XـتصـرفGوا Xـقـتصـدين الرئـيـسيـGا -
XــهــنــدسـGفي اإلعالم اآللـي وا Xالــرئــيــســيــ XــهــنــدســGوا
الــرئـيــســيـX في اإلحــصــاءt وبـصــفــة اسـتــثـنــائــيـة مــديـري
اGــتـوسـطــات ومـديـري اGـدارس االبــتـدائـيــة في حـالـة عـدم
وجـود مـوظفـX مـنـتـمـX إلى هذه الـرتبt الـذين يـثـبـتون

tثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف
- اGــقــتــصــديـن ومــهــنــدسي الـــدولــة في اإلعالم اآللي
ومــهـنـدسي الــدولـة في اإلحـصــاء واGـتـصـرفــX ومـسـاعـدي
مــديــري اGــدارس االبــتــدائــيــةt الــذين يــثــبــتـون خــمس (5)

tسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
XـــــهـــــنـــــدســــGـــــســـــيـــــرين واGـــــقــــتـــــصـــــدين اGنـــــواب ا -
Xالـتـطـبـيـقـي XـهـنـدسـGفي اإلعالم اآللي وا Xالـتـطـبيـقـيـ
فـي اإلحـــصـــاءt الـــذين يـــثــــبـــتـــون ثـــمـــاني (8) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

: Xمن ب tصالح البيداغوجيةGب )  بعنوان ا tصالح البيداغوجيةGب )  بعنوان ا
 tتوسطGمفتشي التعليم ا -

- مــفــتـشي الــتــعـلــيم االبــتـدائي ومــفــتـشي الــتــوجـيه
واإلرشـــــــاد اGــــــدرسـي واGـــــــهـــــــنـي ونــــــظـــــــار الـــــــثـــــــانـــــــويــــــات
واGستشارين الـرؤساء للتربيـةt الذين يثبتون ثالث (3)

tسنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف
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مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-160 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 15 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة t2013 يـحـدد قــائـمـة يـحـدد قــائـمـة
اGـــنــاصـب الــعــلــــيــا لـــلــمــصـــالـح اخلـــارجـــيـــة في وزارةاGـــنــاصـب الــعــلــــيــا لـــلــمــصـــالـح اخلـــارجـــيـــة في وزارة
الــفـالحـــة والـتــنــمــيــة الــريــفـــيــة وشــــروط االلــتــحـاقالــفـالحـــة والـتــنــمــيــة الــريــفـــيــة وشــــروط االلــتــحـاق
بهــذه اGـناصـب وكــذا الــزيـادة االسـتـدالليـة اGـرتبـطةبهــذه اGـناصـب وكــذا الــزيـادة االسـتـدالليـة اGـرتبـطة

بها.بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

tالريفية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85

tو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-195 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــذي يــحــدد قــواعــد تــنــظــيـم مــصــالح الــفالحــة في الــواليــة

tوعملها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-451 اGؤرخ
في 15 رجب عــام 1415 اGــوافق 19 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1994
الذي يحدد قائمة اGناصب العليا في اGصالح الالمركزية
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــوزارة الـــــفـالحـــــة وشـــــروط االلـــــتـــــحـــــاق بـــــهــــا

tوتصنيفها
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
tؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-198 اGؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1429 اGــــــــوافق 6 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

tإلى األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية

اGناصب العليااGناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGستوىاGستوى

255

195

145

9

8

7

أمX عام
رئيس مصلحة
رئيس مكتب

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
إجــراء التعييــنإجــراء التعييــن

Xــنــاصب الــعـلــيــا ألمـGفي ا X7 :  :  يـتم الــتــعــيـ اGـاداGـادّة ة 
عام ورئيس مصلـحة ورئيس مكتب اGنـصوص عليها في
هذا اGرسوم بقرار من الوزير اGكلف بالتربية الوطنية

بناء على اقتراح من اGدير الوالئي للتربية.

اGاداGادّة ة 8 :  : يجب أن يـنتـمي اGوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

9 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اGـــوظـــفـــون اGـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اGــاداGــادّة ة 
قـانــونـيــة في اGـنــاصب الــعـلـيــا اGـذكــورة في اGـادة 2 أعاله
وال يـــســـتــوفـــون شـــروط الـــتـــعـــيـــX اجلـــديــدةt مـن الـــزيــادة
االستـداللـيـة احملددة �ـوجب هـذا اGـرسومt إلـى غايـة إنـهاء

مهامهم في اGنصب العالي اGشغول.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : مـع مـراعـاة الـسـلـطـة الـتــقـديـريـة لـلـسـلـطـة
الـتي لـها صـالحيـة الـتـعـيـtX يـحتـفظ اGـوظـفـون اGـعـيـنون
بــصــفــة قــانــونــيــة في أحــد اGــنــاصـب الـعــلــيــا اGــذكــورة في
اGــادة 2 أعاله �ـــنــاصــبـــهم في حـــالــة تـــرقــيـــتــهم إلـى رتــبــة

أعلى.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اGـرســومt السـيــمـا أحـكــام اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 94-95
اGــــؤرخ في 24 شـــوال عـــام 1415 اGــــوافق 25 مـــارس ســـنـــة

t1995 اGعدل واGتممt واGذكور أعاله.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1823
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

XــــفــــتــــشــــG2 - مــــهــــنــــدسي الــــدولــــة فـي الــــزراعــــة وا
الرئيسيX في الـصحة النباتية واألطباء البيطريtX أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - مـــهـــنـــدسي الـــتـــطـــبـــيـق في الـــزراعـــة ومـــفـــتـــشي
الصحـة النبـاتيةt أو رتبـة معادلـةt الذين يثبـتون ثماني

(8) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمن ب tصالح اإلداريةGب )  بعنوان ا tصالح اإلداريةGب )  بعنوان ا
tعـلى األقل XــرسـمــGا Xالـرئــيـســيـ XـتــصـرفــG1 - ا
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

tموظف
2 - اGـتـصــرفـX الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGادة اGادة 4 : : يعX رؤساء اGكاتب  : 

: Xمن ب tكاتب التقنيةGأ )  بعنوان ا tكاتب التقنيةGأ )  بعنوان ا
1 - اGـهـنـدسX الـرئـيـسـيـX في  الـزراعـة ومـفـتـشي
Xالرئيسي Xأقـسام الصحة النـباتية واألطبـاء البيطريـ

tأو رتبة معادلة tعلى األقل tXرسمGا
XــــفــــتــــشــــG2 - مــــهــــنــــدسي الــــدولــــة فـي الــــزراعــــة وا
الرئيسيX في الـصحة النباتية واألطباء البيطريtX أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةt الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - مـــهـــنـــدسي الـــتـــطـــبـــيـق في الـــزراعـــة ومـــفـــتـــشي
الـصحة الـنبـاتيـةt أو رتبة مـعادلـةt الذين يـثبـتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمن ب tكاتب اإلداريةGب )  بعنوان ا tكاتب اإلداريةGب )  بعنوان ا
 tعلى األقل XرسمGا tXالرئيسي XتصرفG1 - ا

2 - اGــتــصــرفــX الــذين يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGادة اGادة 5 : : يعX رؤساء األقسام الفرعية الفالحية من
 :  Xب

1 - اGـهـنـدسX الـرئـيـسـيـX في  الـزراعـة ومـفـتـشي
Xالرئيسي Xأقـسام الصحة النـباتية واألطبـاء البيطريـ
اGــرسـمــtX عـلـى األقلt أو رتـبــة مـعــادلــةt الـذين يــثـبــتـون

tثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف
XــــفــــتــــشــــG2 - مــــهــــنــــدسي الــــدولــــة فـي الــــزراعــــة وا
الرئيسيX في الـصحة النباتية واألطباء البيطريtX أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةt الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اGـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

tكلفة بالفالحةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-361 اGؤرخ
في 10 ذي القـعـدة عام 1429 اGـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

tائيةGوارد اGكلفة باGإلى األسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-124 اGؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2010 وا

XــــفــــتــــشـــGوا Xألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ XــــنــــتــــمـــGا
tXتخصصGا Xواألطباء البيطري Xالبيطري

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى :  يـــهـــدف هـــــذا اGـــرســـــوم إلــى حتـــديـــد
قــائــمـة اGــنــاصب الــعــلــيــا لــلــمــصـالـح اخلــارجـيــة في وزارة
الــفـالحــة والــتـــنــمـــيــة الــريـــفــيــة وشـــروط االلــتــحـــاق بــهــذه

اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا

اGــادة اGــادة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اGـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
الــخــارجــيـة فــي وزارة الـــفــالحـــة والــتـنــمـيـة الريـفـية

كما يأتي :

tرئيس مصلحة -

tرئيس مكتب -

tرئيس قسم فرعي للفالحة -

- رئيس مكتب في القسم الفرعي للفالحة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

اGادة اGادة 3  :  : يعX رؤساء اGصالح :

: Xمن ب tصالح التقنيةGأ )  بعنوان ا tصالح التقنيةGأ )  بعنوان ا

1 - اGـهـنـدسX الـرئـيـسـيـX في  الـزراعـة ومـفـتـشي
tXالرئيسي Xأقسام الصحة النباتية واألطباء البيطري
اGــرسـمــtX عـلـى األقلt أو رتـبــة مـعــادلــةt الـذين يــثـبــتـون

tثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف
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اGادة اGادة 9 : :  يجب أن ينتـمي اGوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGادة اGادة 10 : :  يستـفيـــد اGوظـــفــون اGـعيـنــون بـصفــة
قــانــونـيــــة في اGــنـاصـــب الـعــلــــيـا اGــذكــــورة في اGـــادة 2
أعاله والـذيـن ال يسـتـوفـون شـروط التـعـيـX اجلـديدةt من
الــــزيـــادة االســـتـــداليـــة احملـــددة �ـــوجـب هـــذا اGـــرســـــوم إلى

غايــة إنهــاء مهامهــم في اGنصب العالي اGشغول.

اGــــادة اGــــادة 11 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اGرسـومt ال سـيـما أحـكـام اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 451-94
اGـؤرخ في 15 رجب عـام 1415 اGـوافق 19 ديـســمــبـر ســنـة

1994 واGذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-161 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة t t2013 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 
XـعـوقGإنـشــاء مركــز نـفـسـي بيـداغـوجـي لألطـفـال اXـعـوقGإنـشــاء مركــز نـفـسـي بيـداغـوجـي لألطـفـال ا

ذهنـيا ببلديـة تمالوسt واليـة سكيكدة.ذهنـيا ببلديـة تمالوسt واليـة سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اGرسوم الرئاسي رقم 12-325 اGــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اGؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012

3 - مـــهـــنـــدسي الـــتـــطـــبـــيـق في الـــزراعـــة ومـــفـــتـــشي
الصحـة النبـاتيةt أو رتبـة معادلـةt الذين يثبـتون ثماني

(8) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

6 : : يعـX رؤساء اGـكـاتب في األقسـام الـفرعـية اGادة اGادة 
 :  Xالفالحية من ب

1 - اGـهـنـدسX الـرئـيـسـيـX في  الـزراعـة ومـفـتـشي
Xالرئيسي Xأقـسام الصحة النـباتية واألطبـاء البيطريـ

tأو رتبة معادلة tعلى األقل tXرسمGا
XــــفــــتــــشــــG2 - مــــهــــنــــدسي الــــدولــــة فـي الــــزراعــــة وا
الرئيسيX في الـصحة النباتية واألطباء البيطريtX أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةt الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

tاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - مـــهـــنـــدسي الـــتـــطـــبـــيـق في الـــزراعـــة ومـــفـــتـــشي
الـصحة الـنبـاتيـةt أو رتبة مـعادلـةt الذين يـثبـتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــادة اGــــادة 7 :   :  حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اGــــرتـــبــــطـــة
tواد 3 و 4 و 5 و 6 أعالهGذكـورة فـي اGـنـاصب الـعـلـيـا اGبـا

وفقا للجدول اآلتي :

اGناصب العليااGناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGستوىاGستوى

195

145

195

145

8

7

8

7

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

رئيس قسم فرعي للفالحة
رئـــــيـس مــــكـــــتب فـي الــــقـــــسم

الفرعي للفالحة

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xإجراء التعيXإجراء التعي

اGـادة اGـادة 8 : :  يـتم الـتـعـيـX في اGـناصب الـعـلـيـا لـرئيس
مــصــلـــحــة ورئــيس مـــكــتب ورئــيـس قــسم فــرعـي لــلــفالحــة
ورئــيس مــكـتب فـي الـقــسم الــفـرعـي لـلــفالحــةt اGـنــصـوص
عـــلــــيــــهـــا فـي هـــذا اGــــرســــومt بـــقــــرار من الــــوزيــــر اGـــكــــلف
بـالـفالحةt بـنـاء عـلى اقـتـراح من اGديـر الـوالئي لـلـمـصالح

الفالحية.
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- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقــم 137-89
اGــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عــــام 1409 اGــــوافــق أول غــــشت
ســنــة 1989  واGـــتــضــمـن إنــشــاء جــامـــعــة الــبــلـــيــدةt اGــعــدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اGؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اGـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

tتعلق بجرد األمالك الوطنيةG1991 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها t اGعدل واGتممt ال سيما اGواد 3 و10
tو 25 منه

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اGؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـــــحـــــدد شــــــروط وكـــــيــــــفـــــيـــــات  إدارة وتــــــســـــيــــــيـــــر األمالك

tالعمومية واخلاصة التابعة للدولة
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة t2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGــذكـور أعالهt تــنـشــأ بـالــبــلـيــدة مـؤســسـة عــمـومــيـة ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اGعـنوية

واالستقالل اGالي وتدعى "جامعة البليدة 2".

يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة
البليدة t2 واختصاصها كما يأتي :

tكلية اآلداب واللغات -
tكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

tكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم

التسيير.

واGـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Gـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اGتـخصصة لألطـفال اGعوقـtX ال سيما

tادة 4 منهGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اGــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اGــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واGـــذكــور أعالهt يــهــدف هــذا
اGــرســـوم إلى إنــشــاء مــركـــز نــفــسي بــيـــداغــوجي لألطــفــال
اGـعوقـX ذهنـيـا ببـلديـة تمـالوسt واليـة سكـيكـدة وتتـميم

قائمة هذه اGراكز طبقا للملحق 4 اGرفق بهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحق اGلحق 4

قائمة اGراكز النفسية البيداغوجيةقائمة اGراكز النفسية البيداغوجية
لألطفال اGعوقX ذهنيالألطفال اGعوقX ذهنيا

مقر اGؤسسةمقر اGؤسسةتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

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

اGركز النفسي البيداغوجي
لألطفال اGعوقX ذهنيا

لتمالوس

بلدية تمالوس -
والية سكيكدة

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-162 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يـــتـــضـــمن 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمن  عــام عــام 

إنشاء جامعة البليدة إنشاء جامعة البليدة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
tالعلمي
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اGـاداGـادّة ة 6  :    :  يــحـول اGــســتـخــدمــون الـتــابــعـون جلــامــعـة
الـــبـــلـــيـــدة 1 الـــذين �ـــارســـون عـــمـــلــــهم في كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم
اإلنــسـانــيــة واالجـتــمــاعـيــة وكـلــيــة اآلداب والـلــغــات وكـلــيـة
احلـقـوق والــعـلــوم الـسـيــاسـيــة وكـلـيــة الـعــلـوم االقـتــصـاديـة
والتـجاريـة وعلـوم الـتسـييـر إلى جامـعة الـبلـيدة t2 طـبقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

XـــعـــنـــيــGا XـــســتـــخـــدمـــG7  :    :  تـــبـــقى حـــقـــوق ا اGــاداGــادّة ة 
وواجـــبــاتـــهم خــاضـــعــة لـألحــكـــام الــقـــانــونـــيــة األســـاســيــة أو

التعاقدية اGعمول بها عند تاريخ التحويل.

اGاداGادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-163 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة t2013 يــــــعــــــدلt يــــــعــــــدل عـــــام عـــــام 
اGــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقم اGــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقم 89-137 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 29 ذي ذي
احلــــجـــــة عــــام احلــــجـــــة عــــام 1409 اGـــــوافـق أول غـــــشـت ســـــنــــة  اGـــــوافـق أول غـــــشـت ســـــنــــة 1989

واGتضمن إنشاء جامعة البليدة.واGتضمن إنشاء جامعة البليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
tالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقــم 137-89
اGــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عــــام 1409 اGــــوافــق أول غــــشت
ســنــة 1989  واGـــتــضــمـن إنــشــاء جــامـــعــة الــبــلـــيــدةt اGــعــدل

tتممGوا

2 :  زيـادة عــلـى األعـضــاء اGــذكــورين فـي اGـادة اGـاداGـادّة ة 
10 من اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اGــــؤرخ في 24

t2003 ـوافق 23  غــشت سـنـةGجـمــادى الـثـانـيـة  عـام 1424 ا
اGـــعــــدل واGـــتـــمـم واGـــذكـــور أعـالهt يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـــعــة الــبـــلــيــدة t2 بــالـــنــســـبــة لـــلــقـــطــاعـــات الــرئـــيــســـيــة

اGستعملة من :
tثل عن وزير الشؤون اخلارجية© -

tحافظ األختام tكلف بالعدلGثل عن الوزير ا© -
tكلف بالثقافةGثل عن الوزير ا© -

- ©ثل عن الوزير اGكلف بالتجارة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اGـــــادة 25 مـن اGــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة t2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGـذكور أعالهt تـضم مـديريـة اجلامـعـةt حتت سلـطة مـدير
جــامــعـة الــبــلــيـدة t2 زيــادة عــلى األمـانــة الــعــامـة واGــكــتــبـة
tأربع (4) نـيـابات مـديـريـة تكـلف عـلى الـتوالي tـركـزيةGا

باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

tالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

tالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

tواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اGـاداGـادّة ة 4  :    :  حتــول من جـامــعـة الــبـلــيـدة 1 إلى جــامــعـة
البليدة 2 األمالك اGنقولة لـكل من كلية العلوم اإلنسانية
واالجـــتــمـــاعـــيـــة وكـــلــيـــة اآلداب والـــلـــغـــات وكــلـــيـــة احلـــقــوق
والعلوم الـسياسـية وكلـية العـلوم االقتـصادية والـتجارية

وعلوم التسيير ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.

اGـاداGـادّة ة 5  :    :  يــتـرتـب عـلى الــتــحــويل اGـنــصــوص عــلـيه
في اGادة 4 أعالهt ما يأتي :

1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهt طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اGعمـول بهاt جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اGـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

tاليةGكلف باGوالوزير ا
2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اGــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اGنـصوص عـليه في اGادة

4 أعاله.
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t2003 ـوافق 23  غــشت سـنـةGجـمــادى الـثـانـيـة  عـام 1424 ا
اGـــعــــدل واGـــتـــمـم واGـــذكـــور أعـالهt يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـــعــة الــبـــلــيــدة t1 بــالـــنــســـبــة لـــلــقـــطــاعـــات الــرئـــيــســـيــة

اGستعملة من :
- ©ـــثـل عن الـــوزيــــر اGـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

tستشفياتGوإصالح ا
- ©ـثل عـن الـوزيـر اGـكـلف بـالــصـنـاعـة واGـؤسـسـات

tتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
tكلف بالسكن والعمرانGثل عن الوزير ا© -

- ©ــثل عن الــوزيــر اGــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
tدينةGوالبيئة وا

tكلف بالنقلGثل عن الوزير ا© -
- ©ثل عن الوزير اGكلف بالفالحة".

اGاداGادّة ة 4  :    :  يـبقى مديـر جامـعة البـليدة 1 مكـلفا بدفع
رواتب اGـستـخـدمX احملـولـX إلى جامـعـة البـلـيدة 2 وكـذا
نفقـات تسيـيرهـا وجتهيـزهاt في أجل أقـصاه سنـة ابتداء

من تاريخ نشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرسمية.

اGاداGادّة ة 5  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 13-164 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1434 اGوافق  اGوافق 15 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يعـدل ويتمم يعـدل ويتمم
اGــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــــيــــذي رقــم اGــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــــيــــذي رقــم 09-06 اGـــــؤرخ فـي  اGـــــؤرخ فـي 7
مـــحــــرم عــــام مـــحــــرم عــــام 1430 اGــوافــق  اGــوافــق 4 يـــنــــايـــــر ســـنــــة  يـــنــــايـــــر ســـنــــة 2009

واGتضمن إنشاء جامعة أم البواقي.واGتضمن إنشاء جامعة أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

tالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظيـمـهـا وسـيرهـا t اGـعـدل واGـتممt ال سـيـمـا اGـادتان 3
tو10 منه

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-162 اGؤرّخ
في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة

t2 تضمن إنشاء جامعة البليدةG2013 وا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تــعــوض تــســمــيــة "جـــامــعــة الــبــلــيــدة"
اGذكورة في اGـرسوم التـنفـيذي رقــم 89-137 اGؤرخ في
t1989 ـــوافـق أول غــــشت ســـنـــةG29 ذي احلـــجـــة عـــام 1409 ا

اGــــعــــدل واGــــتــــمــم واGـــذكـــور أعالهt بــــتـــســـمـــيـــة "جـــامـــعـــة
البليدة 1".

اGاداGادّة ة 2 :  تعدل اGادة 2 من اGرسـوم التنفـيذي رقــم
89-137 اGــــؤرخ في 29 ذي احلـــجـــة عـــام 1409 اGــــوافـق أول

غـشت سـنة t1989 اGـعـدل واGــتـمم واGـذكـور أعالهt وحتـرر
كما يأتي :

"اGـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة t2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكور أعالهt يـحدد عـدد الكـليات واGـعاهـد التي تـتكون

منها جامعة البليدة t1 واختصاصها كما يأتي :
tكلية العلوم -

tكلية التكنولوجيا -
tكلية الطب -

tكلية علوم الطبيعة واحلياة -
tمعهد العلوم البيطرية -

tمعهد علم الطيران والدراسات الفضائية -
- معهد الهندسة اGعمارية والتعمير".

اGــاداGــادّة ة 3  :    :  تـــعـــدل اGــادة 3 مـن اGــرســـوم الــتـــنــفــــيــذي
رقــم 89-137 اGــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عـام 1409 اGــوافـق
أول غــــشت ســــنـــة t1989 اGــــعـــدل واGــــتــــمم واGــــذكـــور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اGـادّة 3 : زيــادة عـلـى األعـضــاء اGــذكـوريـن في اGـادة
10 من اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اGــــؤرخ في 24
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"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة t2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهt تضم مـديريـة اجلامعـةt زيادة عـلى األمانة
العامـة واGكتبـة اGركزية أربع (4) نيابـات مديريـة تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

tالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

tالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

tواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 13-165 مؤر مؤرّخ في خ في 4 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عـــــام عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 15 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة t2013 يــــــعــــــدلt يــــــعــــــدل
اGــــرســــوم الــــتــــنــــفـــيـــــذي رقم اGــــرســــوم الــــتــــنــــفـــيـــــذي رقم 94-293 اGــــؤرخ في  اGــــؤرخ في 19
ربـيع الـثـانـي عام ربـيع الـثـانـي عام 1415 اGـوافق  اGـوافق 25 سـبـتـمـبــر ســنـة سـبـتـمـبــر ســنـة
1994 واGــتـــضــمـن إنــــشـــاء الــصـيـــدلـــيــة اGــركـــزيــة واGــتـــضــمـن إنــــشـــاء الــصـيـــدلـــيــة اGــركـــزيــة

للمستشـفـيـات وتنظيمهـا وعملهـا.للمستشـفـيـات وتنظيمهـا وعملهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

tستشفياتGا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

tتمّمGعدّل واGا tتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظيـمـهـا وسـيرهـا t اGـعـدل واGـتممt ال سـيـمـا اGـادتان 3
tو25 منه

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-06 اGـؤرخ
في 7 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

tتضمن إنشاء جامعة أم البواقيGوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-06 اGـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اGـوافق 4 يــنـايــر ســنـة 2009 واGــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اGادّة األولى : ................ ( بدون تغيير)............

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة أم البواقي واختصاصها كما يأتي :

tكلية اآلداب واللغات -
tكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
tالتسيير

tكلية احلقوق والعلوم السياسية -
tكلية العلوم والعلوم التطبيقية -

tكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة -
tعماريةGكلية علوم األرض والهندسة ا -

tمعهد تسيير التقنيات احلضرية -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

tوالرياضية
- معهد التكنولوجيا".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-06 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGــوافـق 4 يـــنــايـــر ســـنــة 2009 والــمــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :
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الـــــثـــــانـي عــــام 1415 اGـــــوافق 25 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1994
واGــتـضــمن إنــشـاء الــصـيــدلـيــة اGــركـزيــة لـلــمــسـتــشـفــيـات

وتنظيمها وعملهاt وحترر كما يأتي :

"اGـادّة 4 مـكـرر 1 :  حتـوز الـصــيـدلـيـة اGــركـزيـة عـلى
حق حــصـــري في مــجـــال اســتــيــراد وتـــســويق اGـــنــتــوجــات

اGشتقة من الدم واGنتوجات اخملدرة".

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 293-94
اGؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اGوافق 25 سبتمبر
ســـنـــة 1994 واGـــتــــضــــمن إنــــشــــاء الـــصــــيــــدلــــيـــة اGــــركــــزيـــة

tتممGعدل واGا tللمستشفيات وتنظيمها وعملها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــعــــدل أحــــكــــام اGـــادة 4 مــــكــــرر 1 من
اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 94-293 اGــؤرخ في 19 ربــيع

مراسيم فرديةمراسيم فردية
tبصفته مديرا للكهرباء والغاز tرشيد حمودة -

- زهيدة رباعtX بـصفتها رئيسة دراسات باGكتب
tؤسسةGالوزاري لألمن الداخلي في ا

- عــبـــد الــرحـــمــان بـــومــســـعــدt بـــصــفـــته نــائـب مــديــر
.Xللموظف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيـــد مـــــراد خــلـــيـــفــــةt بـــصـــفــتـه نــــائب مـــديـــــر لألمــان
واألمن الـــنــوويـــX بـــوزارة الــطـــاقـــة واGــنـــاجمt لـــتــكـــلـــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
عــــــضــــــو �ــــــجــــــلـس اإلدارة لـــــلــــــوكــــــالــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــةعــــــضــــــو �ــــــجــــــلـس اإلدارة لـــــلــــــوكــــــالــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة

للجيولوجيا واGراقبة اGنجمية.للجيولوجيا واGراقبة اGنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــد مــيــلــود خـــلــيــفيt بــصــفـــته عــضــوا �ــجــلس اإلدارة
tـنــجــمــيـةGــراقــبــة اGلــلــوكـالــة الــوطــنـيــة لــلــجـيــولــوجــيـا وا

إلحالته على التّقـاعد.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
اGــــديـــــر الــــعـــــاماGــــديـــــر الــــعـــــامّ لــــلـــــتــــخـــــطــــيـط اإلقــــلـــــيـــــمي بــــوزارة لــــلـــــتــــخـــــطــــيـط اإلقــــلـــــيـــــمي بــــوزارة

االستشراف واإلحصائيات - سابقـا.االستشراف واإلحصائيات - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــد عـــز الــدين بــلــقــاسـم نــاصــرt بــصــفـــته مــديــرا عــامــا
للتخطيط اإلقليمي بوزارة االستشراف واإلحصائيات -

سابقاt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGوافق  اGوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة t2013 يتـضمt يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهام بوزارة الطاقة واGناجم.مهام بوزارة الطاقة واGناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيـــدتـــX والــسّـــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بــوزارة الـــطـــاقــة

واGناجمt إلحالتهم على التّقـاعد :

tبصفتها مفتشة tتسعديت طاهي -

tبصفته مفتشا tعز الدين خنانشة -



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

السّيـد أحمد الـفضيلt بـصفـته نائب مديـر Gتابـعة برامج
االستثمـار وتقيـيمها بـوزارة التربـية الوطنـيةt لتـكليفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـكـلمـكـلّف بـالـدف بـالـدّراسـات والتـلـخـيص بـوزارة الـتـضامنراسـات والتـلـخـيص بـوزارة الـتـضامن

الوطني واألسـرة - سابقـا.الوطني واألسـرة - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّـــيــد كــمـــال شــوقي حـــمــزة الــشـــريفt بــصـــفــته مــكـــلّــفــا
بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة الـــتـــضـــامن الـــوطـــني

واألسرة - سابقاt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGوافق  اGوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة t2013 يتـضمt يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

.Xمهام مديرين للثقافة في واليت.Xمهام مديرين للثقافة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
السّـيـد فـاروق هـويبيt بـصـفـته مـديـرا للـثـقـافـة في والية

اGسيلةt إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّيـدة زوليـخـة باي بـومزراقt بـصفـتهـا مديـرة للـثقـافة

في والية عX الدفلىt لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مديرة اGتحف الوطني زبانة بوهران.مديرة اGتحف الوطني زبانة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
اآلنسة فـتيحـة سيالمt بصـفتهـا مديرة لـلمتـحف الوطني

زبانـة بوهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

نائب مدير بجامعة تبسة.نائب مدير بجامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبريل سنة 2013 تنهىt ابتداء
tمـهـام الـسّـيـد عـبـد الـقـادر هوام t2012 من 8 أكـتـوبـر سـنة

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGــوافق اGــوافق 4  أبــريل ســنـة   أبــريل ســنـة t2013 يــتـضــمt يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهـامـن إنــهــاء مــهـام
عـضـو �جـلس اإلدارة للـوكالـة الـوطنـية لـلـممـتلـكاتعـضـو �جـلس اإلدارة للـوكالـة الـوطنـية لـلـممـتلـكات

اGنجمـية.اGنجمـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــد حــمــيش ســعــيــد أوعــمــرt بــصــفــته عــضــوا �ــجــلس
اإلدارة لـلوكـالـة الـوطنـيـة لـلمـمـتـلكـات اGـنـجمـيـةt إلحـالته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مدير اGعهـد الوطني للتـكوين اGتخصص لألسالكمدير اGعهـد الوطني للتـكوين اGتخصص لألسالك
اخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الــــــشـــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة واألوقـــــافاخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الــــــشـــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة واألوقـــــاف

اGتخصص في القراءات باجلزائر.اGتخصص في القراءات باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّــيـد حــمـيــد عـمــاريt بــصـفــته مـديــرا لـلــمـعــهـد الــوطـني
لــلــتــكـــوين اGــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
tــتــخــصص في الــقــراءات بــاجلــزائـرGالــديــنــيــة واألوقــاف ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مفتش بوزارة التربية الوطنية.مفتش بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــسّـيــد رابح مـعـيــوفt بـصــفـته مـفــتـشــا بـوزارة الـتــربـيـة

الوطنيةt إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 23  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1434 اGوافق  اGوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة t2013 يتـضمt يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهام نائبي مديرين بوزارة التربية الوطنية.مهام نائبي مديرين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الــــسّــــيــــد مــــحـــــفـــــوظ حـــــايـــــديt بــــصــــفــــتــه نــــــائب مــــديــــــر
للخــريطـة اGـدرسـية بـوزارة التـربية الـوطنيـةt إلحالتـه

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام



17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2623
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

tســـــنـــــة 2013 تـــــنـــــهـــى مـــــهــــــام الـــــسّـــيـــد عـــمـــر امـــلـــول
بــــصـــفـــته رئـــيـس فـــرع �ـــجـــلـس احملـــاســـبـــةt إلحـــالــــته عـــلى

التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعـيX نائبن تعـيX نائب

مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
نــســيم بن عــبــد الــلهt نـائـب مـديــر لــلــدّراســات الـقــانــونــيـة

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا

رئيس دراسات بوزارة الطاقة واGناجم.رئيس دراسات بوزارة الطاقة واGناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
مراد خـلـيـفـةt رئـيـسـا لـلـدّراسـات باGـكـتب الـوزاري لألمن

الداخلي في اGؤسسة بوزارة الطاقة واGناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

الشؤون الدينية واألوقاف في والية الطـارف.الشؤون الدينية واألوقاف في والية الطـارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
حـمـــيـد عـمـــاريt مــديـــرا لـلــشــؤون الـديــنـــيـة واألوقــــاف

في واليـة الطـارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
اGديرة العاماGديرة العامّة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانيةة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية

والبيئة واGدينة.والبيئة واGدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1434 اGــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2013 تــــــعــــــيّن
الــسّــيــدة ربــيــعــة خــرفيt مــديــرة عــامــة لــلــمــديــنــة بـوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة.

بــــصـــفــــتــه نــــائـب مــــديـــــر مـــكـــــلّـــــفــــا بــــالـــتــــكـــــوين الــــعـــــالي
tـــتـــواصــل والـــشـــهــادات بـــجـــامـــعــــة تـــبـــســـةGوالــتـــكــــوين ا

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

عميد كلية اآلداب واللغات بجامعة تلمسان.عميد كلية اآلداب واللغات بجامعة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبريل سنة 2013 تنهىt ابتداء
tمـهـام الـسّـيـد عـكـاشـة شـايف t2012 من 31 ديـسـمـبـر سـنة

بصفته عميدا لكلية اآلداب واللغات بجامعة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
اGـــــديـــــرة الــــعـــــاماGـــــديـــــرة الــــعـــــامّـــــة لــــلـــــشـــــبـــــاب بــــوزارة الـــــشـــــبــــابـــــة لــــلـــــشـــــبـــــاب بــــوزارة الـــــشـــــبــــاب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـسّــيـدة ربــيـعــة خــرفيt بـصــفـتــهـا مــديـرة عــامّـة لــلـشــبـاب

بوزارة الشباب والرياضةt لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريل سـنـة 2013 تـنــهى مـهـام
الـــــسّــــيــــدة واآلنـــــســــة اآلتـي اســــمــــاهـــــمــــا بــــوزارة الـــــبــــريــــد
وتــكـنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصـالt لــتـكــلــيف كـل مــنـهــمـا

بوظيفـة أخـرى :
- راضــــــيــــــة ســــــوكـــــــرt بــــــصــــــفــــــتــــــهــــــا مــــــديــــــرة عــــــامــــــة

tلتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- مـر¬ ســلـيــمــانيt بــصـفــتـهــا رئــيـســة قـسـم تـطــويـر
مجتمع اGعلومات في اGديرية العامة جملتمع اGعلومات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4  أبــريل سـنـة   أبــريل سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيس فرع �جلس احملاسبة.رئيس فرع �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــــوجــــب مــــــرســـــــوم رئـــــــاســيّ مـــــؤرّخ فـــي
23 جــــــمـــــــادى األولـــى عــــــام 1434 اGـــــــوافـــق 4 أبــــــريــل



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
مـــــديــــرة اGـــــتــــحـف الــــعــــمـــــومي الـــــوطــــنـي "زبــــانــــة"مـــــديــــرة اGـــــتــــحـف الــــعــــمـــــومي الـــــوطــــنـي "زبــــانــــة"

بوهران.بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1434 اGــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2013 تــــــعــــــيّن
الـــسّــــيـــدة زولــــيـــخـــة بــــاي بـــومــــزراقt مـــديــــرة لـــلـــمــــتـــحف

العمومي الوطني "زبانة" بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
دراســــات بــــقــــسـم الــــتــــعــــاون والــــددراســــات بــــقــــسـم الــــتــــعــــاون والــــدّراســــات بــــوزارةراســــات بــــوزارة

العالقات مع البرGان.العالقات مع البرGان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
كـمــال شــوقي حــمـزة الــشــريفt مـديــرا لــلـدّراســات بــقـسم

التعاون والدّراسات بوزارة العالقات مع البرGان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
مـكـلفـتـX بـالدمـكـلفـتـX بـالدّراسـات والـتـلـخيص بـوزارة الـبـريدراسـات والـتـلـخيص بـوزارة الـبـريد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1434 اGــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2013 تــــــعــــــيّن
الــسّـيــدة واآلنـســة اآلتي اسـمــاهـمــا مـكــلـفــتـX بــالـدّراسـات
والـــتـــلـــخـــيـص بـــوزارة الـــبـــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم

واالتصـال :
tراضية سوكر -

- مر¬ سليماني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
رئــــــيـس قــــــسـم بــــــاجملــــــلـس الــــــوطــــــني االقــــــتــــــصــــــاديرئــــــيـس قــــــسـم بــــــاجملــــــلـس الــــــوطــــــني االقــــــتــــــصــــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
عــــز الـــديـن بـــلــــقـــاسـم نـــاصــــرt رئـــيــــســـا لــــقـــسم الــــدّراســـات

االقتصادية باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعـيX نائبن تعـيX نائب

مدير بوزارة التربية الوطنيةمدير بوزارة التربية الوطنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
أحـمـد الـفـضـيلt نـائب مـدير لـلـخـريـطـة اGـدرسـيـة بوزارة

التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2013 ــــوافق 4  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
مــكـلمــكـلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتـلــخــيص بـوزارة األشــغـالراسـات والــتـلــخــيص بـوزارة األشــغـال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
يـاسX بن عـنـتـرt مكـلّـفـا بالـدّراسـات والـتلـخـيص بوزارة

األشغـال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير

األشغال العمومية في والية أدرار.األشغال العمومية في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
عــبــد الـرحـمـان رحـمـــانيt مـديــــرا لألشـغـــال الـعـمـومـــيـة

في واليـة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434
اGوافق اGوافق 4  أبـريل سنة   أبـريل سنة t2013 يتضـمt يتضـمّن تعيـX مديرن تعيـX مدير
اGــــركــــز الــــوطـــنـي لــــلــــتــــكــــوين اGــــهــــني لـألشــــخـــاصاGــــركــــز الــــوطـــنـي لــــلــــتــــكــــوين اGــــهــــني لـألشــــخـــاص

اGعوقX جسديا "خميستي" بوالية تيبازة.اGعوقX جسديا "خميستي" بوالية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 23 جــــــمـــــادى
األولى عام 1434 اGوافق 4 أبـريل سنة 2013 يعـيّن السّـيد
مــــراد بـن أمــــزالt مــديـــرا لــلــمـــركـــز الــوطـــني لــلـــتــكـــوين
اGـــهـــني لألشـــخـــــاص اGـــعـــــوقـــــX جـــســــديــــا "خــمـــيـــســـتي"

بواليـة تيبـازة.



17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2823
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اGــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا

tكلفة بالفالحةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
26 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اGـوافق 31 مــارس ســنـة 2011

الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اGــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اGــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب

tكلفة بالفالحةGالتابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 32 من اGـرسوم
التـنفـيذي رقم 08 - 286 اGؤرخ في 17 رمـضان عام 1429
اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعالهt يهدف هذا
القـرار إلى حتديد كيـفيات تـنظيم التـكوين قبل الـترقية
إلـى رتــــبــــة تــــقــــني ســـــام في الــــفالحـــــة ومــــدته ومــــحــــتــــوى

برنامجه.

اGادة اGادة 2 : : يـتم االلتحـاق بالتـكوينt قبل الـترقية إلى
الـرتـبـة اGـذكـورة فـي اGـادة األولى أعالهt بـعـد الـنـجـاح في
االمتحان اGهـنيt أو بعد القبول عـلى سبيل االختيار عن
طــريق الــتــســجــيل فـي قــائــمــة الـتــأهــيـلt وفــقــا لـلــتــنــظــيم

اGعمول به.

3 : : يــتم فــتـح الــتــكــوين حــسب احلــالــةt �ــوجب اGـادة اGـادة 
قـرار من الـوزيـر اGـكـلف بـالـفالحـة أو �ـقـرر من الـسـلـطة

التي لها صالحية التعيtX الذي حتدد فيه ال سيما :

tعنيةGالرتبة ا -

- عـدد اGناصب اGالـية اGفـتوحة للـتكوين احملددة في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اGـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
Xتعدد الـسنوات للـتكوين وحتسGالـقطاعي السنـوي أو ا
اGستوى وجتديـد معلومات اGوظفX واألعوان اGتعاقدين
اGـــصـــادق عــــلـــيـــهــــمـــا بـــعــــنـــوان الـــســـنــــة اGـــقـــصــــودة طـــبـــقـــا

لإلجراءات اGعمول بها.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 25 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1433 اG اGـوافق وافق 18 م مـارس سارس سـنة نة t2012 ي يـحـدد كدد كـيـفـياتيات

تنظيم التتنظيم التـكوين قبل الترقيكوين قبل الترقيـة إلى رتبة تقني سامة إلى رتبة تقني سام
في الفالحة ومدته ومحتوى برنامجه.في الفالحة ومدته ومحتوى برنامجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم

tووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 66 - 145  اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

tتمّمGعدّل واGا tXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 220
اGؤرخ في 13 ربيع األول عام 1419 اGوافق 7 يولـيو سنة
tتمّمGعدّل واGا t¢تضمن إنشاء جامعة مستغاG1998 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 210
اGـؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGـوافق 23 يــولــيـو
ســـنـــة 2001 واGـــتــــضـــمن إنــــشـــاء جـــامــــعـــة ورقـــلــــةt اGـــعـــدّل

tتمّمGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 272
اGـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اGـــــوافق 18
tـتـضـمن إنـشـاء جــامـعـة سـكـيـكـدةGسـبــتـمـبـر سـنـة 2001 وا

tتمّمGعدّل واGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 280
اGـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اGـــــوافق 18
ســبــتــمــبــر ســنـة 2001 واGــتــضــمن إحــداث مــركــز جــامــعي

tتمّمGعدّل واGا tبخميس مليانة

- و�ـــقـــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 08 - 219
اGــؤرخ  في 11 رجب عــام 1429 اGــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة
2008 واGـــتـــضـــمن حتـــويـل اGـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــفالحـــة إلى

tمدرسة خارج اجلامعة
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tمدة التكوين -
tتاريخ بداية التكوين -

tعنيةGؤسسة العمومية للتكوين اGا -
- قــائـمــة اGـوظـفــX اGـعــنـيــX بـالــتـكــوين حـسب ®ط

الترقية.

4 : : يجب أن تـبـلّغ نسـخـة من القـرار أو اGـقرر اGادة اGادة 
اGـذكور في اGادة 3 أعالهt إلى اGصالح اGـركزية أو احمللية
للوظيفـة العموميـة حسب احلالة في أجل عشرة (10) أيام

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

اGـادة اGـادة 5 : : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
اGعـنية إبـداء الرأي باGـطابـقة في أجل أقصـاه عشرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

اGــادة اGــادة 6 : : يـــلــزم اGـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمـتـحـان اGـهـني أو اGـقـبـولـون عـلى سـبـيل االخـتـيـار في

الرتبة اGذكورة أعاله �تابعة دورة تكوين.

تعـلم اإلدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
بــدايـة دورة الــتـكــوين عن طــريق اسـتــدعـاء فــردي أو بـأيـة

وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

اGـادة اGـادة 7 : : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
ولم يــلــتــحـق �ــؤســســة الــتــكــوين في أجل أقــصــاه خــمــســة
عـــشـــر (15) يـــومــــا ابــــتـــداء مـن تــــبـــلــــيــــغه بــــتــــاريخ بــــدايـــة
الــتــكــوينt يــفــقــد حــقه في الــنــجــاح في االمــتــحــان اGــهــني

أوالقبول على سبيل االختيار.

8 : : يــضــمن الــتــكــويـن اGــؤســســات الــعــمــومــيــة اGـادة اGـادة 
للتكوينt اآلتية :

tدرسة الوطنية العليا للفالحة - احلراشGا -
t¢جامعة مستغا -

tجامعة ورقلة -
tجامعة سكيكدة -

- اGركز اجلامعي بخميس مليانة.

9 : : يــنــظم الــتــكــويـن بــشــكل تــنــاوبيt ويــشــمل اGـادة اGـادة 
دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.

اGـادة اGـادة 10 : : حتـدد مـدة الــتـكـوين الـتـكــمـيـلي بـسـتـة (6)
أشهرt منها شهر واحد (1) تربص تطبيقي.

اGــادة اGــادة 11 : : يــتـــابع اGــوظــفـــون اGــعــنــيــون قـــبل نــهــايــة
الـتـكــوينt تـربـصــا تـطـبــيـقـيــا لـدى اGـؤســسـات الـعــمـومـيـة
التـابعة لإلدارة اGكـلفة بـالفالحةt يـعدّون على إثـره تقرير
نـــهــــايـــة الـــتــــربص الـــتــــطـــبــــيـــقي حــــول مـــوضـــوع لـه عالقـــة

ببرنامج التكوين.

اGادة اGادة 12 : : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين.

يتم تفصـيل محتوى البرنامج من طرف اGؤسسات
العمومية للتكوين اGذكورة أعاله.

XــــوظــــفــــGــــادة 13 : : يــــتــــولى تــــأطــــيــــر ومــــتــــابــــعــــة اGــــادة اGا
أثــنــاءالــتـكــوينt ســلك الــتــعــلـيـم لـلــمــؤســســات الـعــمــومــيـة
لــــــلــــــتــــــكــــــويـن اGــــــذكــــــورة أعاله و/أو اإلطــــــارات اGــــــؤهــــــلــــــة
للـمؤسسـات واإلدارات العمـومية خالل الـتكوين الـنظري

والتطبيقي.

اGـادة اGـادة 14 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغــوجـيـة اGـسـتـمـرةt ويـشــمل امـتـحـانـات دوريـة في

اجلانب النظري والتطبيقي.

اGــادة اGــادة 15 : : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اGدرسة واGقررة في البرنامج.

اGـادة اGـادة 16 : : عــنـد نـهــايـة دورة الــتـكـوينt يــتم الـتــقـيـيم
الـنـهائي عـلى أسـاس مـعـدل عام لـلـنـجاح يـسـاوي أو يـفوق

.20/10

اGادة اGادة 17 : : تتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :

- مــعــدّل اGــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اGــســتــمــرة جملــمل
t1 عاملGا tدرسةGالوحدات ا

t1 عاملGا tنقطة تقرير التربص التطبيقي -
- نقطة تقرير نهاية التكوينt اGعامل 2.

اGــادة اGــادة 18 : : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
بنجاح دورة التكوين من طرف جلنة نهاية التكوين.

اGادة اGادة 19 : : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا
tؤهل قانونا : رئيساGا

- مـديـر اGــؤسـسـة الــعـمـومــيـة لـلــتـكـوين اGــعـنـيـةt أو
tثله©

- ©ـثـلــX إثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اGعنية.
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تبلّغ نسخـة من محضر النجاح النهائيt الذي تعدّه
الــلــجــنـة اGــذكــورة أعاله إلى اGــصــالح اخملــتــصــة لـلــوظــيــفـة

العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.

اGــادة اGــادة 20 : : عــنــد نـــهــايــة دورة الــتــكــويـن يــســلّم مــديــر
Xشـهـادة لـلمـوظـف tعـنـيةGـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكويـن اGا
الـــنـــاجـــحـــX نـــهـــائـــيـــا عـــلى أســـاس مـــحـــضـــر جلـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوين.

21 : : يـــرقـى اGـــوظـــفـــون الـــنـــاجـــحـــون في دورة اGــادة اGــادة 
التكوين إلى رتبة تقني سام في الفالحة.

اGـادة اGـادة 22 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433
اGوافق 18 مارس سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين قبل الترقية إلى برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفالحةرتبة تقني سام في الفالحة

1 ) برنامج التكوين النظري ومدته خمسة ( ) برنامج التكوين النظري ومدته خمسة (5) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداترقمرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4 سا
3 سا
2 سا
2 سا
1 سا
1 سا
1 سا
1 سا
1 سا
3 سا
2 سا
2 سا
2 سا
3 سا
1 سا
2 سا
2 سا
1 سا
1 سا

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 ) برنامج التربص  التطبيقي ومدته شهر واحد ( ) برنامج التربص  التطبيقي ومدته شهر واحد (1) :) :
يتـابع اGـوظفـون اGـعنـيـون قبل نـهـاية الـتـكوينt تـربـصا تـطـبيـقـيا لـدى اGـؤسسـات الـعمـومـيةt ال سـيمـا تـلك الـتابـعة

لإلدارة اGكلفة بالفالحةt يعدّون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له عالقة ببرنامج التكوين.

35 سا سااجملموعاجملموع

الزراعات الكبرى
زراعة أشجار الفواكه والكروم

زراعة البقول
السقي - صرف اGياه
علم التربة الزراعية

حتسX النباتات والتكنولوجيا احليوية
اGفصليات

علم دراسة اخليطيات
علم األعشاب الضارة

تربية األبقار
تربية األغنام
تربية اGاعز
تربية اإلبل

تربية الطيور والدواجن
النظافة والوقاية من األمراض

تربية األرانب
تربية النحل

التجريب الزراعي
إحصائيات وصفية
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اGـوافق  اGـوافق 29  غـشت  غـشت
ســـنــة ســـنــة t2011 يـــحـــدt يـــحـــدّد الــتـــنـــظــيـم الــداخـــلي لـــلـــمـــكــتبد الــتـــنـــظــيـم الــداخـــلي لـــلـــمـــكــتب

الوطني للدالوطني للدّراسات اخلاصراسات اخلاصّة بالتنمية الريفيةة بالتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اGـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
tتمّمGعدّل واGا t1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-333 اGؤرّخ
في 23 مــحــرّم عـام 1432 اGــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة 2010
واGـــتــضــمّن إنـــشــاء اGــكــتـب الــوطــني لـــلــدّراســات اخلــاصّــة

tادّة 7 منهGال سيّما ا tبالتنمية الريفية
- وبـــنـــاء عــلـى اقــتـــراح مـن اGــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــمــكـــتب

tالوطني للدّراسات اخلاصّة بالتنمية الريفية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 7 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 10-333 اGــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام 1432
اGــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة 2010 واGــذكـــور أعالهt يــهــدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد الـــتـــنـــظــــيم الـــداخـــلـي لـــلـــمـــكـــتب
الوطني للدّراسات اخلـاصّة بالتنمية الريفية الذي يدعى

في صلب النص "مكتب الدّراسات".
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : يـــــشـــــتــــمـل الـــــتـــــنـــــظــــيـم الـــــداخـــــلي Gـــــكـــــتب
الــدّراســـاتt حتت ســـلـــطـــة اGـــديــــر الــعــــامّ الـــذي يــســــاعــده

ثالثـة (3) مساعدينt على مـا يأتي :
- على اGستوى اGركزي :- على اGستوى اGركزي :

t1 - مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة
tاليّةG2 - مديرية اإلدارة وا

- على اGستوى اجلهوي خمسة - على اGستوى اجلهوي خمسة (5) مكاتب اتصال. مكاتب اتصال.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : تــــكـــلّـف مـــديــــريــــة الـــدّراســــات والــــتـــكــــوين
والبرمجـة �ا يأتي :

tإجناز الدّراسات التقنية -
- تـسـيــيـر مـجـمـوع مـشــاريع الـدّراسـات الـتي يـجب
أن تــــســـاهم في تــــنـــمـــيـــة الـــفـالحـــة وتـــرقـــيـــة عــــالم الـــريف

وتنسيقها وتنشيطها.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :

1 - اGــــديــــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لــــدراســــات الــــتــــهــــيــــئــــة
tوالتنمـية الفالحـية

2 - اGــــــديـــــــــريــــــــة الـــــــفــــــــرعـــــــــيــــــــة لــــــــدراســــــــات
الــــتــــهــــيـــئــــة والـــتـــنـــمـــــيــــة الـــــريــــفـــــيــــة وتـــكــــلّــف

بــتـــنــظـــيم أشـــغـــال الــدّراســـات وتـــنــســـيــقـــهـــا ومــتـــابـــعــتـــهــا
ورقـابتـهـاt وكذا تـقـيـيم وبرمـجـة االحتـيـاجات الـضـرورية

للمشاريع.
3 - اGـديــريــة الــفـرعــيــة لـلــتــكــوينt وتـكــلّف بــضــمـان

tكتب الدّراساتG سندةGهام اGتكوينات ذات الصلة با
tديريـة الفرعـية للـبرمـجة والوسـائل التقـنيةG4 - ا
وتـكلّف بالتعـاون مع األقسام التـقنيةt ببـرمجة الوسائل

التقنية وتخصيصها جملموع اGشاريع.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : تـــشـــتـــمل اGـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــبـــرمـــجــة
والوسائل التقنية على أربعة (4) أقسام :
tياهGقسم مخبر حتليل التربة وا -
tقسم هندسة برامج اإلعالم اآللي -
tعطياتGقسم التوثيق وقاعدة ا -

- قسم نظام اإلعالم اجلغرافي.

اGاداGادّة ة 5 :  : تكلّف مديرية اإلدارة واGاليّة �ا يأتي :
tضمان الدعم اإلداري واإلمداد جملموع الهياكل -

tXهني للمستخدمGسار اGتسيير ا -
tمسك حسابات مكتب الدّراسات -

- تـــســــيـــيـــر أمـالك مـــكــــتب الـــدّراســــات وحـــمـــايــــتـــهـــا
وصيانتها.

وتشتمل على ثالثة (3) أقسـام :
t1 - قسم األمالك والوسائل العامة

2 - قــــسم تــــســــيــــيــــر اGــــوارد الــــبــــشــــريــــة والــــشــــؤون
tاالجتماعية

3 - قسم الفوترة واحملاسبة.

اGــاداGــادّة ة 6 :  : يــتــوفــر مــكــتـب الــدّراســات عــلى اGــســتــوى
اجلهويt على خمسة مكاتب اتصال تتوزع كما يأتي :

tالبليدة -
tاجللفة -

tسطيف -
tقسنطينة -

- وهران.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 29
غشت سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 12 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 24
مــارسمــارس ســنـة  ســنـة t2013 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىt يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اGدير العام للغابات.اGدير العام للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
tتمّمGعدّل واGا t1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-201 اGؤرخ
في 27 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 25 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

tللغابات
- 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

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
23 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــــوافق 4 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013

واGـتــضـمن تــعـيـX الــسـيــد مـحـمــد الـصــغـيـر نــوالt مـديـرا
tعاما للغابات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى اGـادة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد مــحــمــد الـصــغــيـر
tاإلمضـاء في حدود صالحياته tديرالعـام للغـاباتGا tنـوال
بــاسم وزيـــر الــفالحـــة و الــتــنــمـــيــة الــريـــفــيــةt عــلـى جــمــيع

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 24 مارس سنة 2013.
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 12 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 24
مــارسمــارس ســنـة  ســنـة t2013 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىt يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

نائبة مدير اGيزانية.نائبة مدير اGيزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
tتمّمGعدّل واGا t1990 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

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

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 5
ربــــــيـع األول عـــــام 1434 اGــــــوافق 17 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2013
واGـتـضـمن تــعـيـX الـسـيـدة مــلـيـكـة مـزيــانيt نـائـبـة مـديـر

tللميزانية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tـادة األولى : يـفـوض إلى الـســيـدة مـلـيــكـة مـزيـانيGـادة األولى اGا
tاإلمـضــاء في حــدود صالحــيـاتــهـا tــيـزانــيــةGنــائـبــة مــديـر ا
بــاسم وزيـــر الــفالحـــة و الــتــنــمـــيــة الــريـــفــيــةt عــلـى جــمــيع

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 24 مارس سنة 2013.
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمار

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 8  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة t2012 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىt يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مديرة إدارة الوسائل.مديرة إدارة الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــرالـــــصـــــنــــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 6
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اGـــــوافق 2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2011
واGتـضمن تعـيX اآلنسـة غنيـمة براهيـميt مديرة إلدارة

tالوسائل
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tادة األولى : يفـوّض إلى اآلنسـة غنـيمـة براهـيميGادة األولى :اGا
tاإلمـــضــاء في حــدود صالحــيــاتــهــا tمــديــرة إدارة الــوســائل
بـاسم وزير الصنـاعة و اGؤسسـات الصغيـرة و اGتوسطة
tـقــــرراتGعــلى جـمـيع الــوثـائـق و ا tوتــرقـيـة االسـتــثـمـار
XـوظفGتـعلقـة بتسـيير و إدارة اGا في ذلك الـقرارات ا�
والـــوســائل وااللــتــزامــات اGــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ مــيــزانــيــتي
الـتـسـيـيـر والـتـجـهـيـز لـلـوزارة بـاسـتـثـنـاء الـقـرارات ذات

الطابع التنظيمي.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 24

سبتمبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 8  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة t2012 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىt يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

نائب مدير للميزانية و احملاسبة.نائب مدير للميزانية و احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــرالـــــصـــــنــــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة وترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واGــتــضـمن تــعــيـX الــســيـد عــز الـديـن صـابهt نــائب مــديـر
tللميزانية و احملاسبة
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tــادة األولى: يـــفــوّض إلى الــســيـــد عــز الــدين صــابهGــادة األولى:اGا
نــائـب مــديـــر اGــيـــزانـــيــة و احملـــاســـبــةt اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحـيـاتهt بـاسم وزير الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الصـغـيرة
و اGــتـوســطــة و تـرقــيـة االســتــثـمــارt عــلى جـمــيع الــوثـائق
اGتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 24

سبتمبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 15  ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1433 اGــــوافق أول اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

اGدير العام للتنمية الصناعية.اGدير العام للتنمية الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــرالــــــصـــــنــــــاعـــــة واGــــــؤســــــســـــات الــــــصـــــغــــــيـــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اGــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012
واGتضـمن تعيـX السيد مـحمد ولـد محمديt مـديرا عاما

tللتنمية الصناعية



17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3423
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : يـــــفـــــوّض إلى الـــــســـــيـــــد مــــحـــــمـــــد ولــــد
مـحـمديt اGـديـر الـعـام  للـتـنـميـة الـصـناعـيـةt اإلمـضاء في
حـــدود صالحـــيـــاتـهt بـــاسم وزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات
الـصـغـيـرة و اGـتـوسـطـة و تـرقـيـة االسـتـثـمـارt عـلى جـمـيع
الـوثــائق واGــقـررات والــعــقـود اGــتـعــلــقـة بــتـســيــيـر نــشـاط
اGديرية العامة للتنمية الصناعيةt باستثناء القرارات.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق

أول أكتوبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 15  ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1433 اGــــوافق أول اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

اGدير العام للتنافسية الصناعية.اGدير العام للتنافسية الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
10 رجب عام 1433 اGوافق 31 مايو سنة 2012 واGتضمن

تــعــيـX الــســيــد رشـيــد مــكـسـنt مـديــرا عــامـا لــلــتــنـافــســيـة
tالصناعية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
tــادة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــســـيـــد رشـــيــد مـــكـــسنGــادة األولى :اGا
اGـديـر الـعـام  لـلـتـنـافـسـيـة الـصـنـاعـيـةt اإلمـضـاء في حـدود
صالحـيـاتهt بـاسم وزيـر الـصـنـاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

واGــتــوسـطــة و تــرقــيــة االســتــثــمــارt عـلـى جـمــيـع الـوثــائق
واGـقــررات و الـعـقــود اGـتـعــلـقـة بــتـسـيــيـر نـشــاط اGـديـريـة

العامة للتنافسية الصناعيةt باستثناء القرارات.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق

أول أكتوبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15  ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433   اGــــوافق أول اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

اGدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري.اGدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اGــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012
واGتضمن تعيـX السيد محمـد صالح عواديt مديرا عاما

tلتسيير القطاع العمومي التجاري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــســــيــــد مـــحــــمــــد صـــالح
tدير العام  لـتسيير القطـاع العمومي التجاريGا tعوادي
اإلمـــضـــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاتهt بــــاسم وزيـــر الــــصـــنـــاعـــة
tتـوسـطة و تـرقيـة االسـتثـمارGـؤسـسات الـصغـيـرة و اGوا
على جميع الوثائق واGـقررات و العقود اGتعلقة بتسيير
نـــشـــاط اGــديـــريــة الـــعـــامــة لـــتـــســيـــيــر الـــقـــطــاع الـــعـــمــومي

التجاري باستثناء القرارات..
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2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 
تاريخ إمضائه.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

شريف رحمانيشريف رحماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15  ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433   اGــــوافق أول اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

اGدير العام لترقية االستثمار.اGدير العام لترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـرعـام 1432 اGـوافق 25 يــنـايــر ســنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
19 جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافق 11 أبــريل سـنـة 2012

و اGــتــضـمن تــعـيــX الـســيــد إلـيــاس فـروخيt مــديـرا عــامـا
tلترقية االستثمار

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tــادة األولى : يــفــوّض إلى الــســيــد إلــيــاس فــروخيGــادة األولى :اGا
اGـــديــر الــعـــام  لــتـــرقــيــة االســـتــثـــمــارt اإلمــضـــاء في حــدود
صالحـيـاتهt بـاسم وزير الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الصـغـيرة
و اGــتـوســطــة و تـرقــيـة االســتــثـمــارt عــلى جـمــيع الــوثـائق
واGـقــررات و الـعـقــود اGـتـعــلـقـة بــتـسـيــيـر نـشــاط اGـديـريـة

العامة لترقية االستثمار باستثناء القرارات.

2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 
تاريخ إمضائه.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

شريف رحمانيشريف رحماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15  ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433  اGــــوافق أول  اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

اGدير العام للمؤسسات الصغيرة و اGتوسطة.اGدير العام للمؤسسات الصغيرة و اGتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 7
شوال عام 1432 اGوافق 5 سبتمبر سنة 2011  واGتضمن
تعيـX السيـد عموري براهـيتيt مديـرا عاما للـمؤسسات

tتوسطةGالصغيرة و ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tادة األولى : يـفوّض إلى الـسيد عـموري بـراهيتيGادة األولى :اGا
اGدير العام  للـمؤسسات الصغيـرة و اGتوسطةt اإلمضاء
في حـدود صالحـيـاتهt بـاسم وزيـر الـصـنـاعـة و اGـؤسـسات
الـصـغـيـرة و اGـتـوسـطـة و تـرقـيـة االسـتـثـمـارt عـلى جـمـيع
الـوثــائق واGـقــررات و الـعـقــود اGـتــعـلـقــة بـتــسـيـيــر نـشـاط
اGــديــريــة الـــعــامــة لــلــمــؤســســات الـــصــغــيــرة و اGــتــوســطــة

باستثناء القرارات.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق

أول أكتوبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني



قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15  ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433  اGــــوافق أول  اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى
اGـديــر الـعـام لــلـيــقـظـة االســتـراتــيـجـيــة و الـدراسـاتاGـديــر الـعـام لــلـيــقـظـة االســتـراتــيـجـيــة و الـدراسـات

االقتصادية و اإلحصائيات.االقتصادية و اإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـرعـام 1432 اGـوافق 25 يــنـايــر ســنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اGــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012
واGتضمن تعيX الـسيد محمد باشاt مـديرا عاما لليقظة
tاالستراتيجية و الدراسات االقتصادية و اإلحصائيات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGادة األولى :اGادة األولى : يفوّض إلى السـيد محمد باشاt اGدير
الـعـام  لـلـيـقـظـة االسـتـراتـيـجـيـة و الـدراسـات االقـتـصـاديـة
واإلحـصائيـاتt اإلمضـاء في حدود صالحيـاتهt باسم وزير
الـصـنـاعـة و اGـؤســسـات الـصـغـيـرة و اGــتـوسـطـة و تـرقـيـة
االســـتــثــمــارt عـــلى جــمــيـع الــوثــائق واGـــقــررات و الــعــقــود
اGـــتــعـــلــقـــة بــتـــســيـــيــر نـــشــاط اGـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــيـــقــظــة
االسـتـراتيـجـيـة و الدراسـات االقـتـصـادية و اإلحـصـائـيات

باستثناء القرارات.
2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 

تاريخ إمضائه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق

أول أكتوبر سنة 2012.
شريف رحمانيشريف رحماني

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 15  ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433  اGــــوافق أول  اGــــوافق أول
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة t2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىt يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نائب مديرللمستخدمX و التكوين.نائب مديرللمستخدمX و التكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة و اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
tتوسطة و ترقية االستثمارGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنـاعة و اGـؤسـسـات الـصـغـيرة

tتوسطة و ترقية االستثمارGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
tتوسطة و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة و اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 6
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اGـــــوافق 2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2011
واGتضمن تعيX السيد مسعود بنومشيارةt نائب مدير

tوالتكوين Xللمستخدم

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــــــادة األولى :اGــــــــادة األولى : يـــــــفـــــــوّض إلـى الـــــــســــــــيـــــــد مـــــــســـــــعـــــــود
tو الـــتــكـــوين XـــســـتــخـــدمـــGنــائـب مــديـــر ا tبـــنــومـــشـــيـــارة
اإلمـــضـــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاتهt بــــاسم وزيـــر الــــصـــنـــاعـــة
tتـوسـطة و تـرقيـة االسـتثـمارGـؤسـسات الـصغـيـرة و اGوا
عــلـى جــمــيـع الــوثـــائق واGــقـــررات اGــتـــعــلــقـــة بــالـــتــســـيــيــر

اإلداري للموظفX باستثناء القرارات.

2 : : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــادة اGــادة 
تاريخ إمضائه.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

شريف رحمانيشريف رحماني
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17 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3623
28 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013 م


