
العدد العدد 32
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 14 شعبان عام  شعبان عام  1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 23 يونيو  يونيو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 13 - 216 مـؤرّخ في 7 شــعـبــان عـام 1434 اGـوافق 16 يـونــيـو ســنـة q2013 يـتــضـمن مــنح وسـام بــدرجـة
"عشير" من مصف االستحقاق الوطني........................................................................................................
مــرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 اGوافق 9 يـونـيو سـنة q2013 يـتـمم اGرســـوم الـتنـفـيــذي رقم
95-173 اGؤرخ في 25 محـرم عام 1416 اGوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي يـحدد كـيفيـات تسـييـر حسـاب التـخصيص

اخلاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني إلعانة الصيد البحري احلرفي وتربية اGائيات"...................
مــرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 215 مؤرّخ في 6 شـعـبـان عام 1434 اGوافق 15 يـونـيو سـنة q2013 يـعـدّل توزيع نـفقـات مـيزانـية
الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كل قطاع.................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 217 مـؤرّخ في 9 شــعـبــان عـام 1434 اGـوافق 18 يــونــيــو ســنـة q2013 يـتــضــمن الــنـظــام الــداخـلي
النموذجي للمجلس الشعبي الوالئي...........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيـسـة دراسـات بـرئـاسة
اجلمهوريّة................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يــونــيــو  ســنــة q2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة قسنطينة - سابقا...............................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يـونــيـو  ســنـة q2013 يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام نــائـبـي مـديــر بـوزارة
الصّيد البحري واGوارد الصيدية................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26  رجـب عـام 1434 اGــوافق 5 يـــونــيـــو  ســـنــة q2013 يـــتـــضــمّـن  إنــــهــــاء مـــهـــام نـــائب مـــديــر
�جلس احملاسبة........................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26  رجـــب عــــام 1434 الــــمـــوافــق 5 يــــــونـــــيــــو  ســـــنـــــة q2013 يــــتــــــضــــمّــن الـــــتــّـــعــــيــــيـن
بــرئــاسـة اجلمهوريّـة................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يـونــيـو ســنـة q2013 يـتــضـمّـن تـعــيـX األمــيـنــة الــعــامـة الـــجـامــعــة
اجلـزائر 2................................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 26  رجـب عــام 1434 اGـــوافق 5 يــونـــيـــو ســـنــة q2013 يـــتـــضــمّن تـــعـــيــX نــــائب مـــديــر بـــجـــامـــعــة
قـسـنطينة 3............................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 26  رجـب عــام 1434 اGـــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة q2013 يــتــــضــمّن تـــعـــيــX األمـــX الـــعـــامّ جلـــامـــعــة
قـسـنطينة 3............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضمّـن تعـيـX عـمـيد كـلـيـة الـعلـوم اإلنـسـانـية
والعلوم االجتماعية بجامعة قسنطينة 2......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  رجب عام 1434 اGوافق 5 يونيو سنة q2013 يتضمّن التّعيX بجامعة أدرار......................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يــونـيـو سـنـة q2013 يــتـضـمّن تــعـيـX نــائب مـديـر بــوزارة الـصّـيـد
البحري واGوارد الصيدية..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  رجب عام 1434 اGوافق 5 يـونـيو سـنة q2013 يتـضمّـن تعـيX مـديـر الغـرفة الـوالئـية لـلصـيد
البحري وتربية اGائيات بـاجلــزائـر............................................................................................................

4

4

5

6

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 14 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

23 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـــرار رقـم 17 / ق. م د / 13  مـــؤرخ في 18 رجـب عــام 1434 اGـــوافق 28 مـــايــو ســـنــة q2013 يـــتــــعـــلـق بــاســـتــخـالف نـــائب في
اجمللس الشعبي الوطني.............................................................................................................................
مـقـرر مـؤرخ في 27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 8 مـايـو سـنة q2013 يـتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر الـدراسات
والبحث..................................................................................................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 4 شـوال عام 1433 اGـوافـق 22 غـشـت سـنة q2012 يـتـضمّـن تعـيـX مـفتـشـX لألمن الـوطني
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة................................................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 5 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q2013 يـتضـمن وضع بعض األسـالك اخلاصة
التـابعـة لإلدارة اGكلـفة بالـسكن والعـمران في حالـة القـيام باخلـدمة لدى وزارة الـداخليـة واجلماعـات احملليـة واGصالح
غير اGمركزة التابعة لها............................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1434 اGـوافق 3 يـونــيـو ســنـة q2013 يـتــضـمّن إنــشـاء الــلـجــنــة الـقــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1434 اGـوافق 3 يـونــيـو ســنـة q2013 يــحـدّد تــشـكــيــلـة الــلـجــنــة الـقــطــاعـيــة لـلــصــفـقــات لـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................................................

وزارةوزارة  اKاليةاKالية
قــرار مـؤرخ في 29 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 10 فــبـرايـر سـنـة q2013 يـحـدد الــتـنـظـيم الــداخـلي لـلـديــوان اGـركـزي لـقـمع
الفساد.....................................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واKدينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واKدينة
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 27 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 9 يـنــايـر ســنـة q2013  يــتـضــمن وضع بــعض األسالك الــتــقـنــيـة
اخلـاصــة بـالـسـكـن والـعـمـران فـي حـالـة الـقــيـام بـاخلــدمـة لـدى وزارة الـتــهـيـئـة الــعـمـرانــيـة والـبـيــئـة واGـديــنـة واGـصـالح
الالمركزية التابعة لها...............................................................................................................................

وزارة النـقلوزارة النـقل
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة q2013 يـتـمم اGـلـحق بـالـقـرار الوزاري
اGـشـتـرك اGؤرّخ في 2 ذي الـقـعـدة عام 1423 اGـوافق 4  يـنـاير  سـنة 2003 الذي يـحـدّد قـائـمة احملـطـات اجلـوية اخملـتـلـطة
التابعة للدّولة..........................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 11  جمـادى األولى عام 1433 اGوافق 3  أبريـل سنة q2012 يـحـدد تصـنـيف ديوان حـمـاية
وادي ميزاب وترقيته وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له..............................................................
قـرار مؤرّخ في 22 رجب عـام 1433 اGـوافق 12 يـونـيو سـنة q2012 يحـدّد الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء مـجلس إدارة األركـسـترا
السنفونية الوطنية..................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في أوّل شـعـبـان عام 1433 اGـوافق 21 يـونـيـو سـنة q2012 يـتـضـمّن اسـتـخالف عـضو بـاجملـلس الـتـوجـيـهي Gـكـتـبة
اGطالعة العمومية لوالية تيبـازة................................................................................................................

وزارة السوزارة السّكن والعمرانكن والعمران
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 اGوافق 19 يونيو سنة  q2013 يحدد كيفيات احلصول على اGساعدة اGباشرة اGمنوحة
من الدولة لبناء سكن ريفي.......................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرسـوم رئــاسي رقم مـــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 216 مـؤر مـؤرّخ في خ في 7 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 16 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة q2013 يــتــضــمن مــنحq يــتــضــمن مــنح

وســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاقوســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و �ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 - 02 اGــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيGوا

- و �ــقـــتـــضى اGـــرســوم رقم 84 - 87 اGــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اGـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واGــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اGعدل

qتممGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : �ـــــنح وســـــام بـــــدرجـــــة "عــــشـــــيـــــر" من
مصف االستحقاق الوطني للسيد نيلس أندرسون.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اGـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 7 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 16
يونيو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 214 مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام رجب عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 9 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2013 يـتــمم اGــرســـومq يـتــمم اGــرســـوم

الـتـنـفـيـــذي رقم الـتـنـفـيـــذي رقم 95 -- 173 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 25 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1416 اGــــوافق  اGــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 1995 الــــذي يــــحــــدد الــــذي يــــحــــدد

كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
080 - - 302 الـذي عـنــوانه"الـصـنـدوق الــوطـني إلعـانـة الـذي عـنــوانه"الـصـنـدوق الــوطـني إلعـانـة

الصيد البحري احلرفي وتربية اGائيات".الصيد البحري احلرفي وتربية اGائيات".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى  الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر اGـالــيـة

qوارد الصيديةGووزير الصيد البحري وا

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

qتممGعدل واGا  qاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اGــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اGوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واGـتضمن

qادة 83 منهGال سيما ا q2012 الية  لسنةGقانون ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

qادة 61 منهGال سيما ا q2013 الية  لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــتـــضى اGـــرســوم الـــتــنـــفـــيــــذي رقــم 95 - 173
اGــؤرخ في 25 مــحــرم عــام 1416 اGــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
1995 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 080-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
q"ــــائـــيــاتGإلعــانـــة الـــصـــيـــد الــبـــحـــري احلـــرفي وتــــربــيـــة ا

qتممGعدل واGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 83 من الـقانون
رقم 11 - 16 اGــــــؤرخ في 3 صــــــفــــــر عــــــام 1433 اGــــــوافق 28
ديــسـمـبــر سـنـة 2011 واGـادة 61 من الــقـانـون رقم 12 - 12
اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واGـــذكــــوريـن أعالهq يــــتـــمـم هــــذا اGـــرســــوم اGــــرســـوم

التـنفـيــذي رقــم 95 - 173 اGؤرخ في 25 مـحرم عام 1416
اGـــــوافـق 24 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة q1995 اGــــــعـــــدل والـــــمـــــتــــمم

واGذكور أعاله.
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23 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

اGـــــــاداGـــــــادّة ة 2  :   : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 3 من اGـــــــرســــــوم
التـنفـيــذي رقــم 95 - 173 اGؤرخ في 25 مـحرم عام 1416
اGــوافق 24 يــونــيــو ســنـة q1995 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي:

"اGـادّة 3 : يسجل في احلساب رقم 080 - 302 :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

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

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

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

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- اإلعانـات اGقدمة لـترقيـة الصيـد البحـري وتربية
qائيات وتطويرهGا

- اإلعــانـة اGـالـيـة اGــقـدمـة لـلـبـحــارة الـصـيـادين خالل
فــتــرة الــراحـة الــبــيــولــوجـيــة وفـــقــا Gـا تــنص عــلــيه أحــكـام
اGـادة 83 من الـقـانون رقم 11 - 16 اGـؤرخ في 3 صـفـر عام
qـــذكـــور أعالهGــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واG1433 ا

واGــــوجــــهــــة لـــــدعم الــــصــــنـــــدوق ومــــســــاهــــمــــاتـه في مــــجــــال
الـنشاطـات والعمـليـات اجلماعـية والتـضامـنية Gـؤسسات
احلـــمــايـــة االجـــتـــمــاعـــيـــة والــتـــعـــاضـــديــة لـــفـــائــدة الـــبـــحــارة

الصيادين".

اGـاداGـادّة ة 3 :   :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 -  - 215 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2013 يـــعـــدq يـــعـــدّل تــوزيعل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2013 حسبq حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2012  واGتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعـــتـــمــاد دفـع قــدره ســـبـــعــة مـاليــيـــر وتـــســعـــمـــائــة واثـــنــان
وثـمـانـون مــلـيـونـا وخـمـســمـائـة ألف ديـنـار (982.500.000 .7 دج)
ورخـــــصــــــة بـــــرنـــــامــج قـــــدرهـــــا خــــمـــــســــة عـــــشــــر مـــــلــــيــــارا
وتـســعـمــائـة وأربــعـة عــشـر مــلــيـونــا ومــائــتــا ألـف ديــنــار
(200.000 .15.914 دج) مــــقــــــيّـــــــدان فــي الــــنـــــفــــــقـــــات ذات
الـطـابـع النـهــائـي ( اGـنـصـــوص علـيـهــا فــي الـقـانون رقم
12 - 12 اGؤرخ في 12 صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر

سـنـة 2012 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q(2013 طــبـقـا
للجدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 :   :  يـخـصــص Gـيـزانـيـة سـنــة 2013  اعـتمـاد
دفـــع قـــدره سـبـعـة ماليـيـر وتـســعـمـائـة واثـنـان وثـمـانـون
مــــلـــيـــونـــا وخــــمـــســـمـــائــــة ألف ديـــنـــار ( 7.982.500.000 دج)
ورخصــة برنامــج قـدرهـا خمسـة عشر ملـيارا وتسـعمائة
وأربـــــــــــعــــــــــــة عــــــــــــشــــــــــــر مــــــــــــلـــــــــــيــــــــــــونــــــــــــا ومـــــــــــــائــــــــــــتــــــــــــا ألــف
ديـنــار(15.914.200.000 دج)  يـقــيّـدان فــي الـنفـــقات ذات
الـطـابع الـنـهــائي ( اGـنـصـــوص عـلـيـهـا فـــي الـقـانـون رقـم
12 - 12 اGـــــــــؤرخ فـي 12 صـــــــــفـــــــــر عـــــــــام 1434 اGـــــــــوافق 26

q(2013 الية لسنةGتضمن قانون اGديسمبر سنة 2012 وا
طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :   :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 6 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 15
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم مــرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 -  - 217 مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1434 اGوافق  اGوافق 18 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q2013 يتـضمن الـنظامq يتـضمن الـنظام

الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الوالئي.الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الوالئي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الــداخـــلــيــة و اجلـــمــاعــات

qاحمللية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بنظام االنتخاباتGوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04 اGـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق باألحزاب السياسيةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اGــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qعدلGا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 97 - 14 اGــــــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام  1418 اGــوافق 31 مــايــو ســنــة 1997 واGــتــعــلق

qبالتنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اGــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واGــتــعـلق

qبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اGــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qادة 13 منهGال سيما ا qتعلق بالواليةGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا 

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا 

- و �ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94 - 247
اGؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

qتممGعدل واGا qاحمللية

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 13 - 91
اGؤرخ في  14 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق 25 فـبراير
Xاحمللي XنـتخبـGسـنة 2013 الـذي يحدد شـروط انتداب ا

 qمنوحة لهمGوالعالوات ا

qو بـعـد مـوافـقـة رئيـس اجلـمهـورية -

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـــــادة األولى : اGـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اGـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
الــنـظـام الــداخـلي الـنــمـوذجي لــلـمـجــلس الـشــعـبي الـوالئي
كــمـا هـو مــنــصــوص عــلـيه في اGـادة 13 من الـــقـانـون رقم
12 - 07  اGــؤرخ في 28 ربـــيع األول عــام 1433 اGــوافق 21

فبراير سنة 2012 واGتعلق بالوالية.

اGلحقاGلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- احــتــيــاطـي لــنــفــقــات غــيـر
متوقعة

- الــــبــــرنــــامـج الــــتــــكــــمــــيــــلي
لفائدة الواليات 

1. 982. 500

6. 000. 000

2. 414. 200

13. 500. 000

7. 982. 50015. 914. 200 اجملموع :.........................اجملموع :.........................

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- الفالحة والري

- اGــــــنـــــــشــــــآت الـــــــقــــــاعـــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

- مواضيع مختلفة

490. 000

6. 743. 000

749. 500

917. 000

14. 247. 700

749. 500

7. 982. 50015. 914. 200 اجملموع :.........................اجملموع :.........................
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اGادة اGادة 2 : : يحدد النظـام الداخلي النمـوذجي للمجلس
الـشــعـبـي الـوالئي الــقـواعــد اGــشـتــركـة والــشـروط اخلــاصـة

لسير اجمللس طبقا ألحكام  القانون اGتعلق بالوالية .
وهـو يـشـكل اإلطـار الـتـنـظيـمـي الذي يـكـيف فـيه كل
مجـلس شعـبي والئي نـظامه الـداخـلي اخلاص به ويـصادق
عـلــيه عن طــريق اGـداولــة طـبــقـا لــلـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات
الــســـاريـــة اGـــفــعـــول وال ســـيــمـــا  مـــنــهـــا الـــقــانـــون اGـــتـــعــلق
بـالـوالية والـقـانـون الـعـضـوي اGـتعـلق بـنـظـام االنـتـخـابات

وأحكام هذا اGرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رئاسة اجمللس رئاسة اجمللس 
الفرع األولالفرع األول

رئيس اجمللس الشعبي الوالئيرئيس اجمللس الشعبي الوالئي

3 : : يــــرأس رئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعـــبـي الـــوالئي اGــادة اGــادة 
اجملــلس. وبــهــذه الـصــفـةq يــســتـدعــيه  و يــرأس اجـتــمــاعـاته
ويطلـعه عن حالـة تنـفيـذ مداوالته و �ـثله في االحـتفاالت

التشريفية والتظاهرات الرسمية.
يـعـد رئــيس اجملـلس الـشـعـبـي الـوالئي قـائـمـة أعـضـاء
من اخــتــيــاره Gــســاعـدتـه  كــنــواب رئـيـس ويــعــرضـهــا عــلى
اجملـلس لـلـمــصـادقـة عـلـيـهـا بـاألغـلـبـيـة اGـطـلـقـة. ال يـوجـد أي

ترتيب أو تدرج سلّمي ما بX نواب الرئيس.
 لـــــرئـــــيس اجملـــــلـس ديـــــوان ويـــــرأس اGـــــكـــــتب الـــــدائم

للمجلس. 

اGادة اGادة 4 : :  يستـخلف رئيس اجمللس الـشعبي الوالئي
في حـالة حـصـول مانع مـؤكـدq بنـائب رئـيس من اختـياره
وفي حــالـة تــعــذر حـضــور نـواب الــرئـيـس يـســتـخــلف بـأي

عضو من اجمللس  من اختياره .
في حـالة عـدم تـمـكن الـرئـيس من تـعـيـX مـسـتـخـلفه
يـــتـــولى اجملـــلس ذلـك بــتـــعـــيـــX نــائـب رئــيـسq و في حـــالــة

تعذر حضور نواب الرئيس يعX عضو من اجمللس.

الفرع الثانيالفرع الثاني
ديوان رئيس اجمللس الشعبي الوالئيديوان رئيس اجمللس الشعبي الوالئي

اGــادة اGــادة 5 : :  لـــرئــيس اجملــلس الــشـــعــبي الــوالئي ديــوان
يــتـكـون مـن مـوظـفــX من اخـتـيــارهq يـضـعــهم الـوالي حتت

تصرفه.
يــــــكـــــلـف الــــــديـــــوانq عــــــلى اخلــــــصـــــوص  بــــــالـــــعـالقـــــات
العـمومـية والـتشـريـفيـة لرئـيس اجمللس الـشعـبي الوالئي

وتنظيم رزنامته.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اGكتب الدائم للمجلس الشعبي الوالئياGكتب الدائم للمجلس الشعبي الوالئي

اGادة اGادة 6 :  :  للمجـلس الشعبي الوالئي مكتب دائم كما
هـو منـصـوص عـلـيه في اGادة 28 من قـانـون الواليـة يـحدد

تشكيلته صراحة. 
ويكلف  اGكتب الدائم �ا يأتي :

- اGــشــاركــة في إعــداد اGــشــروع  الــتــمــهــيــدي جلـدول
qأعمال دورات اجمللس الشعبي الوالئي

qمختلف اللجان Xضمان تنسيق األشغال ب -
- االطـالع عــــلـى الــــنــــزاعـــــات احملــــتـــــمــــلـــــة اGــــرتـــــبــــطــــة

qبصالحيات اللجان و السهر على حلها
- إعــداد تــقــيــيم شــامل لــنــشــاطــات اجملــلس الــشــعــبي

qالوالئي وجلانه
Xمــســاعـدة رئــيس اجملــلس في إعـداد تــقــريـر مــا بـ -

الدورات.

اGـادة اGـادة 7 : : يـجـتـمـع اGـكـتب الـدائـم لـلـمـجــلس الـشـعـبي
الــــوالئـي بـــانــــتــــظــــام بــــX دورات اجملـــلـس حــــسب رزنــــامـــة

يعتمدها بناء على اقتراح من رئيسه.
كــــمـــا �ــــكـــنـه q عـــنــــد الـــضــــرورةq أن يــــجـــتــــمع خـــارج
الرزنـامة بـناء عـلى طلب رئـيس اجمللس الـشعـبي الوالئي
أو بـطلب من ثلث (3/1) أعضـائه أو بطلـب من ثلثي (3/2)

أعضاء جلنة من  جلان اجمللس.

الفصل الثالثالفصل الثالث
دورات اجمللسدورات اجمللس
الفرع األولالفرع األول

رزنامة الدوراترزنامة الدورات

اGـادة اGـادة 8 : يـجـتـمع اجملـلـس الـشـعـبي الـوالئي في دورة
عادية أربع (4) مرات في السنة.

و�ـكنه عـقد دورات غـيـر عاديـةq عنـد احلاجـةG qعـاجلة
قضايا غير متـوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير
عـلى اGالية  أواGـمتلكـات أو سير اGرفق الـعام وال حتتمل

انتظار انعقاد الدورة العادية اGقبلة  Gعاجلتها.  
في حـالـــة االجـتـمــاع بـقـوة الـقــانـونq يـلــتـحق أعـضـاء
اجملــلــس الـشــعــبــي الــوالئي الـذيـن لـيس لــهــم مــانـع �ــقـر
الـواليـةq و يـتـفـرغـون لـلـعـمل مع  رئـيس اجملـلـس الشـعـبي
الـــوالئي أو مـــســـتـــخـــلــفـه الــذي يـــفـــتـــتح دورة غـــيـــر عـــاديــة
مــرتــبـطــة بــاألسـبــاب الــتي اقــتـضـت عـقــدهــاq بـعــد إخــطـار

الوالي بذلك.
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تـــــخـــــتـــــتـم دورات اجملـــــلس الـــــشـــــعـــــبـي الـــــوالئي فـــــور
اسـتـنفـاد جـدول أعـمـالـهـا أو عـلى األكثـر بـعـد خـمـسـة عـشر

(15)  يوما من  افتتاحها.

اGــــادة اGــــادة 9 : : يــــحـــدد رئــــيس اجملــــلس الـــشــــعـــبـي الـــوالئي
والــــــوالي جــــــدول األعــــــمــــــال و تـــــاريـخ دورة اجملــــــلس بــــــعـــــد

استشارة الرئيس أعضاء اGكتب الدائم.
يــعـرض رئــيس اجلــلــســة جـدول األعــمــال عـلـى اجملـلس
العــــتــــمــــاده عــــنــــد افــــتــــتـــاح الــــدورة.  و�ــــكـن إدراج نــــقـــاط
إضــافــيــة فــيـه بــنــاء عــلى طــلب مـن رئــيس اجلــلــســة أو من

أغلبية أعضاء اجمللس.
وعــنــد تــفـــصــيل جـــدول األعــمــالq  يــجـب أالّ يــحــتــوي

ركن "مسائل متنوعة"مسائل ذات أهمية كبرى. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
استدعاء اجمللساستدعاء اجمللس

اGــــادة اGــــادة 10 : :  تــــرسل االســــتــــدعـــاءات لــــدورات اجملــــلس
الــشــعــبـي الــوالئي  من رئــيــسه ويـــشــار إلــيــهــا  في ســجل
اGداوالت  ويـحدد فـيها الـتاريخ  والـساعة و جـدول أعمال
الدورةq وال �ـكن إجراء أي تـعديل فـيهـا بعـد إرسالـها إلى
األعــضــاءq حتت طـائــلـة بــطالن اGــداوالت تـطــبـيــقـا لــلـفــقـرة

األولى من اGادة 53 من القانون اGتعلق بالوالية.
وتــــســـلـم االســـتــــدعـــاءات لــــكل عــــضـــو بــــاجملـــلس �ــــقـــر
ســــــكــــــنـــــــــاه مــــــقــــــابـل وصل اســـــــتالم مـع احــــــتــــــرام اآلجــــــــال

اGنصـوص عليها فـي القانون اGتعلق بالوالية.
و�ــــــكن إرســــــالـــــهـــــا بــــــصـــــفــــــة إضـــــافــــــيـــــةq عـن طـــــريق
الـــوســيـــلــة اإللــكـتــرونــيـة بــــنـــاء عـــلى طــلـب صــريـح من

أعضاء اجمللس.

الفرع الثالثالفرع الثالث
النصابالنصاب

اGــــادةاGــــادة 11 : ال تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات اجملــــلس الــــشــــعــــبي
الـــــوالئـي إال بــــحـــــضـــــور األغـــــلـــــبــــيـــــة اGـــــطـــــلـــــقــــة ألعـــــضـــــائه
اGمـارسqX و يشـترط توفـر هذا النـصاب بعـد االستدعاء

األول للمجلس الشعبي الوالئي. 

تــعـتـبــر األغـلــبـيـة اGــطـلـقــة كـامــلـة بـاحلــضـور الــفـعـلي
.XمارسGألكثر من نصف عدد األعضاء ا

ال تــــؤخـــذ  في احلـــســــبـــان الـــوكـــاالت  الـــتـي �ـــنـــحـــهـــا
األعـضـاء الغـائـبـون لزمالئـهم عـنـد احـتسـاب الـنـصاب. وال

يؤثر انسحاب عضو أثناء اجللسة في النصاب.

الفرع الرابعالفرع الرابع
سير الدوراتسير الدورات

اGـادة اGـادة 12 : : تــكـتـسي دورات اجملــلس الـشــعـبي الـوالئي
طـــابـــعـــا تـــشـــريــفـــيـــا وجتـــري في إطـــار احـــتـــرام مـــقـــومــات

الدولة ورموزها اGكرسة دستوريا.
تــــفــــتــــتح أول دورة و تــــخــــتــــتـم آخــــر دورة من نــــفس

السنة بالنشيد الوطني.
تــــفـــتــــتـح جـــلــــســــات اجملــــلـــس بــــســـــعـي مـــن رئـــيـس
اجلـلـســــة  بـعــــد ربــع ســاعــة عــلـى األكـثــر من الـتـــوقـيت
احملـــــدد فــي االستدعـاءq ماعدا احلاالت االسـتثنـائية التي

تمليها القوة القاهرة. 

13 : يــنــتــخب اجملــلس الــشــعــبي الــوالئيq خالل اGـادة اGـادة 
كل دورةq بـــنــــاء عـــلى اقـــتــــراح من رئـــيـــسـهq مـــكـــتب دورة
يــتـكــون مـن عـضــوين (2)  إلـى أربــعـة (4) أعـضــاء ويــكـلف

�ساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة .
(2) Xتـساعد مكـتب الدورة أمانـة تتكـون من موظف

ملحقX بديوان رئيس اجمللس الشعبي الوالئي.
اGـادة اGـادة 14 :  : يــجب أن تـتـوفـر قــاعـة اGـداوالت وقـاعـات
الـــلـــجـــان عـــلى كل اGـــتـــطـــلـــبـــات الـــضـــروريــة حلـــسـن ســـيــر
األشــغـال و أن تـتــواجـد �ـقـر الــواليـةq ويـجــري بـهـا اجملـلس
وجـوبــا دوراته بــاسـتــثـنــاء احلـاالت اGــنــصـوص عــلـيــهـا في

اGادة 23 من القانون اGتعلق بالوالية.
يـــــــســـــــهـــــــر رئـــــــيـس اجملـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــوالئي أو
مــســتــخــلــفــه عــلى تــوفــيـر الــوثــائـق الــضــــروريــة Gــعــاجلـة
النـقـــاط اGدرجــة فـي جدول األعـمـال ويتـأكد من تـسـلمـها

من كل عضو.
الفرع اخلامسالفرع اخلامس

فتح جلسات اجمللس للجمهورفتح جلسات اجمللس للجمهور

اGـادة اGـادة 15 : :  جـلـسـات اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي عـلـنـيـة
مـع مــراعــاة األحـــكــام اGــتــعـــلــقــة بــاجلـــلــســات اGــغـــلــقــةq وهي
مـفـتـوحة Gـواطـني الـواليـة و لكل مـواطن مـعـني  �ـوضوع

اGداوالت اGبرمجة.

16 : : يــــحـــضـــر اجلـــمـــهـــور جـــلــــســـات اجملـــلس في اGــادة اGــادة 
الـــفـــضـــاء اخملـــصص له عـــلى مـــســـتـــوى قـــاعــة اGـــداوالت في

حدود األماكن اGتوفرة.
مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام الــــــفــــــقـــــرة 2 من اGــــــادة 26  من
XـلحقGا XـوظفGوباستـثناء ا  qتعـلق بالواليـةGالقانـون ا
بـــديـــوان رئــيـس اجملـــلس واGـــفــوضـــX مـــنه  أو أي مـــوظف
آخـر مـفـوض له من  الـواليq ال �ـكن أي شـخص آخـر غـيـر
عـــــضـــــو في اجملـــــلس الـــــشـــــعـــــبي الـــــوالئي دخـــــول الـــــفـــــضــــاء

اخملصص ألعضائه.
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وال �ـكن أي شـخص غـيـر عـضـو في اجملـلس الـشعـبي
الوالئي اجللوس في اGقاعد اخملصصة ألعضاء اجمللس .

17 : : يـــلــــتـــزم اجلـــمــــهـــور الـــصــــمت طـــيــــلـــة مـــدة اGــادة اGــادة 
اجللسة.

ال �ـــــكـن أي شــــــخص مـن اجلـــــمــــــهــــــورq بـــــأي حــــــال من
األحوالq اGشـاركة  في اGـناقـشات  أو تعـكيـرها أو الـقيام
بــأي إشــارة من شــأنــهــا اGــســاس بــالـســيــر احلــسـن ألشــغـال
اجمللسq حتت طائلة الطرد من قاعة اGداوالت والفضاءات

احمليطة بها. 

اGـادة اGـادة 18 :  : يـجـتـمع الــمـجـــلس في جــلـســات مــغــلــقة
ال سيما لدراسة احلاالت التأديبية ألعضائه.

ال �ــكن أي شــخص غــيــر عـضــو في اجملــلس الــشــعـبي
الوالئـي أن يتـواجد في قـاعة اGـداوالت  أو في الفـضاءات
احمليطة بـها أثنـاء انعقاد جـلسة مـغلقة بـاستثـناء  موظفي
الــواليــة اGــنـــصــوص عــلــيــهم أو الــذين ¤ اســتــدعــاؤهم  من

رئيس اجمللس الشعبي الوالئي قانونا.
يـــلــتـــزم جـــمـــيع األشـــخـــاص احلـــاضــريـن  في اجلـــلـــســة
اGغـلقة بالـسهر عـلى احترام سريـة اGناقـشات والقرارات

اGتخذة. 

الفرع السادسالفرع السادس

ضبطية اGناقشاتضبطية اGناقشات

اGادة اGادة 19 :  :  يرأس رئيـس اجمللس الشعبي الوالئي أو
مستخلفه اGعX وفقا للقانون جلسات اجمللس .

يــديـــر رئــيـس اجلــلـــســة اGــنـــاقــشـــات و �ــنـح الــكـــلــمــة
XــتـدخــلـGألعــضـاء اجملــلس الــشـعــبي الـوالئـي وفق قـائــمـة ا
الـتي  يعدهـا مسـبقـا. و بعـد استنـفاد  هـذه القـائمةq و في
qحــــدود الـــوقت اخملـــصص خملــــتـــلف  نـــقـــاط جـــدول األعـــمـــال

�نح الكلمة Gن يطلبها من األعضاء.
ال �كن أخذ الكلمة خالل عمليات التصويت.

20 : : يــــــتــــــولـى رئــــــيس اجلــــــلــــــســــــة ضــــــبــــــطــــــيــــــة اGـــــادة اGـــــادة 
اGناقشات. ويـذكر بالنظام أعضـاء اجمللس الذين يقومون
بتدخالت خارج جدول األعـمال أو يتصرفون تصرفا غير
الئق  أو الـــــذين يـــــتــــســـــبــــبـــــون في أحـــــداث تــــخـل بــــســـــيــــر

األشغال. 

ويقوم بهذا الصددq �ا يأتي :
qالتذكير الشفوي بالنظام -

- الـتــذكـيـر بــالـنــظـامq مع تــسـجــيل ذلك في مــحـضـر
اجلـلـسةq كل عـضـو كـان محل تـذكـير شـفـوي بالـنـظام خالل

qنفس اجللسة

- ســــحب الـــكــــلــــمـــةq مع تــــســـجــــيل ذلـك في مـــحــــضـــر
اجلــلـــســةq  من كل عـــضــو مــســـؤول  عن تــصـــرف غــيــر الئق

qجتاه احلضور عموما أو جتاه أحد زمالئه

qتوقيف اجللسة لفترة محددة -

- رفع اجلـلـسـة إذا تـمـادى الـعـضـو في اإلخـالل بـسـير
أشغال اجمللس.

اGـادة اGـادة 21 : : �ـنع اسـتـعــمـال كل أداة أو جـهـاز �ـكن أن
يـخل بـسـيـر األشـغـال أو �س بـسـكـيـنـتـهـا  بـاسـتـثـناء تـلك
اGـرخص بـهـا صـراحـة من رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي

باعتبارها دعامة لوجيستية ألشغال اجمللس .

الفرع السابعالفرع السابع

أمانة اجللسةأمانة اجللسة

اGـادة اGـادة 22 :  :  يـتـولــى أمانــة اجلــلـســة مـوظــف يـعـيـنه
XــــوظــــفــــGا Xرئــــيـس اجملــــلـس الـــشــــعــــبي الــــوالئـي من بـــــ

اGلحقـX بديوانـه ويقوم  بتحرير محضر اجللسة.

الفرع الثامنالفرع الثامن

الوكالةالوكالة

اGادة اGادة 23 :   :  يشترط  احلـضور الفعـلي ألعضاء اجمللس
 الـشــعــبي الــوالئي  عـنــد انــعـقــاد دورات اجملــلس. غــيـر أنّه
�ـكن كل عضـو حصل له مـانع حال دون حـضوره أن يوكل
عـضـوا من اختـيـاره لـلتـصـويت نيـابـة عنهq �ـوجب وكـالة
اســمـيــة يـتم إعــدادهـا كــتـابــيـا وفق الــنـمــوذج اGـلـحـق بـهـذا
اGـرســومq أمـام كـل سـلــطــة مـؤهــلـة لــتــصـديق الــتــوقـيــعـات

اGوضوعة أمامها.

وفي حــالـــة االســتــعــجــال الــقـــصــوى أو حــصــول مــانع
غـيــر مـتــوقعq �ـكـن أن يـوكل عــضـو �ــوجب وكــالـة يــثـبت
تـوقــيـعــهـا  عــضـو آخــر بـصــفـته شــاهـدا أو يــوقـعـهــا رئـيس
qديوان رئيس اجملـلس الشعبي  الوالئي أو من ينوب عنه

و يبقى اللجوء لهذا اإلجراء استثنائيا.
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�ـــــكـن كل عـــــضـــــو مــــــجـــــبـــــر عـــــلى االنــــــســـــحـــــاب قـــــبل
الــتــصــويت أن يــوكل عــضـوا خـالل اجلـلــســة �ــوجب وكــالـة
يـــثــبـت تـــوقـــيـــعـــهـــا رئـــيس اجلـــلـــســـة أو عـــضـــو من مـــكـــتب

الدورة.

ال �ــــكن عــــضـــوا أن يــــكـــون حــــامال ألكــــثـــر من وكــــالـــة
واحدةq وال تصح الوكالة إال جللسة أو دورة واحدة.

�ــــــكن ســــــحـب الــــــوكــــــالــــــة في حــــــال زوال اGــــــانـع من
حضـور اGـوكل الدورة شـخـصيـاq غـير أنه ال �ـكن سـحبـها

بالنسبة جللسة كان قد شرع فيها.
اGـادة اGـادة 24 :   :  تـبـX الـوكـالـة اGـؤرخـة واGـوقـعـة صـراحـة
اجللـسة أو الـدورة الـتي أعدت من أجـلـها وكـذا اسم اGوكل

واسم الوكيل.
تـسـلم  الـوكـالـة إلى رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي
من اGـوكل قــبل اجلـلـســة أو من الـوكــيل في بـدايــة اجلـلـسـة

إلى رئيسها .
qال تـــؤخـــذ في الـــحـــســـبـــان إال الـــوكــــاالت األصـــلـــيــة
وال تــصح أي وكـــالــة مــســـتــنــســـخــة  أو مــرســلـــة عن طــريق

الفاكس أو البريد اإللكتروني.
يشار للوكـاالت في محضر اجللسة ويحتفظ بها في

سجل اGداوالت.

الفرع التاسعالفرع التاسع
عمليات التصويت عمليات التصويت 

25 : : يـــصـــادق اجملـــلـس الـــشـــعـــبـي الـــوالئي عـــلى اGــادة اGــادة 
Xمداوالته برفع اليد. و يقوم رئيس اجللسة �ساعدة أم
اجلـلـسـة بـعـدّ أصـوات األعـضــاء احلـاضـرين عـنـد الـتـصـويت

.XمتنعGو ا XوافقGو غير ا XوافقGبتحديد ا

ويـــوضـح األعــضـــاء اGـــوكـــلـــون من زمالئـــهم  شـــفـــهـــيــا
وبصوت عال مدلول التصويت بأسماء موكليهم.

�ـكن الـلـجـوء إلى االقـتـراع الـسـري بـطلـب من ثـلثي
(3/2) أعـــضـــاء اجملــــلسq وفي هــــذه احلـــالـــةq يــــشـــرف رئـــيس

اجللسة على عمليات التصويت �ساعدة أمX اجللسة.

يــعــلن رئــيس اجلــلـســة نــتــائج الــتـصــويت بــاالقــتـراع
السري أمام اجمللس الشعبي الوالئي. 

26 : : تــــــدون نــــــتــــــائج الــــــتــــــصــــــويت فـي ســــــجل اGـــــادة اGـــــادة 
اGداوالت مع اإلشارة إلى مدلول التصويت.

الفصل الرابعالفصل الرابع
محضر اجللسة  واGداولة ومستخرجهامحضر اجللسة  واGداولة ومستخرجها

الفرع األول الفرع األول 
محضر اجللسةمحضر اجللسة

اGـادة اGـادة 27 : : يـعــد أمـX اجلــلــسـة مــحـضــر اجلــلـســة الـذي
يــــتــــضــــمن أهم اآلراء اGــــعــــبــــر عــــنـــهــــا مـن أعـــضــــاء اجملــــلس
وأعــضـــاء الــهــيـــئــة الـــتــنـــفــيـــذيــة لــلـــواليــة و ¦ـــثــلي اإلدارة

اآلخرين. 

ويـعــد أمـX اجلــلـســة احملـضــر خالل اجلــلـســة. ويـعـرض
احملــضـــر لـــلـــتـــوقــيـع أثـــنــاء اجلـــلـــســـة عـــلى جـــمـــيع األعـــضــاء

احلاضرين عند التصويت.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اGداولة و مستخرجها اGداولة و مستخرجها 

اGــــــادة اGــــــادة 28 :  :  حتـــــــرر مــــــداوالت  اجملـــــــلس الـــــــشــــــعـــــــبــي
الـــوالئي بــالــلــغــة الــعــربــيــة و تــتــنـــاول مــلــخــصـــا جــزئــيــــا

حملضـر اجللســة احملــدد فـي اGادة 27 أعاله.

وتدون اGـداوالت بحـبر غـير قـابل للـمحـو في سجل
اGــداوالت. وحتــمل  كل مــداولــة رقم تـســجــيل يــتـشــكل من
السـنة اGـعنـيـة ورقـم تسـلسـلي متـواصل متـبوع �ـوضوع

اGداولة.

تتضمن اGداولة  العناصر اآلتية : 

qنوع الدورة -

qتاريخ اجللسة وتوقيتها -

qاسم رئيس اجللسة -

- األعــــــضـــــــاء احلــــــاضــــــرين  و اGـــــــمــــــثــــــلــــــX بــــــوكــــــالــــــة
qXوالغائب

qأمانة اجللسة -

qجدول األعمال -

qالظروف احمليطة و الدوافع -

q قرار اجمللس و نتائج التصويت -

- توقيع أعضاء اجمللس.
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اGـــــادة اGـــــادة 29 :  :  يـــــجب عـــــلـى رئـــــيس اجملـــــلـس الـــــشـــــعـــــبي
الوالئي أو أي عـضو بـاجمللس مـعني �ـوضوع اGـداولةq إما
باسمه الـشخصي  أو اسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى
الــدرجـــة الــرابــعــة أو كــوكــيلq أن يــتـــخــذ مــوقــفــا حتــفــظــيــا
بـانـسـحـابه مـن اجلـلـسـة اGـعنـيـة. و فـي احلـالـة اخملـالـفـة تـعد
اGـداولـة بـاطـلــة  وكل اآلثـار اGـتـرتــبـة تـصـبح بــاطـلـة بـقـوة
الــقــانـون تــطــبــيـقــا ألحــكــام اGـادة 56 مـن الـقــانــون اGــتــعـلق

بالوالية.

اGادة اGادة 30 :  : يـحرر مـستـخرج اGـداولة بـاللـغة الـعربـية
ويتناول اGـداولة جزئيا كـما هي محددة  في اGادة 28 من
هذا اGرسومq و يـوقعه رئيس اجمللس الـشعبي الوالئي أو
مـستـخـلفهq ويـرسل إلى الـوالي طبـقـا ألحكـام اGادة 54 من

القانون اGتعلق بالوالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
نشر مستخرج اGداولة وتبليغهانشر مستخرج اGداولة وتبليغها

اGــــادة اGــــادة 31 :  : يــــعـــلـق مـــســــتـــخــــرج اGــــداولـــة فـي اGـــواقع
اخملــصـصــة لإللــصـاق و إعالم اجلــمـهــور عــلى مـســتـوى مــقـر
الـوالية خـالل الـثـمـانـية (8) أيـام الـتي تـلي دخـول اGـداولة
حــيـز الـتـنــفـيـذ إذا كـان مــحـتـواهـا يــتـضـمن أحــكـامـا عـامـة.
ويــــمــكن اGــــجــــلـس نــــشـــرهــــاq بــــصـــــفــــة إضـــافــــيــــة عــلى

وسيلة رقمية.

ويـبـلغ اGـستـخـرج  لـلـمعـنـيـX عـندمـا تـكـون اGـداولة
ذات بعد فردي. 

وال تــنـشـراGــداوالت اGـتـخـذة خـالل اجلـلـسـات اGــغـلـقـة
وكذا مستخرجاتها . 

اGـــــــــادة اGـــــــــادة 32 : : يـــــــــجـب أن يـــــــــكــــــــــون مـــــــــكــــــــــان إلـــــــــصـــــــــاق
مـــســـتـــخـــرجـــات اGـــداوالت مــحـــفـــوظـــا بـــواســـطـــة واجـــهــات
زجـاجـيـة و/أو شــبـابـيك مــعـدنـيـة مع إبقـاء تـعلـيـقهـا Gدة
ال تـقل عـن شـهـر واحـد (1) أو إلى غـايــة نـفـاد آجـال الـطـعن

على األقل.

يجب أن يـكون مـكان اإللـصاق في متـناول اجلـمهور
وسهل االطالع.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سجل اGداوالتسجل اGداوالت

اGــــــادة اGــــــادة 33 : يـــــــتـــــــشـــــــكل ســـــــجـل اGـــــــداوالت من أوراق
مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشريط قماشي. 

وتـتـضــمن كل ورقـة رقـمـا تــسـلـسـلـيــا مـوضـوعـا عـلى
الـزاويـة العـلـيـا الـيـسرى عـلى وجه الـورقـة وعـلى الـزاوية
الــعـلــيـا الـيــمـنى عــلى ظـهــر الـورقــة  مع تـرك هــامش عـلى

وجهي الورقة.

تـأتـي قـائـمــة األعـضـاء احلــاضـرين أو اGــمـثـلــX أثـنـاء
التصويت بعـد مضمون اGداولة. و يوقع كل عضو مقابل

اسمه.

اGــادة اGــادة 34 : : تــســتـــعــمل أوراق ســجـل اGــداوالت حــسب
تـــســـلـــسل أرقـــامـــهـــاq دون حـــشـــو أو شــطـب أو فـــراغــات أو
لـصق أو ضم لألوراق بـواسطـة مـاسكـة أو واصـلة حـديـدية

أو أي أداة أخرى من شأنها إتالف أوراق السجل .

تــــســــتــــعــــمل أوراق ســــجـل اGــــداوالت من وجــــهــــيــــهــــا.
.Xمداولت Xويشطب بخط مائل كل فراغ يفصل ب

اGـــــادة اGـــــادة 35 : يـــــتـــــولـى رئـــــيس ديـــــوان رئـــــيـس اجملـــــلس
الــشـــعــبي الـــوالئي حتت ســـلــطـــة رئــيس اجملـــلس الــشـــعــبي

الوالئي مسك سجل اGداوالت.

36 : : عــنــد نــهــايــة كل ســنــة مــدنــيــة أو بــانــتــهـاء اGـادة اGـادة 
.Xأفقي Xداوالت بخطGيقفل سجل ا qالعهدة

يــحــفظ ســجل اGــداوالتq عــنــد اســتــنــفــادهq طــبــقــا  
Gـعــايـيـر الــتـســيـيــر اGـطـلــوبـة الــتي تـســمح بـاإلطالع عــلـيه
وحــفــظه بــصــورة أجنع. و �ــكـن نــســخه عــلى ســنــد رقــمي

كنسخة إضافية.

الفصل السادسالفصل السادس
جلان اجمللس الشعبي الوالئيجلان اجمللس الشعبي الوالئي

37 : يـــشـــكـل اجملـــلس الــــشـــعـــبي الــــوالئي جلـــانـــا اGــادة اGــادة 
qـطـلقـة ألعـضائهGدائمـة �ـوجب مـداولة تـتـخذ بـاألغـلـبيـة ا
بــنــاء عــلى اقــتــراح من رئــيــسه أو مـن األغــلــبــيــة اGــطــلــقـة

ألعضائه.

يـشمل مـجـال تدخل الـلجـان اGسـائل اGـندرجـة ضمن
مـجال اختصـاص اجمللس كمـا هو منصـوص عليه في اGادة

33 من القانون اGتعلق بالوالية.

�كن جلنة واحـدة التكفل بعدة ميادينq كما �كن أن
يــنـــقــسم مـــيــدان واحـــد إلى مــيـــادين فــرعـــيــة تـــتــكـــفل بــكل
مــيــدان  مــنــهــا جلــنــة و ذلك بــحــسب طــابع الــواليــة وحــجم
سـكانـهـا وكذا عـدد اGـقاعـد احملـدد جملـلسـهـا �وجب الـتـشريع

اGعمول به.
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38 : �كن اجملـلس أن يـشكل عـنـد احلاجـةq  جلـانا اGادة اGادة 
خـاصـة �وجب مـداولـة تـتـخـذ بـاألغـلبـيـة اGـطـلـقـة ألعـضائه
بــنــاء عــلى اقــتــراح من رئــيــسه أو مـن األغــلــبــيــة اGــطــلــقـة

ألعضائه Gعاجلة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا.

حتـدد اGـداولـة الـتي تـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـنـة اخلـاصـة
صـــراحــة اGـــوضـــوع واألجل األقــصـى احملــدد لـــتــقـــد» نـــتــائج

أشغالها للمجلس.

حتـل الـلـجـنــة  اخلـاصـة فــور اسـتـنـفــاد اGـوضـوع الـذي
أنـــشــئـت من أجــلـه أو عــلى األكــــثـــر  عــنـــد انــقـــضـــاء األجـل

احملـدد في اGداولة التي أنشئت �وجبها.

اGـادة اGـادة 39  : : �ـكن اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي أن يـنـشئ
جلـنـة حتـقـيق بـطـلب من رئـيـسه أو من ثـلث(3/1) أعـضـائه
اGــمـــارســX. وحتـــدد تــشــكـــيــلــتـــهــا  ومـــوضــوعــهـــا وإطــارهــا
الـتحقيـقي واآلجال احملددة ألشغـالها �وجب مـداولة تتخذ

.XمارسGطلقة ألعضاء اجمللس اGباألغلبية ا

تــشــرع الــلــجـــنــة في أشــغــالــهـــا بــعــد إعالم الــوزيــر
اGكلف بالداخلية و�جرد أن تصبح اGداولة نافذة.

اGادة اGادة 40 :  : تنتخب كل جلـنة من بX أعضائها رئيسا
 ونـائـبـا لـلـرئـيس  ومـقـررا. وال يـجـوز لـلـعـضـو الـواحد أن

يرأس أكثر من جلنة دائمة واحدة.
ال �ــكن نــفس الـعــضــو بـاجملــلس أن يــكـون عــضـوا في

.Xدائمت Xأكثر من جلنت
ال �ــكن نــفس الـعــضــو بـاجملــلس أن يــكـون عــضـوا في

نفس الوقت في أكثر من جلنة خاصة واحدة.

اGادة اGادة 41 :  : جتـتمع الـلجان بـناء عـلى طلب من رئيس
كل مـنهـا أو بطـلب من أغلـبيـة أعضـائهـا بعـد إعالم رئيس

اجمللس الشعبي الوالئي بذلك.

 تـكون جلسات الـلجان غيـر علنيـة مع مراعاة أحكام
اGادة 36 من الـقانـون اGـتعـلق بـالواليـةq  و جتـري أشغـالـها

�قر الوالية. 

اGــــادة اGــــادة 42 : : جتـــــري أشــــغــــال الـــــلــــجـــــان في الـــــفــــتــــرات
الفـاصلة  بـX دورات اجمللس.  وتـعتمـد كل جلنة الـرزنامة
اGــرتــبــطـة بــأشــغــالــهــا  دون تــداخل مع  الــدورات الــعــاديـة

للمجلس. 

qوفـي حــالـــة انــعــقـــاد دورات غــيـــر عــاديـــة  لــلــمـــجــلس
تـتـوقف األشـغـال اجلـاريـة لـلـجـان تـلـقـائـيـا وتـسـتـأنف بـعد
اخـتـتـام هـذه الــدورة �ـا يـنـاسب أعـضــاء الـلـجـان و حـسب

برمجة أشغالها.

الفصل السابعالفصل السابع

تنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوالئيتنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوالئي

اGادة اGادة 43 : يرسل النـظام الداخلي إلى الـوالي مرفقا
�ستخرج اGداولة اGتعلقة باGصادقة عليه .

يـدخــل الـنـظـام الداخـلي لـلـمـجـلس الـشـعبـي الوالئي
حـــيــز الـــتــنــفـــيــذ فـــور اGــوافــقــــة عــلـــيه من الــوالـي أو بــعــد
واحــد  وعشرين (21 ) يوما على األكثر من تاريخ إيداعه
لـدى اGصـالح اخملتـصـة بالـواليةq طـبقـا ألحكـام اGادة 54 من

القانون اGتعلق بالوالية.

 يـــعــرض رئــيس اجملــلـس الــشــعــبي الـــوالئي  الــنــظــام
الداخـلي اGـوافق  علـيه نـهائـيـا على أعـضاء اجملـلس ويـسلم

كل عضو نسخة منه.

في حال إبـداء الوالي حتـفظـات بسـبب عدم مـطابـقة
الـقـوانـX والـتـنـظـيـمـاتq يـحـال الـنـظـام الـداخـلي من أجل
قـراءة ثـانــيـة عـلى اجملـلـس الـشـعـبي الــوالئي الـذي يـصـادق
عليه بـعد الـقيام �ـطابـقته وتأكـد الوالي من ذلك قـانونا.
وفـي احلـــالــة اخملـــالـــفـــةq يـــرفع الـــوالي دعـــوى أمـــام اجلـــهــات

القضائية اخملتصة طبقا للتشريع اGعمول به.

اGـادة اGـادة 44 : �ــكن تــعــديل الــنــظـام الــداخــلي لــلــمــجـلس
الـــشـــعــبـي الـــوالئي حـــسب األشـــكـــال نـــفـــســـهـــا q بــنـــاء عـــلى
اقــــتــــراح من رئــــيس اجملــــلـس أو من األغــــلــــبــــيــــة اGــــطــــلــــقـــة

ألعضائه. 

اGادة اGادة 45 : : يـنشر هـذا اGرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 18
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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الـمــلحــــقالـمــلحــــق

وكــــــالـــةوكــــــالـــة

أنا اGـمضي (ة) أسـفلـهq السـيدة / الـسيد (1) ................................................. عـضو بـاجملـلس الشـعبي
الوالئي لوالية...........................................................أعتــذر عن عدم حـــضـور دورة / جــلـــسـة (1)

اجملـــلـــــس الــشــعــبــي الــــوالئــيq الـــتــــي ســتـنــعـــــقـــــد مـــن ............................................................

q(1) إلــى غـــــــايــــــــــة..................................................... أوكـــــل زمــــــيــــــــلــــــــــتـــــي  أو زمـــــــــيــــــــــلــــــي

السيــدة / السيد (1) ........................................... قصد التصويت باسمي.

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

توقيع اGوكل (2) 

(1)  أشطب العبارات غير اGالئمة.

(2)  مصــدق عليه قـانونا من طـرف السلطـة اGؤهلـة لهذا الغـرض كما هـو منصـوص عليه في اGادة 21 من

القانون اGتعلق بالوالية بوضع ختمها واخلتم الرسمي للمؤسسة التابعة لها.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2013 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئـــيــســةن إنـــهــاء مـــهــام رئـــيــســة

دراسات برئاسة اجلمهوريدراسات برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافق 5 يـــونــيــو ســنــة 2013 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

نــســيــبــة بـوقــطــايــةq بــصـفــتــهــا رئــيـســة دراســات بــرئــاسـة
اجلمهوريّةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يـونيو يـونيو  سـنة سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهـام عمـيـد كلـيةن إنـهاء مـهـام عمـيـد كلـية
الــعــلـوم اإلنــســانــيـة والــعــلــوم االجـتــمــاعــيـة بــجــامــعـةالــعــلـوم اإلنــســانــيـة والــعــلــوم االجـتــمــاعــيـة بــجــامــعـة

قسنطينة - سابقا.قسنطينة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGوافق 5 يونيو سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد

خـروفq بـصفـته عـمـيدا لـكـلـية الـعـلوم اإلنـسـانـية والـعـلوم
االجــتــمــاعــيــة بــجـــامــعـــة قــســنــطــيــنــة - ســـابــقــاq لــتــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
q2013 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن  إنــهـــاء مــهــام نـــائــبيـن  إنــهـــاء مــهــام نـــائــبي يــونــيــو يــونــيــو  ســنــة ســنــة 

مدير بوزارة الصمدير بوزارة الصّيد البحري واGوارد الصيدية.يد البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGـوافق 5 يــونـيــو ســنـة 2013 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدين

اآلتي اســمـاهـمـا بـصــفـتـهـمــا نـائـبي مـديــر بـوزارة الـصّـيـد
الـــبــــحــــري واGـــوارد الـــصـــيـــديــــةq لـــتـــكـــلـــيـف كـل مـــنـــهـــمــــا

بـوظيفـة أخـرى :
qنائب مدير للوسائل العامة qشكيب زدام -

- كر» عماريq نائب مدير للتعاون.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يـونيو يـونيو  سنة سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن  إنهاء مهـام نائب مديرن  إنهاء مهـام نائب مدير

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافق 5 يــونـــيـــو ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهــام الـــسّـــيــد

مــحــمـــد راشــديq بــصــفــتـه نــائب مــديــر �ـــجــلس احملــاســبــة
مــكــلّـــفــا بــالـــهــيــكل اإلداري لـــدى الــغــرفـــة ذات االخــتــصــاص

اإلقليمي بتيزي وزوq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يـــونـــيــــو ســـنـــة يـــونـــيــــو ســـنـــة q2013 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن الـــتن الـــتّـــعـــيـــX بـــرئـــاســـةـــعـــيـــX بـــرئـــاســـة

اجلمهورياجلمهوريّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGوافق 5 يونيو سنة 2013 تعيّن السّيدات واآلنسة

 والسّيد اآلتية أسماؤهم برئاسة اجلمهوريّة :
qمكلّفة بالدّراسات والتلخيص qنسيبة بوقطاية -

qرئيسة دراسات qكر�ة معيز -
qرئيسة دراسات qكهينة مصباح -

qرئيسة دراسات qإيناس بالل -
qرئيسة دراسات qلويزة منصور -

- حمزة بن النويq رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX األمـيـنـة الـعـامـةن تـعـيـX األمـيـنـة الـعـامـة

جلامعـة اجلـزائر جلامعـة اجلـزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGـوافق 5 يـونـيــو سـنـة 2013 تـعـيّن الـسّــيـدة أنـيـســة

بن سماعqX أمينة عامة جلامعة اجلزائر 2.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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23 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة q2013 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــعـــيــX نــائـب مــديــرـن تــعـــيــX نــائـب مــديــر

بجامعة قسنطينة بجامعة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافق 5 يـــونــيــو ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّـــيــد بــشــيــر

ريـــبــوحq نــائـب مــديــر مـــكــلّـــفــا بــالـــتــنـــمــيــة واالســـتــشــراف
والتوجيه بجامعة قسنطينة 3.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّـن تــعــيــX األمــX الــعــامـن تــعــيــX األمــX الــعــامّ

جلامعة قسنطينة جلامعة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافــق 5 يــــونـــيـــــو ســـنــــة 2013 يــعــــيّــن الـــسّـــــيــد

عبــد احلميد زلةq أمينا عاما جلامعة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2013 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن تــعــيـــX عــمــيـــد كــلــيــةن تــعــيـــX عــمــيـــد كــلــيــة
الــعــلـوم اإلنــســانــيـة والــعــلــوم االجـتــمــاعــيـة بــجــامــعـةالــعــلـوم اإلنــســانــيـة والــعــلــوم االجـتــمــاعــيـة بــجــامــعـة

قسنطينة قسنطينة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــوجــب مــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 26 رجب
عــــام 1434 الــــــمــــوافـق 5 يــــــونـــــيـــــو ســـــنــــة 2013 يـــــعــــــيـّن
الــسـّــــيـــد حـــــمــــيـــد خــــروفq عـــمـــيــــدا لـــكــــلـــيــة الــــعـــلـــوم
اإلنــــســـــانـــــيـــــة والــــعـــــلـــــوم االجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة بــــجـــــامـــــعـــــة

قسنطينة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يونيو سنة يونيو سنة q2013 يتضمq يتضمّن التن التّعيX بجامعة أدرار.عيX بجامعة أدرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافق 5 يـــونــيــو ســنــة 2013 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم بجامعة أدرار :

qأمينا عاما qعبد احلق بكراوي -

- دحــــمـــان بـن عـــبــــد الـــفــــتـــاحq نــــائب مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

qوالتظاهرات العلمية

- مــــبــــــروك اGــــصــــــريq عــــمـــيــــدا لــــكــــلـــــيــــة احلــــقـــــوق
qوالعلـوم السياسية

- عــمــر أقــاسمq عــمــيــدا لــكــلــيـة الــعــلــوم االقــتــصــاديـة
qوالتجارية وعلوم التسيير

qعميدا لكلية اآلداب واللغات qأحمد جعفري -

- رابـح دفــرورq عــمـــيــدا لـــكــلــيـــة الــعـــلــوم اإلنــســـانــيــة
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة q2013 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــعـــيــX نــائـب مــديــرـن تــعـــيــX نــائـب مــديــر

بوزارة الصبوزارة الصّيد البحري واGوارد الصيدية.يد البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد كـــر»

عــمــاريq نـــائب مــديــر لــلـــوســائل الــعـــامــة بــوزارة الــصّــيــد
البحري واGوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26  رجب عـام   رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2013 يــتــضـمq يــتــضـمّن تــعــيـX مــديــر الـغــرفـةن تــعــيـX مــديــر الـغــرفـة
الـــوالئــــيــــة لــــلـــصــــيــــد الــــبـــحــــري وتــــربــــيـــة اGــــائــــيـــاتالـــوالئــــيــــة لــــلـــصــــيــــد الــــبـــحــــري وتــــربــــيـــة اGــــائــــيـــات

بـاجلــزائـر.بـاجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26 رجـب عـــام
1434 اGـوافق 5 يــونــيــو ســنـة 2013 يــعـيّـن الــسّــيـد شــكــيب

زدامq مــديـرا لـلــغـرفـة الــوالئـيـة لــلـصّـيــد الـبـحــري وتـربـيـة
اGائيات باجلـزائر.
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qقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -
qداولةGوبعد ا -qداولةGوبعد ا -

- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اGادتX 102 و103 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واGــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتq يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
الـوفــاةq بـاGـتـرشح اGــرتب مـبـاشــرة بـعـد اGــتـرشح األخـيـر
اGــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

qتبقيةGالفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اGادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اGــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اGـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واGـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اGــــتـــرشـح أو اGـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اGنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتGالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــــــدســــتــــوري وعــــلى قــــائــــمــــة مــــتــــرشــــحي حــــزب الــــنــــور
qـذكورين أعالهGا qاجلزائـري بـالدائـرة االنتـخـابيـة خنـشـلة
تـبX أن اGـتـرشح اGـؤهل السـتخالف الـنـائب اGـتـوفى هو

qسعيداني Xمحمد أم
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اGادة األولى اGادة األولى : يستخـلف النـائب محمد الصغير بن
الــطــاهــرq بــعــد شــغــور مــقــعــده بـســبـب الــوفـاةq بــاGــتــرشح

محمد أمX سعيداني.
اGـادة اGـادة 2 :  :  تـبــلغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــــلـس الــــــشـــــعـــــبــي الـــــوطـــــنــي وإلى وزيـــــر الــــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اGنعقدة
بـــتــاريخ 18 رجب عــام 1434 اGــوافق 28 مــايـــو ســنــة 2013
بـرئاسـة السـيد الـطيّب بـلعـيزq رئيـس اجمللس الـدستوري
وعضوية السيـدتX والسادة : حنيـفة بن شعبان وفوزية
Xبن قــلــة وعــبــد اجلـلــيل بــلــعــلى وبــدر الــدين ســالم وحــسـ

داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم قرار رقـم 17 / ق. م د /  ق. م د / 13  مؤرخ في   مؤرخ في 18 رجب عام  رجب عام 1434
اGــوافق اGــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2013 يــتـــعـــلق بـــاســـتــخـالفq يــتـــعـــلق بـــاســـتــخـالف

نائب في اجمللس الشعبي الوطني.نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بــنــاء عـلى الــدســتــورq ال سـيــمــا اGــادتـان 112 و163

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اGؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اGــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واGـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اGــواد 88 و102

qو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اGؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اGـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اGـرأة في اجملالس

qادة 6 منهGال سيما ا qنتخبةGا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اGوافق 16 أبريل سنة q2012 احملدد لـقواعد عمل

qاجملـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اGــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اGـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واGـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2013/99 اGؤرخة في 19 مايـو سنة
qـســجــلـة بــاألمـانــة الــعـامــة لــلـمــجـلـس الـدســتـوريG2013 وا

بـــتــاريخ 20 مـــايـــو ســـنــة 2013 حتت رقم 04 واGــتـــضـــمـــنــة
شغور مـقعد الـنائب محمـد الصغـير بن الطاهـر اGنتخب
في قــائــمــة حــزب الــنــور اجلــزائــري الــدائــرة االنــتــخــابــيــة

خنشلةq بسبب الوفاة.
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اGــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اGـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
q2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةGا qدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 3083 /12 واGـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

q39 حتت رقم q2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة
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مــقـرر مـؤرخ في مــقـرر مـؤرخ في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة q2013 يـــتــضـــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلىq يـــتــضـــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى

مدير الدراسات والبحث.مدير الدراسات والبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجمللس الدستوري

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 89-143 اGـؤرخ
قي 5 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اGــــــوافق 7 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واGـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري
qـتممGـعـدّل واGا qوالــقــانـون األســاسي لــبعــض مـوظــفــيه

qادة 11 منهGال سيما ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى  اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 12 - 154
اGــؤرخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اGــوافق 29 مــارس
سنة 2012 واGـتضمن تعيـX السيد الـطيب بلعـيز رئيسا

qللمجلس الدستوري

- و�ــقــتــضى اGــقــرر اGـؤرخ في 21 شــوال عــام 1418
اGـوافق 18 فـبـرايــر سـنـة 1998 واGــتـضـمن تـعــيـX الـسـيـد
حــســـX بن قـــرينq مــديـــرا لــلـــدراســات والـــبــحث بـــاجملــلس

qالدستوري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qبن قــرين Xــادة األولى: يــفــوض إلى الــســيــد حـســGــادة األولى:اGا
XــوظــفــGــكــلف بــتــســيــيــر اGمــديــر الــدراســات والــبــحـث ا
والــوســائلq اإلمــضــاء فـي حــدود صالحــيــاتهq بــاسم رئــيس
اجملــــلس الـــــدســــتــــوريq عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق اGــــتــــعــــلــــقــــة

qالي واحملاسبي للمجلس الدستوريGبالتسيير ا

2: : يــنــشــر هــذا اGــقــرر في اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 
للمجهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 8 مايو سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ qيــــتــــضـــم q2012 ـــــوافـق 22 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــةGـــــوافـق اGا
مـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
qحافظ األختام qووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اGـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اGــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واGــــتــــضـــمّن
قـــانــــون اإلجــراءات اجلــزائــيـــةq اGــعــدّل واGــتـــمّمq ال ســيّــمــا

qادّة 15 (الفقرة 6) منهGا

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 66 - 167 اGــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اGوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
تأليف وتسيير الـلّجنة اGكلّفة بامتحان اGترشحG Xهام

qضباط الشرطة القضائية

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010 وا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اGـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اGــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واGــتــضــمـن تــكــلــيف األمــX الــعــام لــلــحــكــومــة �ــهـام

qحافظ األختام بالنيابة qوزير العدل

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالّذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04  - 332
اGؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGوافق 24 أكتـوبر سنـة
qحافظ األختام q2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGــتـعـلّق

qعدّلGا qبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبــعـــد االطالع عـــلى احملـــضـــر اGــؤرّخ في 17 أبــريل
سنة 2012 للجنة اGـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

qهام ضابط الشرطة القضائيةG XرشحGا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
الـقضائيـة مفتـشــو األمـن الـوطـني الواردة أسماؤهم في

القائمة اGلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 شـــوال عـــام 1433 اGــــوافـق 22
غشت سنة 2012.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختام بالنيابةحافظ األختام بالنيابة

أحمد نويأحمد نوي



14 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1832

23 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 5 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2013 يـتــضـمـن وضع بـعضq يـتــضـمـن وضع بـعض
األسالك اخلــاصــة الــتــابــعــة لـإلدارة اGــكــلــفــة بــالــســكناألسالك اخلــاصــة الــتــابــعــة لـإلدارة اGــكــلــفــة بــالــســكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة
الـداخلية واجلـماعات احمللـية واGصالح غـير اGمركزةالـداخلية واجلـماعات احمللـية واGصالح غـير اGمركزة

التابعة لها.التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الداخلية واجلماعات احمللية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اGؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اGــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

qوالعمران
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
30 مــــــحــــــرم عــــــام 1414 اGــــــوافق 20 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1993

واGـــــتــــضــــمـن وضع بـــــعض األسالك الـــــنــــوعـــــيــــة الــــتـــــابــــعــــة
لوزارتي الـتجهـيز والسـكن في حالة الـقيام بـاخلدمة لدى

qوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

األولى: تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 2 مـن اGــرسـوم اGـادة األولى:اGـادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اGـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واGــذكـور أعالهq يــوضع في
حـالــة الــقــيـام بــاخلــدمــة لـدى وزارة الــداخــلــيـة واجلــمــاعـات
احملـلــيـة واGـصــالح غـيــر اGـمـركــزة الـتـابــعـة لــهـا وفي حـدود
qــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا �ــــوجب هــــذا الــــقــــرارGالــــتــــعـــــدادات ا

اGوظفون اGنتمون ألحد األسالك اآلتية :

اGادة اGادة 2 : تضمن مصـالح وزارة الداخلية واجلماعات
احمللية تسيـير اGسار اGهني للموظفX اGنتمX لألسالك
اGـذكورة في اGـادة األولى أعالهq طـبقـا لألحـكام الـقـانونـية
األساسـية احملـددة �وجب اGـرسوم الـتنـفيذي رقم 241-09
اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اGــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 : يــسـتــفـيـد اGــوظـفـون اGــوضـوعــون في حـالـة
اخلـــدمـــة من احلـق في الـــتـــرقـــيــــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اGـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اGوافق 22 يوليو سنة 2009 واGذكور أعاله.
XوظفGشـغولة من طـرف اGادة 4 : : تـكون الرتـبة اGادة اGا
الــذين اســتــفــادوا من الــتــرقــيــة مــحل حتــويل إلى الــرتــبـة

اجلديدة.
اGــادة اGــادة 5 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتــرك
اGــؤرخ في 30 مــحــرم عــام 1414 اGــوافق 20 يـــولــيــو ســنــة

1993 واGذكور أعاله.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1434 اGــوافق
17 يناير سنة 2013.

مهندسو السكن والعمران

اGهندسون اGعماريون

تقنيو السكن والعمران

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

3608

1360

451

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير السكنعن وزير السكن
والعمرانوالعمران
األمX العاماألمX العام

علي بولعراسعلي بولعراس
عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة

وبتفويض منه وبتفويض منه 
اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 3 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــشـــاء الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــةن إنـــشـــاء الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــة

للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمGعـدّل واGا qتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةGوا

qادّة 142 مكرّر منـهGال سيّما ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
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- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اGـــــؤرّخ في 2 ربـــــــيع األوّل عــــــام 1415 اGـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة 1994 الــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــداخـــــلــــيــــة

qواجلماعات احمللـية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اGــادّة 142 مــكـــرّر
مـن اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ في 28 شـوّال
qـــذكــور أعالهGــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 واGعــام 1431 ا
تـــنـــشــــأ جلـــنـــة قــــطـــاعـــيــــة لـــلـــصـــفــــقـــات لـــوزارة الــــداخـــلـــيـــة

واجلماعات احمللية.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 3
يونيو سنة 2013.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 3 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة q2013 يــحـــدq يــحـــدّد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــةد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــة

للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجـب قــــــــــــرار مــــــــــؤرّخ فـي 24 رجـب عـــــــــــام 1434
اGـوافـق 3 يـونـيـو سـنـة 2013  تـتـشـكـل الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة
لــلــصـفــقــــات لـــــوزارة الـداخــلـــــيـة واجلــمــاعــــات احملـلـــــيـة

مـن األعضاء اآلتية أسماؤهم :

¦ثال وزير الداخلية واجلماعات احمللية :¦ثال وزير الداخلية واجلماعات احمللية :
qرئيسا qالسيد محمد سيد علي -

- السيد محمود غريسيq نائبا للرئيس.

¦ثلو القطاع :¦ثلو القطاع :
qعضوا qالسيد سعيد صامت -

qمستخلفا qالسيد وليد بلحداد -
qعضوا qالسيد عبد احلكيم فتان -

- السيد طارق كعيكعةq مستخلفا.

¦ثلو الوزير اGكلف باGالية :¦ثلو الوزير اGكلف باGالية :
- اGديرية العامة للمحاسبة :- اGديرية العامة للمحاسبة :

qعضوا qالسيد سيف الدين غرايبية -
- اآلنسة وسيلة بوسبع q مستخلفا.

- اGديرية العامة للميزانية :- اGديرية العامة للميزانية :
qعضوا qالسيدجمال عمارة -

- السيد الهادي راوليq مستخلفا.
¦ثال الوزير اGكلف بالتجارة :¦ثال الوزير اGكلف بالتجارة :
qعضوا qالسيد طيب جرايبية -
- اآلنسة نورة شلغوq مستخلفا.

يـتـولى الـسيـد يـوسف حـنـيـفي عضـوا واآلنـسـة مـايا
شــريف مــســتــخــلــفــة األمــانــة الـدائــمــة لــلــجــنــة الــقــطــاعــيـة

للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

وزارة اKاليةوزارة اKالية
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 29 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 10
فبراير سنة فبراير سنة q2013 يحدد التـنظيم الداخلي للديوانq يحدد التـنظيم الداخلي للديوان

اGركزي لقمع الفساد.اGركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 11-426 اGـؤرخ
في 13 محرم عام 1433 اGوافق 8 د�سبر سنة 2011 الذي
يـحـدد تـشـكـيـلـة الـديوان اGـركـزي لـقـمع الـفـسـاد وتـنـظـيمه

qادة 18 منهGال سيما ا qوكيفيات سيره
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1433 اGــوافق 13 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2012

qركزي لقمع الفسادGتضمن تنظيم مديريات الديوان اGوا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 18 من اGـرسوم
الــــرئـــــاسي رقم 11-426 اGــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام 1433
اGـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة 2011 واGـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الــقــرار إلى حتــديـد الــتـنــظــيم الــداخـلي لــلــديـوان اGــركـزي

لقمع الفساد.
اGـادة اGـادة 2 :  : حتت سـلـطـة اGـديـر الـعـامq تـتـشـكل مـديـرية

التحريات من :
qديرية الفرعية للدراسات واألبحاث والتحليلGا -

qديرية الفرعية للتحقيقات القضائيةGا -
- اGديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.

3 :: اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــدراســات واألبــحـاث اGـادة اGـادة 
والتحليل تتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

qمكتب اخلبرة التقنية -
qمكتب الوثائق والدراسات -

- مكتب اإلحصائيات.
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اGـادة اGـادة 4 : : اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـحـقـيـقـات الـقـضـائـية
تتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

qمكتب حتقيق الهوية القضائية -
qمكتب اإلنابات القضائية -

qمكتب اإلجراءات واإلحاالت -
5 :  : اGــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــســيق اGـادة اGـادة 

تتشكل من ثالثة (3) مكاتب:
qمكتب التعاون القضائي -
qعلوماتGمكتب قاعدة ا -

qمكتب احلجزات -
اGـادة اGـادة 6 : : حتت سـلـطـة اGـديـر الـعـامq تـتـشـكل مـديـرية

اإلدارة العامة من:
qديرية الفرعية للموارد البشريةGا -

- اGديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة والوسائل.
qـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــمـــوارد الــبـــشـــريــةGــادة 7 : : اGــادة اGا

تتشكل من ثالثة (3) مكاتب:
- مــكــتب تــســيـــيــر ومــتــابــعــة مـــســتــخــدمي الــديــوان

qحتت التصرف XوضوعGوا
qسابقاتGمكتب التكوين واالمتحانات وا -

- مـكـتب التـنـظيم واGـنـازعات الـقـانونـيـة والنـشاط
االجتماعي.

اGـادة اGـادة 8 : : اGــديــريـة الــفـرعــيـة لــلــمـيــزانـيــة واحملـاســبـة
والوسائلq تتشكل من ثالثة (3) مكاتب:

- مــــكــــتـب الــــتــــقــــديـــــرات اGــــيــــزانــــيـــــة والــــصــــفــــقــــات
qالعمومية

qيزانيةGمكتب احملاسبة والعمليات ا -
- مكتب وسائل التسيير واألرشيف.

اGـادة اGـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
10 فبراير سنة 2013.

كر» جوديكر» جودي

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واKدينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واKدينة
قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 27 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1434
اGــوافق اGــوافق 9 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q q2013  يــتــضـــمن وضع بــعض يــتــضـــمن وضع بــعض
األسالك الــتــقــنــيــة اخلــاصـــة بــالــســكن والــعــمــران فياألسالك الــتــقــنــيــة اخلــاصـــة بــالــســكن والــعــمــران في
حـالة القيام بـاخلدمة لدى وزارة الـتهيئة الـعمرانيةحـالة القيام بـاخلدمة لدى وزارة الـتهيئة الـعمرانية
والبيئة واGدينة واGصالح الالمركزية التابعة لها.والبيئة واGدينة واGصالح الالمركزية التابعة لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Xإن األم

qدينةGووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا
qووزير السكن والعمران

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اGؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اGــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

qوالعمران
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 2 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اGـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واGــذكـور أعالهq يــوضع في
حــالــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لـدى وزارة الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
والـبـيئـة واGديـنـة واGصـالح الالمـركزيـة التـابـعة لـها وفي
حدود الـتعداد اGـنصوص  عـليه في هـذا القرارq اGـوظفون

اGنتمون لألسالك اآلتية :

اGهندسون اGعماريون

اGهندسون في السكن والعمران

التقنيون في السكن والعمران

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

7

2

6

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـGـسـار اGـادة 2 :: تــضـمن تـسـيـيــر اGـادة اGا
qـــــادة األولـى أعالهGــــــذكــــــورة فـي اGلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مـصــالح وزارة الــتـهــيــئـة  الــعـمــرانــيـة والــبـيــئــة واGـديــنـة
واGــــصـــالـح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعــــة لـــهــــاq طـــبــــقـــا لألحــــكـــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 09-241 اGؤرخ في 29 رجـب عـام 1430 الــمـوافـق 22

يـوليو سنة 2009 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 :: يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةq طـبـقــا ألحـكـام اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اGوافق 22 يوليو سنة 2009 واGذكور أعاله.

4 : : تـــكــــون رتـــبـــة اGــــوظف الـــذي اســــتـــفـــاد من اGــادة اGــادة 
الترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
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وزارة النـقلوزارة النـقل
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q2013 يـــتـــمـم اGـــلـــحقq يـــتـــمـم اGـــلـــحق

بالـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤربالـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في خ في 2 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عـام عـام 1423  اGـوافق اGـوافق 4  يــنـايــر  ســنـة   يــنـايــر  ســنـة 2003 الــذي يـحـد الــذي يـحـدّد

قائمة احملطات اجلوية اخملتلطة التابعة للدقائمة احملطات اجلوية اخملتلطة التابعة للدّولة.ولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدفاع الوطني
qووزير النقل

اGستخدم الثانوياGستخدم الثانوي اGستخدم الرئيسياGستخدم الرئيسياحملطات اجلويةاحملطات اجلوية

(بدون تغيير)

"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "

الطيران اGدني

(بدون تغيير)

"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
مستغا®

(بدون تغيير)

"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "
"       "

الطيران العسكري

اGــاداGــادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسميّة للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك ڤنايزيةعبد اGالك ڤنايزية

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

اGـادة اGـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 27 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 9
يناير سنة 2013.

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واGدينةوالبيئة واGدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ــقــتـضى الـــقــرار الــوزاري الــمـشـتـرك اGـؤرّخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1423 اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2003
الـذي يـحـدد قـائــمــة الــمــحـطــات الــجــويـة الـمــخــتــلــطـة

qالتابعة للدولة

يقرران ما يأتي : يقرران ما يأتي : 

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــتـــمم هــذا الــقــرار اGـــلــحق بــالــقــرار
الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرّخ في 2 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1423

اGوافق 4 يناير سنة 2003 واGذكور أعاله.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : : تــتـــمم قــائــمـــة احملــطــات اجلـــويــة اخملــتـــلــطــة
الــتـابــعـة لــلـدولــة وكـذا مــســتـخــدمـيــهـا ســواء الـرئــيـسي أو
الثانـوي اGلـحقـة بالـقرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 2
ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1423 اGـــــوافق 4 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2003

واGذكور أعالهq كما يأتي :

اGلحقاGلحق
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 11 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1433 اG اGـوافق وافق 3  أب  أبـريل سريل سـنة نة q2012 يq يـحـدد تدد تـصـنـيفيف

ديديــــــــوان حوان حــــــمــــــايايــــــة وادي مة وادي مــــــيــــــزاب وتزاب وتــــــــرقرقــــــيــــــته وشته وشــــــروطروط
االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم

 qاليةGووزير ا

qووزيرة الثقافة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحــــدّد كـــــيـــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســــتــــداللـــيـــة
لـــــشـــــاغــــلـي الـــــمــــنــــاصــب الـــــعـــــلـــــيــــا فـي الـــــمـــــؤســـــســـــات

qواإلدارات العمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اGــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اGــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيGمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 419
اGـــــــــؤرخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اGـــــــــوافق 17
نـوفـمبـر سـنة 1992 واGـتضـمن إنشـاء ديـوان حمـاية وادي

qميزاب وترقيته

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 383
اGــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اGــوافق 26 نــوفــمــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة XنتمGا
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 13 من اGـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلى حتــــديـــد تـــصـــنـــيف ديـــوان حـــمـــايـــة وادي
ميـزاب وترقيـته وكذا شروط االلـتحاق بـاGناصب الـعليا

التابعة له.

اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يـــــصــــنـف ديــــوان حـــــمـــــايــــة وادي مـــــيــــزاب
وترقيته في الصنف بq القسم 1.

اGــــادة اGــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اGــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابــعــة لــديــوان حــمــايــة وادي مــيـزاب
وتـرقيته وكذا شروط االلـتحاق باGـناصب العليـا التابعة

لهq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفاGناصب العليااGناصب العليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باGناصبباGناصب

- مـتـصــرف رئـيـسي عــلى األقل مـرسم
أو رتـــبـــة مــــعـــادلـــةq يــــثـــبت ثالث (3)
ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- مــتـــصــرف أو رتــبـــة مــعــادلـــةq يــثــبت
ثــــــمــــــاني (8) ســـــــنــــــوات من اخلــــــدمــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم 597 م 1 ب مدير

التصنيفالتصنيف
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفاGناصب العليااGناصب العليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باGناصبباGناصب

- مـحـافظ الـتـراث الـثـقـافي عـلى األقل
مـرسم أو رتبـة مـعادلـةq يـثبت ثالث
(3) ســــنـــوات مـن اخلـــدمــــة الـــفــــعـــلــــيـــة

بصفة موظف.
qمــــلـــحـق بـــاحلــــفظ أو رتــــبــــة مـــعــــادلـــة -
يـثـبت أربع (4) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

qمـتصـرف رئـيسي عـلى األقل مرسم -
يــــــثــــــبت ســــــنــــــتـــــX (2) مـن اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بصفة موظف.
- مــتـصــرفq يــثـبت ثالث (3) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـحـافظ الـتـراث الـثـقـافي عـلى األقل
مـــــرسـم أو رتــــبـــــة مـــــعـــــادلـــــةq يــــثـــــبت
ســـنـــتــX (2) من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيـــة

بصفة موظف.
qمــــلـــحـق بـــاحلــــفظ أو رتــــبــــة مـــعــــادلـــة -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

قرار من
الوزير
اGكلف
بالثقافة

مقرر من
اGدير

مقرر من
اGدير

215

129

129

م - 1

م - 2

م - 2

1

1

1

ب

ب

أ

رئيس دائرة

رئيس مصلحة اإلدارة
واGالية

رئيس مصلحة تقنية

اGـادةاGـادة 4 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 10 من اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29
سبتمبر سنة 2007  واGذكور أعالهq حتدد الزيادة االستداللـية للمنصب العالي رئيس قسم على مستوى مصلحة اإلدارة

واGالية وكذا شروط االلتحاق بهذا اGنصبq طبقا للجدول اآلتي :

الزيادةالزيادةاGستوىاGستوى
االستداللية االستداللية 

التصنيفالتصنيف طريقة التعيXطريقة التعيXشروط االلتحاق باGنصبشروط االلتحاق باGنصباGناصب العليااGناصب العليا

455

رئيس قسم على
مستوى مصلحة
اإلدارة واGالية

- ملحق رئيـسي لإلدارة أو رتبة معادلةq يثبت ثالث
(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق اإلدارةq يــثـبت ست (6) سـنــوات من اخلــدمـة
الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من اGدير

التصنيفالتصنيف

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اGـــوظـــفـــون اGـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اGــاداGــادّة ة 
قــانــونـيــة في اGــنــصب الــعــالي رئــيس قـسـم اGـصــنف في
إطـــار أحــكــام اGــرســوم رقم 85 - 59 اGــؤرّخ في 23 مــارس
سنة 1985 واGتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال
اGـؤسسات واإلدارات الـعموميـةq من الزيادة االسـتداللية
احملددة في اGادة 4 أعاله ابتداء من أول يناير سنة 2008.
6 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اGـــوظـــفـــون اGـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اGــاداGــادّة ة 
قــانـونـيـة فـي اGـنـاصب الــعـلـيـا اGــذكـورة في اGـادتـX 3 و4
أعالهq الـذين ال يــسـتـوفــون شـروط الــتـعـيــX اجلـديـدةq من
الزيـادة االسـتـدالليـة احملـددة �ـوجب هذا الـقـرار إلى غـاية

إنهاء مهامهم في اGنصب العالي اGشغول.
اGاداGادّة ة 7 :  : يجب أن يـنتـمي اGوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اGــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اGعنية.
اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 11 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433

اGوافق 3  أبريل سنة 2012.

- الـسيـد مـصطـفى حـمودةq ¦ـثل وزيـر االستـشراف
qواإلحصائيات

- الـــســــيـــد نـــشــــيـــد بـــرادعـيq رئـــيس جــــوق بـــاإلذاعـــة
qالوطنية

- الــســيــد عــبــد احلـــمــيــد بــالــفــرونيq دكــتــور في عــلم
qوسيقىGا

qموسيقي qالسيد عبد القادر شكري -
- الـــــــســـــــيـــــــد بـــــــوعـالم خـــــــروسq رئـــــــيـس جـــــــمـــــــعـــــــيــــــة

qالغرناطية" بالقليعة"
q"رئيس جمعية "االسماعلية qالسيد علي ناجي -

- الـسـيـدة كـر�ـة بـوشــتـوتq مـديـرة اGـعـهـد الـوطـني
qالعالي للموسيقى

- السيدة نورية جناعيq مديرة الباليه الوطني.
يلغى الـقرار اGؤرّخ في أوّل صـفر عام 1427 اGوافق
أوّل مـــارس ســـنـــة 2006 الـــذي يـــحـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة

ألعضاء مجلس إدارة األركسترا السنفونية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل شـعـبـان عام ل شـعـبـان عام 1433 اGـوافق  اGـوافق 21 يـونـيو يـونـيو
q2012 يـــتــــضــــمq يـــتــــضــــمّن اســــتــــخالف عــــضــــو بـــاجملــــلسن اســــتــــخالف عــــضــــو بـــاجملــــلس ســـنـــة ســـنـــة 
الــتـــوجــيـــهي Gـــكــتـــبــة اGـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــةالــتـــوجــيـــهي Gـــكــتـــبــة اGـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــة

تيبـازة.تيبـازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قــــــرار مــــؤرّخ فـي أوّل شـــــعــــبـــــان عــــام 1433
qوافــق 21 يونـيو سنة 2012 يعيّـن السّيد جيالني زبدةGا
رئـيـسـا لـلـمـجـلس الـتـوجـيـهي Gـكـتـبـة اGـطـالـعـة الـعـمـومـية
لوالية تيبازةq للفترة اGتبقية من العضويةq خلفا للسيد
حــسـX عــمــبــيسq تــطــبـيــقــا ألحــكــام اGـادّة 10 مـن اGــرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اGــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اGــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Gكتبات اGطالعة العمومية.

وزارة السوزارة السّكن والعمرانكن والعمران
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 19 يــونــيـو يــونــيـو
سـنـة سـنـة  q2013 يـحـدد كـيـفـيـات احلــصـول عـلى اGـسـاعـدةq يـحـدد كـيـفـيـات احلــصـول عـلى اGـسـاعـدة

اGباشرة اGمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.اGباشرة اGمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن و العمران

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر» جوديكر» جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 22 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 12 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنة سـنة q2012 يـحدq يـحدّد الـقـائمـة االسـميـة وأعـضاء مـجلسد الـقـائمـة االسـميـة وأعـضاء مـجلس

إدارة األركسترا السنفونية الوطنية.إدارة األركسترا السنفونية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــــوجـب قـــــــــــــرار مـــــــــــؤرّخ فـي 22 رجـب عـــــــــــام 1433
اGــوافــق 12 يـــونــيــو ســنــة 2012 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
qألعـضـاء مـجــلس إدارة األركـسـتـرا الـسـنــفـونـيـة الـوطـنـيـة
تــطـبــيـقـا ألحــكــام اGـادّة 15 مـكــرّر من اGـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقم 92-291 اGــــــؤرّخ في 6 مــــــحــــــرّم عـــــــام 1413 اGــــــوافق 7
يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1992 واGـــــتـــــضـــــمّـن إنـــــشـــــاء األركـــــســـــتـــــرا

السنفونية الوطنيةq اGعدّل واGتمّمq كما يأتي :
- الـسـيـدة زهـيــة بن الـشـيخ احلـسـqX ¦ـثـلـة الـوزيـر

qرئيسة qكلّف بالثقافةGا
- الــسـيــدة ابــتـهــال بــثـيــنـة مــخــلـوفq ¦ــثــلـة الــوزيـر

qاليّةGكلّف باGا
- الــــســـــيــــد كـــــمـــــال قــــاصـــــدq ¦ــــثـل الــــوزيـــــر اGــــكـــــلّف

qبالشباب والرياضة
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 235
اGــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 الذي يـحدد مـسـتويـات اGسـاعدة اGـبـاشرة اGـمنـوحة

مـن الــدولـــة القــتـــنـــاء ســكن جـــمــاعـي أو بــنـــاء ســكـن ريــفي
ومــسـتــويــات دخل طـالــبي هــذه الـســكــنـات وكــذا كــيـفــيـات

qساعدةGمنح هذه ا
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة  5 من اGـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 10 - 235 اGــؤرخ في 26 شــوال عــام 1431
اGـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واGـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
الـــقـــرار إلى حتــــديـــد كـــيـــفــــيـــات احلـــصـــول عـــلـى اGـــســـاعـــدة

اGباشرة اGمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.
اGـادة اGـادة 2 :  : يـنـبـغي أن يـتم إجنـاز الـسـكن الـريـفي وفق
اGـواصفات التقـنية العـامة احملددة في اGلـحق بهذا القرار
الـذي يتـضـمن دفـتر الـشـروط الـنمـوذجي احملـدد لـكيـفـيات
وشروط احلصول على اGساعدة اGباشرة للسكن الريفي.
اGـادة اGـادة 3 :  : ال �ـكـن االسـتــفــادة من اGـســاعــدة اGـبــاشـرة

اGمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إال :
- األشـخـاص الطـبـيعـيـون الذين يـقـيمـون مـنذ أكـثر

qمن خمس (5) سنوات في البلدية
- األشـخــاص الـطــبـيـعــيـون الــذين �ــارسـون نــشـاطـا

في الوسط الريفي.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــجب عــلى طـالـب احلـصــول عــلى اGــســاعـدة
اGباشرة لبـناء سكن ريفي تقد» طـلب اGساعدة اGباشرة
qلـــدى رئــيس اجملــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي اخملــتص إقــلــيــمــيــا

حسب النموذج اGلحق بهذا القرار.
ويــــجب أن يـــرفق طـــلـب اGـــســـاعـــدة اGـــبـــاشـــرة �ـــلف

يتضمن :
- مستـخرج من شهادة اGيالد رقم 12 لطـالب اGساعدة

qXتزوجGفيما يخص األشخاص ا q(أزواجه) وزوجه
- وثــائق إثــبــات اGـــداخــيل (كــشــوف الــراتبq كــشف
الـراتب الـسـنـويq وثـائق مـسـلّـمـة من إدارة الـضـرائبq أو
إذا تـعـذر ذلكq شـهـادة مـوقـعـة من رئـيس اجملـلس الـشـعـبي

qاخملتص إقليميا
- الـــوثـــيـــقـــة الـــتي تــــثـــبت اإلقـــامـــة مـــنـــذ  خـــمس (5)

qسنوات
- الوثـيقـة التي تـثبت ¦ـارسة الـنشـاط في الوسط

الريفي.
ويسلّم وصل استالم لصاحب الطلب.

5 :  : يـــقــــوم اجملـــلس الـــشــــعـــبي الـــبــــلـــدي اخملـــتص اGــادة اGــادة 
إقـلـيـميـاq عن طـريق اGـداولـةq عـلى أساس عـدد اGـسـاعدات
اGبلّغ من الواليةq بـإعداد قائمة طالبي اGساعدة اGباشرة
اGـسـتوفـX شـروط احلصـول عـلى هذه اGـسـاعدة q في أجل
ال يــتــعـدى عــشــرين (20) يــومــاq  ابــتــداء من تــاريخ تــبـلــيغ

برنامج اGساعدة .

يــــتم إيـــــداع قــــائــــمــــة طـــــالــــبي اGــــســـــاعــــدة اGــــبــــاشــــرة
اGــقـــبــولـــX من طــرف اجملـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــديq مـــرفــقــة
qواليةGفي أجل الثمانية (8) أيام ا q ـوافقة لهاGلفات اGبا
لـــدى مـــديـــريــــة الـــســـكن بـــالـــواليـــة الـــتـي تـــتـــولى عـــرضـــهـــا
لــلـمــراقــبــة عــلى مــسـتــوى الــبــطـاقــيــة لــدى مــصـالح وزارة

السكن والعمران.
ويـــــــتــــــــعـــــــX عــــــــلـى مـــــــصــــــــالـح وزارة الـــــــســــــــكن
والـــعـــمـــران الـــرد في أجل ال يـــتـــعـــدى ثـــمـــانـــيــة (8)

أيام.
يـــقــوم الـــوالي اخملــتـص إقــلـــيــمــيـــا بــاGـــصــادقــة
على القائمة الـنهائية لطالبي اGساعدة اGباشرة

اGمنوحة من الدولة.
وتـــرسل هــــذه الـــقــــائـــمــــةq مـــرفــــقـــة بــــاGـــلــــفـــات
اGـــــوافـــــقـــــة لـــــهــــاq إلـى مـــــديـــــر الــــوكـــــالـــــة الـــــتـــــابـــــعــــة
لـلـصـنـدوق الـوطني لـلـسـكن إلعـداد مـقـررات منح

اGساعدة اGباشرة.
تـــــســـــلـم اGـــــقـــــرّرات الــــــتي ¤ إعــــــدادهـــــا بـــــهـــــذه
الكيفيـةq من طرف مدير السكن بالوالية Gصالح
اجملـلس الـشــعـبي الــبـلـدي اخملــتص إقـلــيـمـيــاq قـصـد
تـبـلـيـغهـا لـلـمسـتـفـيـدين اGعـنـيـqX مـرفقـة بـدفـاتر
الـــشــــروط اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا والـــتـي يـــتـــعـــX عـــلـــيـــهم

اكتتابها.
يــــتم تــــســـجــــيل اGـــســــتـــفــــيـــديـن من اGــــســـاعـــدة
اGــــــبـــــــاشــــــرة مـن الــــــدولــــــة لــــــلـــــــســــــكـن الــــــريــــــفـي في

البطاقية الوطنية للسكن. 
ويــتم إعالم اجملــلس الــشــعــبي الـبــلــدي اGــعـني

بقائمة الطالبX غير اGؤهلX لالستفادة. 
اGاGـادة ادة 6 : : حتـدد كـيـفـيــات تـطـبـيق هـذا الـقـرار
�ـوجب تـعـلـيمـات تـتـخذ من قـبل الـوزيـر اGـكلف

بالسكن.
7 : : يـــنــــشـــر  هـــذا الــــقـــرار فـي اجلـــريـــدة اGاGــــادة ادة 
الــرسـمــيـة لـلــجـمــهـوريـة اجلــزائـريــة الـد�ـقــراطـيـة

الشعبية.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10  شـــــعـــــبـــــان عــــام 1434

اGوافق 19 يونيو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر شروط يحدد حقوق و واجبات اGستفيددفتر شروط يحدد حقوق و واجبات اGستفيد
من اGساعدة اGباشرة اGمنوحة من الدولة للسكنمن اGساعدة اGباشرة اGمنوحة من الدولة للسكن

الريفيالريفي
اGادة األولى - اGوضوع :اGادة األولى - اGوضوع :

يــــطـــبـق دفـــتــــر الـــشــــروط الـــنــــمـــوذجـي هـــذا عــــلى كل
مــسـتــفــيـد من مــقـرر مــنح اGــسـاعــدة اGـبــاشـرة من الــدولـة

للسكن الريفي.
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ويـهــدف دفـتـر الــشـروط الـنــمـوذجي هــذا إلى حتـديـد
شـروط وكيـفـيات تـنفـيذ اGـستـفـيد لـلمـشروع الـذي حصل
من أجـــله عــلى مـــقــرر اGــســـاعــدة اGــبـــاشــرة اGــمـــنــوحــة من
الـــدولــة  والـــذي ¤ حتـــديــده فـي الــتـــزام االكــتـــتـــاب اGــرفق

بدفتر الشروط هذا.
اGادة اGادة 2 :  : يحدد دفتـر الشروط النموذجي هذاq أيضا
حـــقــــوق وواجـــبــــات اGـــســـتــــفـــيــــد من اGـــســــاعـــدة اGــــبـــاشـــرة

اGمنوحة من الدولة إلجناز سكن ريفي.
اGادة اGادة 3 - رخصة البناء : - رخصة البناء :

يــخــضع مــشــروع بـنــاء الــســكن الــريــفي لــلـشــكــلــيـات
والـواجــبـات الـقــانـونـيــة والـتـنــظـيـمــيـة اGـتــعـلـقــة بـرخـصـة
Xــسـتــفـيــد أن يـدعـي جـهــله بـهــا ويـتــعـGالــبـنــاء. وال �ـكن ا

عليه تقد» الرخصة عند تقد» طلبه األول للدفع.
عنـدما يـوجد سـكن غيـر الئق على قـطعـة أرضq فإنه
ينـبغي لـلمـستـفيـد من اGسـاعدة اGـباشـرة أن يقوم بـهدمه

طبقا للتشريع و التنظيم اGعمول بهما.  
اGادة اGادة 4 - أجل اإلجناز : - أجل اإلجناز :

يــــجب عـــــلى اGــــســــتـــــفــــيــــد من اGـــــســــاعــــدة اGــــبــــاشــــرة
اGـــمــنـــوحــة من الـــدولــة  االنـــطالق في أشــغـــال اإلجنــاز في
أجل أقــصــاه ســتــون (60) يــومــا بــعــد تــاريخ تــبــلـيـغ مــقـرر

منح اGساعدة.
وفي حــالـة عـدم احـتـرام هـذا األجلq يـلـغى اGـقـرر من
قـبل مـدير الـوكـالـة الـتـابـعـة للـصـنـدوق الـوطــني لـلــسـكن

ما عدا في حاالت القوة القاهرة.
وفي هذه احلـالةq يـجب على اGسـتفـيد تعـويض مبلغ
qمـنوحـة من الـدولة كـله أو جـزء منهGبـاشـرة اGسـاعـدة اGا

حسب احلالة.
اGادة اGادة 5 - كيفيات مراقبة تقدم األشغال : - كيفيات مراقبة تقدم األشغال :

تـتولى اGـصالح الـتقنـية اGـؤهلـة للـسكن بـالوالية أو
qـسـتفـيدGـبـادرة منـها أو من ا� qبـاجملـلس الشـعبـي البـلدي

مراقبة مدى تقدم أشغال إجناز اGشروع.
qفي آن واحــد qــراقـــبـــة الـــتي تـــشــمـلGوتــتـــوج هـــذه ا
واقع األشـغال اGـبـاشـر فـيهـا ومـدى مـطـابقـتـهـا لـتعـلـيـمات
رخــصــة الـبــنــاءq بــإعــداد مــحــضــر مــعــايــنــة تــقــدم األشــغـال
(وفــــقــــا لــــنـــمــــوذج مــــحــــدد من قــــبـل الــــصـــنــــدوق الــــوطــــني

للسكن).
XـــوظـــفــGـــوظـف أو اGـــوقع من اGويـــرسـل  احملـــضـــر ا
اGــؤهــلـX �ــديــريــة الــســكن أو بــاجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
والــــذي  يـــتـم الـــعــــمل به لــــتـــحــــريـــر احلــــصـــة الــــثـــانــــيـــة من
اGـســاعـدة اGـبــاشـرة اGـمــنـوحــة من الـدولـةq إلـى اGـسـتــفـيـد
صــــاحب الــــطـــلـبq في نــــســـخــــتـــq(2) X في غــــضــــون األيــــام
اخلــمـسـة (5) الـتي تـلـي تـاريخ زيـارة اGــوقعq مـقـابل وصل

استالم موقع من طرفه.

اGادة اGادة 6 - التسجيل في البطاقية الوطنية : - التسجيل في البطاقية الوطنية :
يـــتم تـــســـجـــيل اGـــســـتـــفـــيـــد من اGـــســـاعـــدة اGـــبـــاشــرة
اGــمـــنـــوحـــة من الـــدولـــة لــلـــســـكن الـــريـــفي في الـــبـــطـــاقـــيــة
الـوطنية لـلسكن لـدى وزارة السكن و العـمرانq  وال�كنه
بذلكq االستفـادة من أي شكل من أشكال اإلعانة اGمنوحة

من الدولة للسكن.
وينطبق هذا الشــرط أيضا على زوجه.

اGادة اGادة 7 - شروط و كيفيات حترير اGساعدة : - شروط و كيفيات حترير اGساعدة :
 : (2) Xيتم حترير مساعدة الدولة في حصت

- 40 % من اGــسـاعــدة حتـرر في شــكل تـســبـيـقq عـنـد
تــقــد» رخــصــة الــبــنــاءq بــنــاء عــلى طــلب مــؤشــر عــلــيه من
اGـصالح الـتـقنـيـة اGؤهـلـة التـابعـة Gـدير الـسـكن أو اجمللس

الشعبي البلدي.
وتـــــخــــــصص احلــــــصــــــة األولى هــــــذهq إلجنـــــاز أشــــــغـــــال

األساس و األشغال الكبرى.
- 60 % عـــنــد االنـــتــهـــاء من كـل األشــغـــال الــكـــبــرى أو
جـزء مــنـهــا والـتي يــتم إقـرارهــا �ـوجب مــحـضــر مـعــايـنـة

مدى تقدم األشغالq اGذكور في اGادة 5 أعاله.
 وفي حـــالــة مــا إذا اســتــعــان اGــســتــفــيــد �ــتــعــامل أو
مــؤســـســة أشــغـــال إلجنــاز مـــشــروعهq فـــإنه �ـــكن كــذلك أن
يـقـوم الـصـنـدوق الـوطـني لـلـسـكن بـدفع حـصـص اGـسـاعدة

مباشرة لفائدة هذا اGتعامل.
ويـتم دفع حصص اGسـاعدة حينـئذ حسب حـالة تقدم
األشـــغـــالq عـــلـى أســـاس وكـــالـــة اســتـالم اGـــســـاعـــدة يـــعـــدّهــا
qـتـعـامل وكــذا طـلـبـات الــدفع لـفـائـدتهGـسـتـفــيـد لـفـائــدة اGا
Xالـوثـيـقـتـ Xويـجب أن يـتم الـتـأشــيـر مـسـبـقـا  عـلى هـاتـ
من قـبل اGصالح الـتقـنيـة اGؤهلـة التـابعة Gـديريـة السكن

أو اجمللس الشعبي البلدي.
يــــجب أالّ تــــتـــعــــدى اآلجـــالq بـــX تــــاريخ إيــــداع طـــلب
الــدفع وتــاريخ الـدفـعq مـدة خــمــسـة (5) أيــام إال فـي حـاالت

القوة القاهرة.
اGادة اGادة 8 - - بنود فاسخة : بنود فاسخة :

يـتعـهد اGـسـتفـيـد باحـترام كلّ الـبـنود اGـتـضمـنة في
دفتر الشروط هذا.

ويـلتزم أيضا بـالشفافيـة و احترام كيفـيات مراقبة
و مـتابـعـة الـهـيـئـات الـتـابـعـة لـلـدولـة و كـذا تـسـخـيـر مبـلغ
اGـــســـاعـــدة اGـــبــــاشـــرة اGـــمـــنـــوحـــة مـن الـــدولـــة كـــلّه إلجنـــاز

السكن.
إن اإلخالل بـالـواجبـات اGـذكـورة أعالهq يشـكل سـبـبا
لــســحـب اGــســاعــدة و يــعــرّض اGــســتــفـــيــد لــتــعــويض مــبــلغ

اGساعدة بكل الطرق القانونية.
"قر± وصودق عليه "

حرّر بـ .........................
اGستفيد 

(إمضاء مصادق عليه)
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وزارة السكن والعمران

CNL الصندوق الوطني للسكنالصندوق الوطني للسكن
Caisse Nationale du Logement

طلب مساعدة مالية من أجل بناء سكن ريفي
Demande d�aide financière pour la construction d�un logement Rural

لدراسة موفقة Dلفكم نرجو منكم ملء هذا الطلب بإتقان دون شطب أو غموض في الكتابة
Pour une étude convenable de votre dossier, veuillez remplir soigneusement

cette demande sans ratures ni surcharges

Je, soussigné (e), أنا اDمضي أسفلهأنا اDمضي أسفله

Nom

Prénom

Fils(le) de

et de

Date de naissance

Lieu de naissance
commune

Wilaya

Code wilaya

Profession-Activité

Situation familiale

Conditions
d�hébergement
actuelles

Adresse actutelle

Commune

Wilaya

Nom et prénom du
conjoint

Fils(le) de

et de

Date et lieu de
naissance

Code wilaya

Profession-Activité

ألتمس إعانة من الدولة من أجل بناء سكن ريفي
Sollicite une aide de l�Etat pour la construction d�un logement rural.

اللقب
االسم

ابن (ة)

و

تاريخ االزدياد

مكان االزدياد
البلدية

الوالية

رمز البلدية

اDهنة - النشاط
احلالة العائلية

ظروف اإليواء احلالية

العنوان احلالي

البلدية

الوالية

لقب واسم الزوج (ة)

ابن (ة)

و

تاريخ ومكان االزدياد

رمز البلدية

اDهنة - النشاط

 Code Communal رمز الوالية

Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Célibataire

متزوج (ة) مطلق (ة) أرمل (ة) أعزب (ة)
Locataire Hébergé chez des tiers Autres

مستأجر قاطن عند الغير غير

 Code Communal رمز الوالية



اKطبعة الرسمياKطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

DECLARATION DE REVENUS تصريح باDداخيلتصريح باDداخيل

Je déclare sur  l�honneur  que  le  revenu  mensuel net
du ménage [mon revenu, augmenté-s�il ya lieu- de celui
de mon (mes) conjoint (s)] est de :
.................................................................................. DA
.........................................................................................
........................................................... dinars (en lettres),
détaillé comme suit :

أصــرح بــشــرفي أن دخل الــعــائــلـة [دخــلــي الــشــــهــــري الـــصــافـي
مــــضـــــافـا إلـيــــــــهn  احـــــــتـــــــــمـالــــــــيــــــــــــا دخـــــــــل زوجـــــــــي أو زوجــــــتـــــي
(أو زوجاتي)] مقدر بـ .............................................. دج
............................................................................

..................................................... دينار (باحلروف)
مبq كما يأتي :

� POSTULANT

Revenu mensuel net

. صاحب الطلب. صاحب الطلب
د.جالدخل الشهري الصافي DA

Employeur اDستخدم

Adresse de l�َEmployeur عنوان اDستخدم

N° Tel & Fax de l�Employeur رقم هاتف وفاكس اDستخدم

� CONJOINT

Revenu mensuel net

. الزوج (ة). الزوج (ة)
د.جالدخل الشهري الصافي DA

Employeur اDستخدم

Adresse de l�َEmployeur عنوان اDستخدم

N° Tel & Fax de l�Employeur رقم هاتف وفاكس اDستخدم

DECLARATION DE NON POSSESSION D�UN لكية العقارية واالستفادة من إعانة الدولةDلكية العقارية واالستفادة من إعانة الدولةتصريح بعدم اDتصريح بعدم ا
BIEN IMMOBILIER ET DE NON BENEFICE D�UNE AIDE DE L�ETAT

Je déclare sur l�honneur que je ne (n�ai) possède (é)
pas, en toute propriété, de construction à usage
d�habitation et qu�il en est de même pour mon (mes)
conjoint (s) et que je n�ai jamais bénéficié, ainsi que
mon  (mes)  conjoint  (s)  de  la  cession d�un logement
du  patrimoine  immobilier  public,  et  que je n�ai
jamais bénéficié ainsi que mon (mes) conjoint (s)
d�une aide de l�Etat destinée au logement.

أصـــرح بــشــرفي أنــني ال أمــلك مـــلــكــيــة تــامــةn أنــا وزوجي أو  زوجــتي
(زوجـــــاتـــي) أي عـــقـــار مـــخـــصـص لـــلـســـكــــنn وأنـــنـي لــم أســــتــفــــد أنـــــا
وزوجــــي أو زوجـــــــتــي (زوجــــــــاتـــي) مــــن أي تــــــنـــــــازل عـــن مــــــســـــكن من
احلــظـيـرة الـعـقــاريـة الـعـمــومـيـةn وأنـني لم أســتـفـد أبـدا أنـا وزوجي أو

زوجتي (زوجاتي) من أية إعانة من الدولة مخصصة للسكن.

DECLARATION SUR L�HONNEUR تصريح  بالشرفتصريح  بالشرف

Je,  soussigné(e), déclare sur mon honneur,
sincères et véritables les présentes déclarations
et certifie l�exactitude des informations portées
sur la présente demande.

أنـــا اDــــمــــضـــي أســـــفــــــلــه أصــــــرح بـــــشـــــرفـــــي عــــــن صــــــــدق وصـــــحــــــة
اDعــلــومـــــــــات الــواردة فـــــي هـــــــذا الــطــلـــــب.

Pièces jointes

1 � Extrait de naissance du postulant n° 12.
2 � Extrait de naissance du conjoint n° 12 lorsque le postulant est

marié.
3 � Photocopie légalisée de la carte nationale d�identité.
4 � Pièces justificatives des revenus (y compris celles du conjoint

si celui-ci est actif).
5 � Certificat de résidence de plus de  5 ans.

الوثائق اDرفقةالوثائق اDرفقة
n12 1 - شهادة ميالد صاحب الطلب رقم

n2 - شهادة ميالد الزوج (ة) رقم 12 في حالة زواج صاحب الطلب
n3 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها

nداخيل (مع وثائق الزوج(ة) عندما يكون هذا األخير عامالD4 - وثائق إثبات ا
5 - شهادة إقامة ألكثر من 5 سنوات.

Fait à .......................... le ...............................
Signature légalisée

حرر بـ .................. في ................................
توقيع مصادق عليه

14 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2832
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