
العدد العدد 56
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

األحـــد األحـــد 6  مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 هـهـ
اGوافق اGوافق 10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2013 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 تنظيميةمراسيم تنظيمية

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 13 - 364 مـؤرّخ في 29 ذي احلـجـة عـام 1434  اGـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن حتـويل اعـتـمـاد في
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 13 - 365 مـؤرّخ في 29 ذي احلـجـة عـام 1434  اGـوافق 3 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمّن حتـويل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 13 - 366 مـؤرّخ في 29 ذي احلـجـة عـام 1434  اGـوافق 3 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمّن حتـويل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة النقل........................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 361 مؤرّخ في 23 ذي احلجـة عام 1434  اGوافق 28 أكتـوبر سنة q2013 يؤسس احملـيط األمني Gركز
البحث النووي بتامنغستq والية تامنغست....................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 362 مؤرّخ في 23 ذي احلجـة عام 1434  اGوافق 28 أكتـوبر سنة q2013 يؤسس احملـيط األمني Gركز
البحث النووي ببيرينq والية اجللفة..............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 363 مؤرّخ في 23 ذي احلجـة عام 1434  اGوافق28 أكـتـوبر سـنة q2013 يتـضـمن إنشـاء مدرسـة مهن
األشغال العمومية وتنظيمها وسيرها............................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 محـرّم عام 1435 اGـوافق 7 نـوفمـبـر سـنة q2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام عضـو �ـجـلس سلـطـة ضبط
البريد واGواصالت السلكية والالسلكية..........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 مـحــرّم عـام 1435 اGـوافق 7 نــوفـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضـمّن تــعـيـX رئــيس مـجــلس سـلــطـة ضـبط
البريد واGواصالت السلكية والالسلكية..........................................................................................................

قرارات4 مقررارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 14  ذي احلجـة عام 1433 اGوافق 30 أكتـوبر سنة q2012 يـتضمن تعـيX قضاة مـساعدين لدى
احملاكم العسكرية..........................................................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 23 جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 4 أبــريـل ســنـة q2013 يـتــضـمّن تــعـيــX ذوي الـرتب في
الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.........................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 اGوافق 2 سبتـمبر سنة q2013 يتضمّن إنـهاء مهام رئيس ونائب رئيس
مصالح اGراقبة اGسبقة للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني....................................................................

قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 26  شوّال عام 1434 اGوافق 2 سبتمبر سنة q2013 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء ونائب رئيس
اGصالح اجلهوية للمراقبة اGسبقة للنفقات اGلتزم بها لدى النواحي العسكرية.....................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 26  شـوّال عام 1434 اGـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعـيـX رئـيس ونـائب رئـيس
مصالح اGراقبة اGسبقة للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني....................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 26  شـوّال عام 1434 اGـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعـيـX رؤسـاء ونـائب رئـيس
اGصالح اجلهوية للمراقبة اGسبقة للنفقات اGلتزم بها لدى النواحي العسكرية.....................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرنمية الرّيفييفيّة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 7 أبـريـل سـنـة q2013 يـحــدّد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا ذات
الطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اGـهـنـيـX وسـائـقي الـسـيـارات واحلجـاب بـعـنـوان اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الطـابع اإلداري
واGؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية........................

قــرار مــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عــام 1433 اGـــوافق 25 يــنــايــر ســنــــة q2012 يــتـــضـــمّـن تـــعـــيــــX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــغــرفــة
الوطنية للفالحة..........................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 14  ربــيع األوّل عـام 1433 اGـوافق 6 فــبـرايـر سـنـــة q2012  يــعـدّل الـقـــرار اGـؤرّخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1431
اGوافق 19  أكتوبـر سنة 2010 واGتضمّــن تعيX أعضـاء مجلس إدارة الديوان الوطني اGهني للحليب ومشتقـاتـه....

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 11 جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـــوافق 24 مــارس ســنــة q2013 يــتــضـــمن وضع بــعض األسالك
اخلــاصــة بــاإلدارة اGــكــلـــفــة بــاGــوارد اGــائــيـــة في حــالــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لــدى وزارة الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي
(مؤسسات حتت الوصاية).............................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29 جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 11  أبـريـل سـنـة q2013 يــتـضــمن وضع بـعض األسالك
اخلـــاصــة بــاإلدارة اGــكــلــفــة بــالـــفالحــة في حــالــة الــــقـــيــام بـــاخلــدمــة لـــدى وزارة الـــتــــعـــلـــيم الــعـــالي والــــبـــحث الــعــلــمي
(مؤسسات حتت الوصاية).............................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

336.000.000

336.000.000

336.000.000

336.000.000

336.000.000

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــــتـــمـــاد قــــدره خـــمـــســــمـــائـــة وثـالثـــة وثـــمــــانـــون مـــلــــيـــونـــا
وسبـعمـائة واثـنان وسـتون ألف ديـنار (583.762.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اGشـتركـة وفي الباب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتـمـــاد اGـاداGـادّة ة 
قــــــدره خـمـسـمـائـة وثالثـة وثـمــانـون مـلـيـونـا وسـبـعـمـائـة
واثــنــان وســتــون ألف ديــنـار (583.762.000 دج)  يـــقــــيّــــد
فـي مـيـزانـيــات تـسـيـيـر الـوزارات وفـي األبـواب اGـبـيـنـة

في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

3 :  :  يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اGـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اGــــــاداGــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 29 ذي احلـجـة عام 1434 اGـوافق 3
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 13 - - 364 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عـام عـام 1434  اGـوافق  اGـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2013 يــتــضـمq يــتــضـمّن

حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.حتويل اعتماد في ميزانية الدولة.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

07 - 37

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
إعانة للصندوق اGشترك للجماعات احمللية..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
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1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

128.800.000

128.800.000

32.200.000

32.200.000

161.000.000

161.000.000

162.500.000

498.500.000

13.000.000

13.000.000

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 31

12 - 31

13 - 33

12 - 31

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية اGديرية العامة للمواصالت الوطنية 

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديـرية الـعـامة لـلـمواصالت الـوطـنيـة ــ اGسـتـخدمـون اGـتعـاقدون -
الرواتبq منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنيةاGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGـصـالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لـلـمـواصالت الــوطـنـيـة ــ الـتـعـويـضـات
واGنح اخملتلفة......................................................................
مجموع القسم األول

 القسم الثالث القسم الثالث
اGوظفون ـ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ـ التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية ــ الضمان االجتماعي.....
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون ــ مرتبات العملاGوظفون ــ مرتبات العمل
اGصالح الالمركزية التابعة للدولة ــ التعويضات واGنح اخملتلفة.....
مجموع القسم األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 33

01 - 36

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين ............................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين ............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقيةوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للوكالة الوطنية لترقية االستثمار...................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـاتمـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات
الصغيرة واGـتوسطة وترقـية االستثمار..................................الصغيرة واGـتوسطة وترقـية االستثمار..................................

3.262.000

3.262.000

16.262.000

16.262.000

16.262.000

16.262.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 13 - - 365 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عـام عـام 1434  اGـوافق  اGـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2013 يــتــضـمq يــتــضـمّن
حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�قتضى القانون رقم 12-12 اGؤرخ في 12 صفر
عــام 1434 اGــــوافق 26 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2012 واGــــتــــضـــمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسـي اGؤرخ في 11 ربيع
األول عام 1434 اGوافق 23  ينـاير سنــة  2013  واGـتضمن
توزيع االعتمادات اخملصصة Gيزانية التكاليف اGشتركة
q2013 الية  لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 6 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
10 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2013 م م

- و�ــــقـــتــــضـى اGــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 13 -55
اGـؤرخ فـي 11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشؤون الديـنية واألوقـاف من ميزانـية التـسيير

q2013 الية لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعتماد قـدره خمسة وعشـرون مليـون دينـار (25.000.000 دج)
مقيّــد في ميـزانيـة التكاليف اGشتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتـمـــاد اGـاداGـادّة ة 
قـــــدره خـمـسـة وعـشرون مـلـيــون ديـنـار (25.000.000 دج)
يـــقـــيّــــد فـي مــيـزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـشـؤون الــديـنـيـة
واألوقـــــاف وفي الـــــبـــــاب رقم 36-01 "اإلدارة اGــــركـــــزيــــة -
إعانـات لـلـمعـاهـد الـوطنـيـة لـلتـكـوين اGـتـخصص لألسالك

اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف".

اGــاداGــادّة ة 3 : : يـكـلـف  وزيــر اGـالـيـــــة ووزيــــر الـشؤون
الـــديــنــيــة واألوقــافq كـل فــيــمـــا يـــخــصّـهq بــتـــنــفــيــــذ هــــذا
اGــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 29 ذي احلـجـة عام 1434 اGـوافق 3
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 13 - - 366 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عـام عـام 1434  اGـوافق  اGـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2013 يــتــضـمq يــتــضـمّن

حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي اGؤرخ فـي 11 ربيع
األول عـام 1434 اGـوافـق  23  يـنـايـر سـنة 2013 واGـتـضمن
توزيع االعتمادات اخملصصة Gيزانية التكاليف اGشتركة
q2013 الية لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ــــقـــتـــضـى اGـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 13 -58
اGــؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGــوافـق 23  يــنــايـر
سنـة 2013 واGتضمن توزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـنقل من ميزانيـة التسييـر �وجب قانون اGالـية  لسنة

q2013

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــغــى من مــيــزانــيــــة ســــنــة 2013
اعــــــتـــــمـــــاد قـــــدره ســـــبــــــعـــــة وأربـــــعـــــــون مـــــلـــــيــــــون ديـــــنــــــار
(47.000.000 دج) مقيّـــد في ميـزانيـة التـكالـيف اGشـتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتـــمــلـــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اعـتــمـاد اGــاداGــادّة ة 2 : : يــخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنـة 2013  
قــــدره ســبـــعــة وأربـــعـــــون مــلــيــــون ديـــنـــــار (47.000.000 دج)
يــقــــيّــــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـنـقل وفي الـبـاب
رقم 43-01 "اإلدارة اGــــــركـــــــزيــــــة - اGـــــــنح وتـــــــعــــــويـــــــضــــــات

التدريب - الرواتب اGسبقة - نفقات التكوين ".

3 : : يــكــلـف وزيـــر اGــالــيـــة ووزيـــر الــنــقلq كل اGــاداGــادّة ة 
فــيـمـــا يـخــصـهq  بـتــنـفـــيــذ هـذا اGــرســـوم الــذي يـنــشـر في
اجلـريدة الـرّسمـيّــة للـجـمهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 ذي احلـجـة عام 1434 اGـوافق 3
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 -  - 361 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عــام عــام 1434  اGــوافق   اGــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة q2013 يــؤسسq يــؤسس
qــركـز الــبـحث الــنـووي بــتـامـنــغـستG احملـيـط األمـنيqــركـز الــبـحث الــنـووي بــتـامـنــغـستG احملـيـط األمـني

والية تامنغست.والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلى الــتــقــريـر اGــشــتــرك بـX وزيــر الــطــاقـة
qناجم ووزير الداخلية واجلماعات احملليةGوا

- وبنـاء على الـدستـورq ال سيّـما اGـادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-09 اGــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اGــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةGـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اGوا

qعدلGا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qادة 7 منهGال سيما ا qوالوسائل

- و�ــقـتــضى اGــرسـوم رقم 85-231 اGـؤرخ في 9 ذي
احلـجـة عام 1405 اGـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 الـذي يـحدد
شـروط تــنــظــيم الـتــدخالت واإلســعــافـات وتــنــفــيـذهــا عــنـد

qكما يحدد كيفيات ذلك qوقوع الكوارث

- و�ــقـتــضى اGــرسـوم رقم 85-232 اGـؤرخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اGــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واGــتــعــلق

qبالوقاية من أخطار الكوارث
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 03-68 اGـؤرخ
في 15 ذي احلـجـة عام 1423 اGـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2003
واGتضمن التصديق بتحفظq على اتفاقية احلماية اGادية
للمواد النووية اGـفتوحة للتوقيع بـفيينا ونيويورك في

q1980 3 مارس سنة
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  03-367 اGؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اGــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واGــتــضــمن الــتــصـــديقq بــتــحــفـظq عــلى اتــفــاقــيـــة بـــشـــأن
تــقـــد  اGــســـاعـــدة في حـــالــة وقــوع حـــادث نــووي أو طــار�

q1986 عتمدة بفيينا فـي 26 سبتمبر سنةGا qإشعاعي
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  03-368 اGؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اGــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واGـــتــضــمـن الــتـــصــديق بـــتــحـــفظq عــلـى االتــفـــاقــيـــة بــشــأن
الـتـبلـيغ اGـبـكـر عن وقـوع حـادث نـوويq اGـعتـمـدة بـفـيـيـنا

q1986 في 26 سبتمبر سنة
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 07-16 اGـؤرخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1427 اGـوافق 14 يــنــايــر ســنـة 2007
واGـتـضمن الـتصـديق عـلى تعـديل اتـفاقـية احلـمـاية اGـادية
q2005 عتمد بفيينا في 8 يوليو سنةGا qللمواد النووية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-270 اGـؤرخ
في 26 ذي القـعـدة عام 1431 اGـوافق 3 نـوفـمبـر سـنة 2010
واGـتـضــمن الـتـصـديقq بـتـحـفظq عـلى االتـفـاقـيـــة الـدولـيـة
لقـمــع أعـمــال اإلرهــاب الـنــوويq اGـفـتوحـة للـتـوقيع في
مقـر األ¢ اGـتـحـــدة فــي نـيـويورك في 14 سـبـتمـبـر سـنة

q2005

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-436 اGـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اGــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 1996
واGـتــضـمـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتممGعدل واGا qوسيرها
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 99-86 اGـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999
qتممGعدل واGا qتضمن إنشاء مراكز البحث النوويGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-117 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واGـتعـلق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اGـؤينـةq اGعدل

qتممGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-119 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qشعةGتعلق بتسيير النفايات اGوا
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- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
احملـيط األمـني Gـركـز البـحث الـنـووي بـتـامـنـغـست q والية

تامنغست.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــبــX حــدود احملــيط األمــنـي Gـركــز الــبــحث
الـنووي بـتامـنغـست بـالشـريط األحمـر في اخملطط اGـلحق

بأصل هذا اGرسوم.

حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاحملـــيط
األمنيq كما يأتي :

qعــنــد احلــاجـة qــرســومG7 : : تــوضح أحــكــام هــذا ا اGـاداGـادّة ة 
بـقــرار مــشــتـرك بــX الــوزيـر اGــكــلف بــالــطـاقــة والــوزيـر
اGــــكــــلف بــــالــــداخــــلــــيــــة واجلـــمـــــاعــــات احملــــلــــيــــة أو الـــوزراء

.XعنيGا

اGاداGادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق
 28 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 362 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عــام عــام 1434  اGــوافق   اGــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة q2013 يــؤسسq يــؤسس
احمليط األمـني Gركـز البـحث النـووي ببـيرينq واليةاحمليط األمـني Gركـز البـحث النـووي ببـيرينq والية

اجللفة.اجللفة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر الـطــاقـة

qناجم ووزير الداخلية واجلماعات احملليةGوا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-09 اGــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اGــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةGـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اGوا

qعدلGا

اإلحداثياتاإلحداثيات
رقم النقطةرقم النقطة

1

2

3

4

2520607,916

2520351,093

2520625,295

2520882,118

عس

762330,967

762520,265

762889,062

762703,650

اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يــــتــــولى حــــمــــايــــة احملــــيط األمــــنـيq طــــبــــقـــا
لـــلــقــوانــX والـــتــنــظــيـــمــات اGــعــمـــول بــهــاq مــركـــز الــبــحث

النووي بتامنغست.

اGــاداGــادّة ة 4 : : ال �ــكن إنـــشــاء داخل احملــيط األمــني Gــركــز
الــبــحث الــنــووي بــتــامــنــغــست إال الــبــنــاءات أو اGــنــشـآت

اGتعلقة بتطور نشاطات اGركز.

اGـاداGـادّة ة 5 : : تــكـون األراضي غــيــر اGـبــنـيــة أو اGــلـكــيـات
األخرى اGبنيـة الواقعة داخل احمليط األمني Gركز البحث
الــنــووي بــتــامــنــغــست مــحل حتــويل أو اقــتــنــاء مـن طـرف
مـــركــز الـــبـــحث الـــنـــووي بـــتـــامــنـــغـــست وفـــقـــا لـــلـــتــشـــريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 6 : : تتكفل تـدابير التهيـئة حول احمليط األمني
Gـركز البـحث النـووي بتـامنـغست التي تـعدهـا السـلطات
اGـعــنــيـة بــاGـتــطــلـبــات الـضــروريــة لـلــوقـايــة والــتـدخل في
مــجـــال الــسالمــة واألمن واالســتــعــجــال بــاGــنــاطق اجملــاورة

مباشرة للمركز.
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qادة 7 منهGال سيما ا qوالوسائل

- و�ــقـتــضى اGــرسـوم رقم 85-231 اGـؤرخ في 9 ذي
احلـجـة عام 1405 اGـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 الـذي يـحدد
شـروط تــنــظــيم الـتــدخالت واإلســعــافـات وتــنــفــيـذهــا عــنـد

qوقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك

- و�ــقـتــضى اGــرسـوم رقم 85-232 اGـؤرخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اGــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واGــتــعــلق

qبالوقاية من أخطار الكوارث

- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 03-68 اGـؤرخ
في 15 ذي احلـجـة عام 1423 اGـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2003
واGتضمن التصديق بتحفظq على اتفاقية احلماية اGادية
للمواد النووية اGـفتوحة للتوقيع بـفيينا ونيويورك في

q1980 3 مارس سنة

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  03-367 اGؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اGــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واGتـضمن التصـديــقq بتحـفظq على اتفـاقية بـشأن تقد 
اGـــــســـــاعــــــــدة فـي حــــــالـــــة وقـــــــوع حــــــادث نـــــووي أو طـــــار�

q1986 عتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنةGا qإشعاعي

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  03-368 اGؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اGــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واGـــتــضــمـن الــتـــصــديق بـــتــحـــفظq عــلـى االتــفـــاقــيـــة بــشــأن
الـتـبلـيغ اGـبـكـر عن وقـوع حـادث نـوويq اGـعتـمـدة بـفـيـيـنا

q1986 في 26 سبتمبر سنة

- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 07-16 اGـؤرخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1427 اGـوافق 14 يــنــايــر ســنـة 2007
واGـتـضمن الـتصـديق عـلى تعـديل اتـفاقـية احلـمـاية اGـادية
q2005 عتمد بفيينا في 8 يوليو سنةGا qللمواد النووية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-270 اGـؤرخ
في 26 ذي القـعـدة عام 1431 اGـوافق 3 نـوفـمبـر سـنة 2010
واGــتــضـمن الــتــصـديـقq بـتــحــفظ عــلى االتـفــاقــيـة الــدولــيـة
لـقمــع أعمـال اإلرهـاب النــوويq اGـفتوحــة لـلتوقيع فــي
مقـــر األ¢ اGـتـحـدة فــي نـيـويورك في 14 سـبـتمـبـر سـنة

q2005

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-436 اGـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اGــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 1996
واGـتــضـمـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتممGعدل واGا qوسيرها

- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 99-86 اGـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اGــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999
qتممGعدل واGا qتضمن إنشاء مراكز البحث النوويGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-117 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واGـتعـلق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اGـؤينـةq اGعدل

qتممGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-119 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qشعةGتعلق بتسيير النفايات اGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
احملـــيط األمـــني Gـــركــز الـــبــحـث الــنـــووي بــبـــيـــرين q واليــة

اجللفة.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــبــX حــدود احملــيط األمــنـي Gـركــز الــبــحث
الــنـــووي بــبــيــرين بــالـــشــريط األحــمــر فـي اخملــطط اGــلــحق

بأصل هذا اGرسوم.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 6 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
10 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2013 م م

حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاحملـــيط
األمنيq كما يأتي :

إحداثيات النقاطإحداثيات النقاط
رقم النقطةرقم النقطة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3930240.25

3933613.92

3936552.92

3942339.94

3943795.44

3943319.61

3941136.35

3937362.43

3935424.34

3934694.16

3934063.77

3934818.13

3933585.06

3933866.94

3932675.60

3932461.57

3931395.28

3932098.57

3930929.96

3932391.66

3930635.19

3930678.14

3930502.84

3930331.10

3930250.84

3932581.48

3931872.12

3935726.74

3934791.62

3932949.57

ع  (م)ع  (م)س (م)س (م)

508626.52

504700.05

503407.83

503764.71

507851.31

511783.96

513680.32

515751.54

514337.00

513649.26

512874.05

514784.07

513222.52

515474.13

513863.51

515685.70

513997.50

515997.92

514370.15

516404.80

513965.60

517164.87

516181.04

515066.95

514068.93

510752.30

510087.44

514545.25

513579.37

511258.23

اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يــــتــــولى حــــمــــايــــة احملــــيط األمــــنـيq طــــبــــقـــا
لـــلــقــوانــX والـــتــنــظــيـــمــات اGــعــمـــول بــهــاq مــركـــز الــبــحث

النووي ببيرين.

اGــاداGــادّة ة 4 : : ال �ــكن إنـــشــاء داخل احملــيط األمــني Gــركــز
البحث النووي ببـيرين إال البناءات أو اGنشآت اGتعلقة

بتطور نشاطات اGركز.

5 : :  تكـــون األراضـي غيـر اGبـنـية أو اGـلكـيات اGاداGادّة ة 
األخرى اGبنيـة الواقعة داخل احمليط األمني Gركز البحث
الـنـووي بـبـيـرين محـل حتويل أو اقـتـنـاء من طـرف مـركز
الــبـــحث الـــنــووي بـــبـــيــرين وفـــقــا لـــلـــتــشـــريع والـــتــنـــظــيم

اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 6 : : تتكفل تـدابير التهيـئة حول احمليط األمني
Gـركــز الـبــحث الــنـووي بــبــيـرين الــتي تــعـدهــا الــسـلــطـات
اGـعــنــيـة بــاGـتــطــلـبــات الـضــروريــة لـلــوقـايــة والــتـدخل في
مــجـــال الــسالمــة واألمن واالســتــعــجــال بــاGــنــاطق اجملــاورة

مباشرة للمركز.

qعــنــد احلــاجـة qــرســومG7 : : تــوضح أحــكــام هــذا ا اGـاداGـادّة ة 
بـقــرار مــشــتـرك بــX الــوزيـر اGــكــلف بــالــطـاقــة والــوزيـر
اGــــكــــلف بــــالــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة أو الـــوزراء

.XعنيGا

اGاداGادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق
 28 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 363 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتـضـمن  qيــتـضـمن q2013 ـوافق 28 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـةGـوافق   اGعـام عـام 1434  ا
إنـشـاء مـدرسـة مهن األشـغـال الـعـمـومـية وتـنـظـيـمـهاإنـشـاء مـدرسـة مهن األشـغـال الـعـمـومـية وتـنـظـيـمـها

وسيرها.وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزيــر األول
qبناء على تقرير وزير األشغال العمومية  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اGــــوافق  26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
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- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة  1984 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88- 01 اGــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عــام  1408 اGــوافق  12 يــنـــايــر ســـنــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qتممGعدل واGا qاالقتصادية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضان عام  1410 اGوافـق 21 أبـريل سنة 1990  واGـتعلق

qتممGعدل واGا qبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90- 30 اGــؤرخ في 14 
جمادى األولى عام  1411 اGوافق أول ديـسمبر سنة 1990 

 qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 10- 01 اGــــؤرخ في 16
رجب عـام  1431 اGـوافق 29 يــونـيــو ســنـة  2010 واGــتــعـلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qعتمدGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اGـؤرخ
في  17 رجـب عـــام 1420 اGــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999
واGــتـعــلق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اGــدنـيــة والــعـســكــريـة

qتممGعدل واGا qللدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 96- 431 اGؤرخ
في  19 رجب عــام  1417 اGــوافق  30 نــوفــمــبــر ســنـة 1996
واGــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

qستقلةGؤسسات العمومية غير اGا
- و�ــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000 -327
اGــــــــؤرخ في 27 رجـب عـــــــام 1421 اGــــــــوافق 25 أكــــــــتــــــــوبـــــــر
ســــــنــــــة 2000 الــــــذي يــــــحــــــدد صالحــــــيــــــات وزيــــــر األشــــــغــــــال

qالعمومية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :
الفصــل األولالفصــل األول

التسميـة - اGقــر- الهدفالتسميـة - اGقــر- الهدف
اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــنــشـأ مــؤســســة عـمــومــيــة ذات طـابع
صــــنـــــاعـي و جتــــاري تـــــســـــمـى "مـــــدرســــــة مـــــهـن األشـــــغـــــال
العـمـومـيـة" وتـدعـى في صـلب الـنص "اGـدرسة"q وتـتـمتع

بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي. 

2 :  : تــخــضع اGــدرســة لــلــقــواعــد اGــطــبــقــة عــلى اGـــادة اGـــادة 
اإلدارة في عالقاتـها مع الـدولةq وتـعـد تاجـرة في عالقاتـها

مع الغير.
اGــــــادة اGــــــادة  3 : : تــــوضع اGــــدرســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيـــر
اGــكــلـف بــاألشــغــال الـــعــمــومـــيــةq ويــحـــدد مــقــرهـــا �ــديــنـــة
ســـطـــيفq و�ـــكـن نـــقـــله إلى أي مـــكــــان آخـــر من الـــتـــراب

الوطني �وجب مرسوم تنفيذي.
�كن إنـشاء مالحق لـلمـدرسة �ـوجب قرار مـشترك
بـX الــوزيـر اGــكـلف بــاGـالــيـة والــوزيـر اGــكـلف بــاألشـغـال

العمومية.
اGــــــادة اGــــــادة 4 : : تـــكــــلـف اGـــدرســــة بــــالــــقــــيـــام بــــنــــشــــاطـــات
الــتــكــويـن اGــتــواصل وجتـــديــد اGــعــارف فـي مــهن األشــغــال

العمومية.
وفي هذا اإلطارq تتولى اGدرسة مهمة :

XـكـلـفـGا XـسـتـخـدمـGتـطـويـر مـؤهالت وكـفــاءات ا -
بــإجنــاز اGــنـشــآت الــقــاعــديـة والــهــيــاكل الــتـابــعــة لألشــغـال

qالعمومية وصيانتها ومراقبتها ومتابعة جودتها
- تـنظيم تربـصات تطبـيقية موجـهة لألعوان الذين

qارسون مهن األشغال العمومية�
- تــنــظـيم تــكــوين مــتـواصل لــفــائـدة أعــوان األشــغـال
الـعـمــومـيـة الــتـابـعـX لــلـهـيــئـات الـعــمـومـيــة أو بـطـلب من

qاخلواص XتعاملGا
- إجــراء تــقــيــيـم لــلــمــســتــخــدمـــX في مــهن األشــغــال

qXتعاملGالعمومية بطلب من ا
- تـقـد  خدمـات Gـتـعامـلي األشـغـال الـعمـومـيـة لرفع

qهنيةGؤهالت اGمستوى ا
- ضــمــان تــكــوين مــتــخــصص لــلــعــامــلــX عــلى اآلالت
الســيــمــا فـي إنــتـاج احلــصـى ومــحــطــة الــتـلــبــيـس ومــحــطـة

qاخلرسانة
- اGــسـاهــمـة في إعــداد بــرامج الـتــكـويـن اGـتــخـصص
والتـكوين التـحضيـري لشـغل منصب عـمل لألعوان اجلدد

qستوىGا Xعارف وحتسGوكذا جتديد ا
qتهيئة الهندسة الريفية والهندسة الغابية -

- تنـظيـم  حلـقات دراسـية وورشـات تـقنـية وعـلمـية
وبيداغوجية تتصل �وضوعها.

اGـــادة اGـــادة  5 : : تـؤهل اGـدرســةq في إطـارمــهـمـتــهـا إلبـرام
اتفاقيات شـراكة مع أي هيئة أو مدرسة  أو معهد وطني

أو دوليq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
اGــادة اGــادة  6 : :  تضـمن اGدرسـة مهمـة اخلدمـة العمـومية
في مجـال نشاطـات التكـوينq طبقـا لدفتـر الشروط الذي
يــحـــدد أعــبــاء وتــبــعـــات اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة اGـــلــحق بــهــذا

اGرسوم.
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الـفصـل الثـانـيالـفصـل الثـانـي
التنظيـم والسيـرالتنظيـم والسيـر

اGـــادة اGـــادة 7 : : يـــديــر اGـــدرســة مـــجــلـس إدارة ويــســـيــرهــا
مدير عام وتزود �جلس بيداغوجي.

القســم األولالقســم األول
مجلـس اإلدارةمجلـس اإلدارة

اGـــــادةاGـــــادة 8 : : يــــرأس مــــجــــلـس اإلدارة الــــوزيــــر اGــــكــــلف
باألشغال العمومية أو ¨ثله ويتكون من :

qثل عن  وزير الداخلية¨ -
 qاليةGكلف باGثل عن الوزير ا¨ -
qكلف بالطاقةGثل عن الوزير ا¨ -
qكلف بالنقلGثل عن الوزير ا¨ -

qائيةGوارد اGكلف باGثل عن الوزير ا¨ -
qكلف بالبيئةGثل عن الوزير ا¨ -
qكلف بالسكنGثل عن الوزير ا¨ -
qكلف بالعملGثل عن الوزير ا¨ -

qكلف بالتعليم العاليGثل عن الوزير ا¨ -
- ¨ــثـل عن الــوزيـــر اGـــكــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم

qXهنيGا
- ¨ثل عن الوزير اGكلف بالهندسة الريفية.

يــحـضــراGـديــر الـعــام لـلــمــدرسـة اجــتـمــاعـات مــجـلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته .

�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــX بــكـل شــخص من
شأنه أن يفيده.

اGــادةاGــادة 9 : : يـعX أعـضـاء مـجـلس اإلدارة Gـدة ثالث (3)
سـنـوات قــابـلـة لـلـتـجـديـد بـقـرار من الـوزيـر الـوصي بـنـاء
عـلى اقــتــراح من الـســلــطـة الــتي يــنـتــمـون إلــيــهـاq وتــنـهى

مهامهم حسب األشكال نفسها. 
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءq يـتم استخالفه

حسب األشكال نفسها.
ويــخـلــفـه الـعــضــو اجلــديــد اGـعــيـن إلى غــايــة نــهـايــة

العهـدة.

اGــــــادة اGــــــادة 10 : : يــــــجـــــتـــــمع مــــــجـــــلس اإلدارة  بــــــنـــــاء عـــــلى
اســــتــــدعــــاء من رئــــيـــــسه في دورة عــــاديــــة مــــرتــــX (2) في

السنة على األقل.
و�ـكن أن يـجتـمع في دورة غـيـر عـادية بـعـدد اGرات
الـتـي تـقـتـضـيـهـا الـضـرورة إمـا بـطـلب من رئـيـسه عـنـدمـا
تتطلب مـصلحة اGدرسة ذلك وإمـا بطلب من ثلثي (3/2 )

 األعضاء على األقل.
يعـد الرئـيس جدول أعـمال مـجلس اإلدارة بـناء على

اقتراح من اGدير العام للمدرسة.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
األعضاء قـبل خمسة عشر (15) يومـا على األقل من تاريخ
االجـتــمـاع. و�ــكن أن تـقــلص هـذه اGــدة في الــدورات غـيـر

العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

اGـــــــادةاGـــــــادة 11 :  : ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بحضور أغلبية أعضائه.

في حـالة عـدم اكـتـمـال الـنـصابq يـعـقـد اجـتـمـاع آخر
بعـد أجل ثمـانية (8) أيامq وتـصح مداوالت مجلس اإلدارة

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات

األعضاء احلاضرين.
وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.

اGــادةاGــادة 12 : : حتــرر اGــداوالت في مــحــاضــر وتـدون في
سجل مرقم ومؤشر عليه.

تـــــرسل مـــــحـــــاضــــر االجـــــتــــمـــــاع إلـى وزيــــر األشـــــغــــال
العمومية خالل الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.

اGـادةاGـادة 13 :  : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي :
 qمشروع النظام الداخلي -
qدرسةGبرامج نشاطات ا -

qحصائل وحسابات النتائج -
qيزانية التقديريةGمشروع ا -

qدرسةGتنظيم ا -
qدرسةGمشاريع مخططات تطوير ا -

qدرسة أو حتويلها أو إلغاؤهاGإنشاء ملحقات ا -
-  مــشـــاريع اقــتــنـــاء اGــمــتـــلــكــات والـــتــصــرف فـــيــهــا

qعمول بهاGواألنظمة ا Xوتبادلها في إطار القوان
- قـــبــــول الـــــهــــبــــات والــــوصـــايـــا طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

qعمول بهGا
qدرسةGالتقرير السنوي لنشاطات ا -

- كل الـتــدابـيـر الـرامـيـة إلـى حتـسـX سـيـر اGـدرسـة
qوتيسير إجناز أهدافها

- كل مسـألة أخـرى �كن أن يـطرحـها أعـضاء مـجلس
اإلدارة.

القســم الثانيالقســم الثاني
اGديـر العــاماGديـر العــام

14 : : يـــعـــX اGـــديـــر الـــعـــام لـــلـــمــدرســـة �ـــوجب اGـــادة اGـــادة 
مــرسـوم بـنـاء عــلى اقـتـراح مـن الـوزيـر اGـكــلف بـاألشـغـال

العموميةq وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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qــديــر الـــعــام عــلى الـــخـصـوصGــادة  15 : : يـكـلـف اGــادة اGا
�ا يأتي :

- تـــمـــثـــيل اGـــدرســـة أمـــام الــــعـــدالـــة وفي كل أعـــمـــال
qدنيةGاحلياة ا

q اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة -
- اقـتــراح مــشـاريـع بـرامج الــتــكـويـن وعـرضــهــا عـلى

 qرأي اجمللس البيداغوجي
qحتضير أشغال مجلس اإلدارة -
qتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -

qاقتراح مشاريع التعاون والتبادل -
- حتـضـيـر مـشـروع اGـيـزانـيـة الـتـقـديـريـة لـلـمـدرسـة

qوإعداد احلسابات
- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــيــات

qدرسةGواالتفاقات في إطار مهام ا
- االلـتـزام بـالـعـمـلــيـات اGـتـعـلـقـة بـنـفـقـات وإيـرادات

qدرسة واألمر بصرفها وتنفيذهاGا
qارسة السلطة السلمية على مجموع العمال¨ -

qدرسةGإعداد التقرير السنوي عن نشاط ا -
- الــقــيــام بـتــوظــيف اGــســتــخــدمــX وإنــهــاء مــهـامــهم

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
اGــادةاGــادة 16 :  : يـوافق عـلى الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـدرسة

بقرار من الوزير اGكلف باألشغال العمومية.
القســم الثالثالقســم الثالث

اجمللـس البيداغوجـياجمللـس البيداغوجـي
qــادة 17 : : يـتــكـون اجملـلس الــبـيــداغـوجي لـلــمـدرسـةGــادة اGا

الذي يرأسه اGدير العام من :
qدرسةGكلف بالتكوين على مستوى اGسؤول اGا -
- اGــــســـؤول اGــــكــــلف بـــالــــتــــكـــويـن بـــوزارة األشــــغـــال

qالعمومية
qكلف بالتعليم العاليGثل عن الوزير ا¨ -

-  ¨ــثل عـن الــوزيــر اGــكـــلف بــالــتـــكــوين والــتـــعــلــيم
qXهنيGا

- أستاذين ( 2) باGدرسة ينتخبهما زمالؤهما.
اGـادة اGـادة 18 : : يعد اجمللس البيداغوجي نظامه الداخلي.
ويـــــجـــــتـــــمع ثالث ( 3) مـــــرات في الـــــســــنـــــة في دورة
عاديـةq و�كـنه أن يجـتمع في دورة غـير عـادية بـطلب من

اGدير العام أو أغلبية أعضائه.
اGــادةاGــادة 19 : : حتــدد عـهــدة أعـضــاء اجملـلس الــبـيــداغـوجي

للمدرسة بثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
اGـادةاGـادة 20 : : يكلف اجمللس البيداغوجي بإبداء رأيه في :

qمضمون برامج التكوين -
qمناهج التكوين وإجراءات تقييمه -

- تنظيم التكوين.
يـبـدي اجمللس الـبـيـداغوجي رأيه بـنـاء عـلى طلب من
مـجـلس اإلدارة أو اGــديـر الـعـام لــلـمـدرسـةq فـي كل مـسـألـة

تتعلق باجملال البيداغوجي للمدرسة.

و�ـــكـن اجملـــلــس الــــبـــيـــداغــــوجـي أن يـــســــتـــعــــX بـــأيّ
شــخــص من شــأنـه تــوضــيح اGــســائل اGــســجــلــة في جــدول

األعمالq بناء على كفاءاته.
الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث

أحكـام ماليـة وختاميةأحكـام ماليـة وختامية
اGــادةاGــادة 21 :  : تــزود الـــدولــة اGــدرســة لــتــحــقــيق هــدفــهــا
بــرصــيــد مـالـي أولي يــحــدد بـقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـر

اGكلف باGالية والوزير اGكلف باألشغال العمومية.
اGــادةاGــادة 22 : : تـمـسك احملـاسـبـة حـسب الـشـكـل الـتـجاري

وفقا للقوانX واألنظمة اGعمول بها. 
اGـــادة اGـــادة 23 : تــخـــضع اGـــدرســـة لـــرقــابـــة الـــدولــة الـــتي
تـمـارسـهـا الـهـيـئـات واألجـهـزة اخملـتـصـة في الـرقـابـة طـبـقـا

للقوانX واألنظمة اGعمول بها.
اGـــادةاGـــادة 24 : : تـــشـــتـــمل مـــيـــزانـــيـــة اGـــدرســة عـــلـى بــاب

لإليرادات وباب للنفقات :
- في بـاب اإليـرادات : - في بـاب اإليـرادات : 
qالتخصيص األولي -

- اإلعــانــات احملــتــمــلــة لــلــدولــة ذات الــصــلــة بــتــنــفــيـذ
qدرسة لتبعات اخلدمة العموميةGا

qعائدات تقد  اخلدمات -
- هـبــات الـهــيـئــات الـوطــنـيــةq وبـعــد أخـذ رأي وزيـر

qالشؤون اخلارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية
qبرمةGالقروض ا -

- جميع اGوارد األخرى اGتعلقة بنشاطها.
- في بـاب النفقــات :- في بـاب النفقــات :

qنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اGـــــادة اGـــــادة  25 : : يــــتــــولى مــــراقــــبــــة حــــســــابــــات اGــــدرســــة
محافظ حسابـات يعX �وجب قرار مشترك بX الوزير

اGكلف باGالية والوزير اGكلف باألشغال العمومية.
اGــادةاGــادة 26 :  : يــرسل اGــديـر الــعــام لــلـمــدرســة الـتــقــريـر
الـــســنـــوي عن الـــنــشـــاطــات مـــصـــحــوبـــا بــتـــقــريـــر مـــحــافظ
احلـسـابـات بعـد مـوافـقـة مجـلس اإلدارة عـلـيهq إلى الـوزير

اGكلف باGالية والوزير اGكلف باألشغال العمومية.
اGـادةاGـادة 27 : : لـلمدرسة ذمـة ماليـة تتكون من ¨ـتلكات
qمحـولة إلـيهـا أو مكـتسـبة أو مـنجـزة من أموالـها اخلـاصة
qوكـذا اخملـصـصـات واإلعـانـات الـتي تـمـنـحـهـا إيـاهـا الـدولة

وتذكر قيمة هذه األصول في حصيلتها.
تــمـــسك اخملـــصــصـــات اGـــمــنـــوحــة لـــلـــمــدرســـة بــصـــفــة

منفصلة وتخضع لقواعد احملاسبة العمومية.
28 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

 28 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحـقاGلحـق
دفتــر شـروط يحـدد أعبـاء وتبعـات اخلدمـة العموميـةدفتــر شـروط يحـدد أعبـاء وتبعـات اخلدمـة العموميـة

Gدرســة مهن األشغــال العموميــة Gدرســة مهن األشغــال العموميــة 
الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامــــةأحكــام عامــــة

اGـــادة األولى :اGـــادة األولى :  يـــحـــدد دفـــتـــر الــشـــروط هـــذا حـــقــوق
اGـدرســة وواجـبــاتــهـاq بــصــفـتــهـا مــؤســسـة �ــكن أن تــكـلف
بتعبات اخلدمة العمومية في مجال األشغال العمومية.

الفصــل الثـانيالفصــل الثـاني
مهام اخلدمــة العموميــةمهام اخلدمــة العموميــة

اGــادة اGــادة 2 : :  يتعX عـلى اGدرسة بعنـوان مهام اخلدمة
العمومية وبطلب من السلطة الوصية القيام �ا يأتي :

- ضــــــمـــــان كـل تـــــكـــــويـن في مــــــجـــــال مـــــهـن األشـــــغـــــال
الـــعـــمــــومـــيـــة الالزم لـــتــــحـــســـX نـــوعـــيــــة إجنـــاز اGـــنـــشـــآت

qالقاعدية لألشغال العمومية وصيانتها
- ضـــمـــان تــــصـــمــــيم وإعــــداد مـــخــــطـــطــــات الـــتــــكـــوين

qتعلقة �هن األشغال العموميةGا
- ضـــمـــان تـــصـــمــــيم وإعـــداد ونـــشـــر كـل الـــكـــتـــيـــبـــات
والــدالئـل الـــتـــقــنـــيـــة واGـــهـــنـــيـــة اGـــتـــعـــلـــقــة �ـــهـن األشـــغــال

qالعمومية
- تــــنـــظــــيم اGــــســـابــــقــــات من أجل تــــوظــــيف األعـــوان

qهن األشغال العموميةG XمارسGا
- الـقـيـام بـكـل دراسـة أو بـحث في مـخــتـلف الـفـروع

qبهدف تطوير مهن األشغال العمومية
- تنـظيم حـلقـات دراسيـة وطنيـة ودوليـة ذات طابع
تــــقـــنـي وعـــلـــمـي وبـــيــــداغـــوجـي في مـــجــــال مـــهـن األشـــغـــال

العمومية.
الفصــل الثـالثالفصــل الثـالث
تنظيـم التكويـنتنظيـم التكويـن

اGــــــادةاGــــــادة 3 :  : تــــســـاهـم اGـــدرســــة في تــــطــــويـــر الــــقــــطـــاع
بــــتـــطــــبـــيق بــــرامج تـــكــــوين نـــوعـي طـــويل أو مــــتـــوسط أو

قصيـر اGدى وتـربصـات موجـهة إلى اإلطـارات العـاملة أو
احلديثـة العهـد بالتوظـيفq وتستجـيب لتنوع احـتياجات

الهيئات العمومية واGؤسسات.
اGــــادة اGــــادة 4 :  : تـــتــخـــذ اGـــدرســـة الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريــة
لالسـتـجـابـة في أحـسـن الـظـروف اGـمـكـنـة إلى احـتـيـاجـات
ومــتـــطـــلـــبـــات الـــشـــركــاء فـي مـــجــال احلـــلـــقـــات الـــدراســـيــة

واGلتقيات العلمية.
اGــــادة اGــــادة 5 : : �ـــكن اGـــدرســة إبـــرام اتــفــاقـــيــات تـــكــوين

وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
اGـــادة اGـــادة  6 : : �ــكن اGــدرسـة أن تــقــدم خـدمــات اإلطــعـام
واإليواء ذات صـلة مبـاشرة برتـبــة ومسـتــوى مسـؤوليـة
اGشـاركX في التكوين والتربصات واحللقات الدراسية.
اGـــادة اGـــادة 7 : : تـعـــد اGــدرســة تــســعـيــرة تـسـمح بـضـمـان

ما يأتي :
 qترقية البحث والهندسة البيداغوجية -

- تــوازن اســـتــغاللــهــا مع أخــذ مــســاهــمــة الــدولــة في
احلسبان. 

اGــادة اGــادة  8 :  : يتم التفـاوض على سعر خدمات التكوين
والدراسة واGساهمة بحرية مع الشركاء.

اGـــادة اGـــادة 9 : : حتــدد اGــدرسـة أهــداف نــشـاطــهــا بـواســطـة
مــخـــطط مــتـــوسط اGــدىq يـــعــد بـــالــتــوافـق مع مــخـــطــطــات

ومعطيات قطاع األشغال العمومية.
الفصــل الرابعالفصــل الرابع
أحكـــام ماليــــةأحكـــام ماليــــة

qـدرســة عـنـد إعـدادهـا مـيـزانـيـتـهـاGـــادة  10 :  : تـعـد اGـــادة اGا
التقديرات التحليلية حول :

qتوقعةGعدد دورات التكوين والتربصات ا -
.XتربصGعدد ا -

اGــادةاGــادة 11 :  : تدفع اGساهـمات التي تخصـصها الدولة
في إطـــــار دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هـــــذا إلـى اGـــــدرســـــةq طـــــبـــــقــــا
لإلجراءات اGقررة �وجب التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1435 اGــوافق  اGــوافق 7
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام عــضــون إنــهـــاء مــهـــام عــضــو
�ـجـلس سـلـطـة ضـبـط الـبـريـد واGـواصالت الـسـلـكـيـة�ـجـلس سـلـطـة ضـبـط الـبـريـد واGـواصالت الـسـلـكـيـة

والالسلكيةوالالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1435 اGـوافق 7 نـوفــمــبـر ســنـة q2013 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

امــحــمــد تــوفــيق بــســعيq بــصــفــته عــضــوا �ــجــلس ســلــطـة
ضـبط الـبريـد واGواصالت الـسلـكـية والالسـلكـيـةq لتـكلـيفه

بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1435 اGــوافق  اGــوافق 7
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن تعـيـX رئيس مـجلسن تعـيـX رئيس مـجلس
ســـــلــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد واGــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــةســـــلــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد واGــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة

والالسلكية.والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1435 اGـوافق 7 نـوفـمبـر سـنة q2013 يـعيّن الـسّـيد امـحـمد

تــــوفـــيق بـــســــعيq رئـــيــــســـا جملـــلس ســــلـــطـــة ضـــبـط الـــبـــريـــد
واGواصالت السلكية والالسلكية.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـقــرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 14  ذي احل  ذي احلـجـة عام ة عام 1433 اG اGـوافق وافق 30 أك أكـتـوبوبـر سر سـنة نة q2012 يq يـتـضمن تضمن تـعـيـX قضX قضـاة ماة مـسـاعديناعدين

لدى احملاكم العسكرية.لدى احملاكم العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قــرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في 14  ذي احلـجـة عام 1433 اGـوافق 30 أكـتـوبـر سـنة q2012 يـعيّـن الـعـسـكـريون
الـعـاملـون في اجلـيش الـوطـني الشـعـبي اآلتـية أسـمـاؤهمq قـضـاة مسـاعـدين لـدى احملاكـم العـسـكـرية خالل الـسـنـة القـضـائـية

: 2013 - 2012

العايدي نور الدين
حفيظ جمعة
رفاد موسى

عدالة عبد الرحمان
شاشو عبد اللطيف

ناصري محمد
بوجمعة بلقاسم

قاضي مراد
عابة عبد احلميد
قادري فرحات
عواطة عمار

عيدود الربيعي
عاللقة خلضر

بن أمحمد محمد - رضا
هامل إبراهيم

فراوسن محمد
معامرية معافي

بلغيث محمد - الربعي
بن عيسى عمروش

بن حديد فريد
شوشان مراد

بلعيد عبد احلكيم
فلوس يوسف
عباس ميلود

مزياني شعبان
زغبة بوخميس

عبد الصادق عبد الرحمان
ثالجيت محمد

صيدي أحمد
عيدة خلميسي
بورابعة العيد
Xباركية يسG
يونس رفيق

شمبازي جياللي
زياد عبد اجلبار

عتبة أحمد
هني دومة أمحمد

فرج الله سليم
عجرود عبد احلفيظ

قريد عبد القادر
بختاش علي

شيبوبي حسان
شاوش عبد الله

أوكال أمحمد
تاينسة مصطفى
زرقX عبد اجمليد

فراحي فوزي
طرش عصام

بلخوجة مصطفى
ميسوم أحمد حاج الله

أمرار عمر
بورومة باديس
طعوش صالح

بلخرشوش عادل
بوشندوقة كمال

بوعشرين عبد القادر

عروسي ميلود
حلرش شريف
بن رابح مراد
مزدور طارق

قوارطة رياض
دبي محمد

بلقاسمي رؤوف
ملزي محمد

Xعكرمي محمد - أم
غريس عبد احلميد

بوعزة مروان
زروقي عبد الرحمان

زورز فاحت
حجام محمد
أوس عابد

بوزادة محمد
غالم الله جمال الدين

شمدون محمد
تيقرين خالد
Xعادل احلس

لعجايلية غزوال
شالغمة فارس
بن زرقة كر 
ساري فاروق

مقيمي نور الدين
بوزغاية رياض

رقايبي عز الدين
سالمي عبد الوهاب
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طالبي حكيم
برواين أعمر
لعرفي حميد
مناد بلقاسم

عبايدية جمال
دليس سامي

ساهل محمد سليم
نويشي خالد

العايش محمد
نبيلي فتحي
جليل براهيم

XG - بن عورة محمد
قرابي محمد
حمودة زهير

قبزيلي الهواري
شايلي مجيد
بوعزة مروان

جالب علي
بوختالة شاكر
بلعباس هشام

بوقرقار عبد احلق
بوبكر عياد

عكرمي محمد
بوكحول حسام
بن زينة خالد

بوجفنة السعيد
حليمي ابراهيم
مويلة العلمي
غادب أمحمد

جداعي العربي
بوساحة العربي

عامر أحمد
لعروس خلضر
جهير محمد

فقاع عبد القادر
بورنان مراد

بوشقيقات فريد
طاهري محمد

قاسم بن يوسف
سالوي عز الدين

عبيدات مشري
ربحي عبد القادر
بلحواس رشيد
غازي الطيب
جناري كمال

عمران نصر الدين
كيالني أحمد
بحري أحمد

كردي عبد الكر 
عقاب ابراهيم

هبا منور
بوفرمة خلضر

عبد الهادي نور الدين
بن عودة سنوسي

بودالي خلضر
عبد اجمليد عز الدين

عمراني مداني
بن هيدور محمد

غضبان رياض
تدرس بن يوسف

عبدي جلول
ختال إسماعيل
رزايقية رياض
مختاري أحمد
مخربش عامر

حداد محمد
دوان محمد

بوعزيز صالح
كعود عبد الرزاق
بن زرافة الهادي

بكار عبد الله
بلحسان عز الدين

عكريش منير
طيبة سليمان
صاب ميلود

خنوشي فوزي
كركود محمد

كرامسي ناصر
حساني عبد القادر

تيتي محمد - الصغير

مكرلوف محمد
مرسلي عبد احلميد

غالم الهواري
زقادة عبد السالم

عبادة أحمد
سمارة مصطفى
صدوقي عيسى
حمادوش مليك

سرحان زين الدين
حدادة عبد الوهاب

مجقال عبد الرحمان
دمان دبيح عبد اللطيف

حمدوش عبد الوهاب
بن طامة خالد

قدور عبد الرحمان
عبابسية جمال

مانع دراجي
حناشي محمد
فوغالي علي

بن كولة ندير
بن عطيل رشيد

قاسمي عبد القادر
بوزيد عبد القادر - عبد احلليم

أعماروش أحمد
عرابة غالم

خريفي أحمد
سومراني حسان
برابح نور الدين
بوزواني كمال

بن محمد رشيد
بوعريشة محسن رياض

هامل أحمد
تومي أحمد

خديجي حكيم
الفارس عبد القادر
سليماني أمحمد

أوراس عبد احلكيم
بن عدة بن عودة

جوامع نسيم
رحال لهواري
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6 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1856
10 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2013 م م

حمداش رياض
هزيل براهيم

سعدوني عبد القادر - رشيد
غوالم الله عبد احلميد

عياد محمد
بن هامل عز الدين
صاري عبد العزيز

Xلكاردي محمد - أم
غميط رابح

بلحاج محمد
مباركي بلقاسم

مسعود كمال
بن دريعة مهدي

عداد نبيل
شراد طارق

Xمسعودي محمد - أم
بوطرفة عادل

سليماني رابح
طمار علي

بن شاعة محمد
ياحمدي جمال

قيطارني زوهير
مونيس علي
بولسال حمو

عفايفية عبد الغفار
سعدي هشام

بن عسكر موسى
هامل رضوان

الغربي عبد القادر
علواش معمر

بن صخرية أيوب
حمروش يوسف

بومدين سعيد - مجاهد
بن عسلة أحمد
بطيب احلاج

بلحاجي محمد
الحول علي
شطي علي

قارص العيد
عوادي مختار

عاشور عبد الرحمان
عمراوي بوعالم
بوعام يوسف

بهيليل عبد الرحمان
عدة - ابراهيم معاشو
مقدم شريف - محمد

مالك أحمد
لعماري طيب

سهالوي درهاب
زموري محمد
كيحال أحمد
علو بوعالم
عجو منور

بن ناصر منير
غا¯ عبد الهادي

حساين خليل
صمارة محمد
مفتاحي نوار

بعطاش إدريس
بن صالح أحمد
حنيفي بشير
بودالل احلاج
مرابط جمال

زواوي رضوان
مناد موسى
سايح زيان

بن شهرة مرسلي
بلبشير عواد

بن طراد قدور
بن زرقة فتحي

هدية حمزة
رحالي أمحمد
قاسمي يوسف

بكاي فيصل
بن صالح ميلود
بن صالح صالح

بن دلة نور الدين
جبران شروق
بركات مداني
خليف ناجي

حكيكي الطاهر
قرقابو عبد القادر

بوطقيوين نور الدين
بن عامر لعجال

جويني عبد الغفور
مروش مصطفى
مختاري مهدي
يوسفي جلول

شبلي عبد الوهاب
بشارة عالء الدين

أجغدير عبد العزيز
نصاح الطيب

لفايدة محمد - الطاهر
جغيم محمد أنيس

بوربعX محمد فؤاد
بوقلقول النوي

ثاليجيت رمضان
عرعار مراد

جوادي السبتي
حيدرة عابد

بن جبار بركان
بلفار محمد
دحاش فريد

بن كرادة احلاج
بلعباس نور السدات

بدراني اجلياللي
أدرغال حمودي
خضراوي جمال

ناصري علي
إبرير حميد
جوادي علي

لعريبي عبد اللطيف
بوشتيلة السبتي

بوسماحة بوعمامة
حمبلي عمار
Xلعرج أم

مرزقاني شوقي
قرنX الطاهر

بن معمر مسعود
بختة فوزي
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شارني فوزي
رمضة مجيد

عبد السالم محمد
بوخبزة عبد الرحمان

Xبن يزار ياس
بوجالل سمير
بيضياف العيد
سايغي لسعد
سويهر نواري

سعداوي الناصر
رزقي عبد العزيز

قايدي ناجي
شالبي عاشور
رماش كمال
حفاف هشام
غرايري علي
شريفي Gير

بلقاضي زهير
أبيش عبد اجلبار

باوية حلسن
نصري منير

عروش عيسى
سمارة يوسف
بودالية محمد

سايغي - بوعوينة هشام
ماضي عامر
صولي خالد

بن يعقوب عبد الله - ميلود
دراحي نصر الدين

مزعاش فاحت
نتار محمد
Xفالح حس

شويرف هواري
علمي محمد - عبد الفتاح

بوفولة سفيان
Xبن ساهل حس
العيدي يونس
العيفة قويدر

ريغة جمال الدين
مواحلي محمد
مداسي جميل

الضب عبد الغني
ربعي محمد
زقعار سعيد
نوري فارس

بخديجة محمد - صادق
قارة صالح الدين

ضيف محمد
بولطيف محمد - العربي

سناني وليد
برجيحان سلمان

رخو عمر
جفافلية جهاد

كرا�ية عالء الدين
دريزي إسماعيل

مولسهول هشام - جمال الدين
رمادنية محمد

خميس محمد - الفاحت
سويسي غريسي

إيذال نذير
عابدي فاروق
برور السعيد

بن عيسى محمد
هومي محمد

صغيري إسكندر
عكاشة عصام
عناني بلقاسم

بن زاوي رمزي
زروبتشيم أحمد

بن زطة عبد احلليم
لقصير أحمد
بوغازي نبيل
نايلي كمال
مانع سفيان

Xحوامد محمد - األم
بومهدي شوقي

عماري عالء الدين
بوروبة داود

بلخروبي مصطفى
غالب العيد

جيباوي إبراهيم
شويرف هواري

بوفارس عمر
شرقي فيصل
قريشي طارق

بن فرحات صدوق
حنفوق نواري

سراي كمال
مرزوق عمار
معنان عثمان

مسعودية عالوة
بن حمو بوجمعة
أيت صديق سعيد
معراج حسيني

عكرمي علي
عميرة محمد

بن طالب محمد - احلسن
عبابسية منير
خيشة حفناوي

تكوتي فاحت
بلحسن عبد الغاني

فنازي أحمد
سعيدي عمار

ترايكية محمد - الشريف
عيسى - ديلمي عيسى

لسود لعبيدي
بن حامد محمد رضا

قواسم محمد
العيداوي حمزة

شندارلي براهم - شراف
هزهوز إبراهيم

قرفي رضا
تمكيت كر 
بوزيد محمد
رمولي بشير
سعادنة لزهر

خليل عبد الباقي
سحنون عبد الغني

بوثلجة عزيز
مليزي رحال

بن يوب السعيد
خرباش رشيد
عزيزي فريد
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6 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2056
10 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2013 م م

راشدي أحمد
بوزعرورة رابح

بن سبتي نور الدين
بن جدو رشيد
منيع محمد

رزاز نور الدين
حمداوي حكيم

بوري مراد
عبدلية كر 
ربيع أحمد

بوسنة عبد الوهاب
مرداسي سامي

بوعالق نصر الدين
عوف كر 

بوحلبال جنم الدين
Gوشي لغريسي

عرعار حا°
±وشي كمال

معوشي إسماعيل
حديبي عبد الفتاح

زرزوني عادل
صيقع عمر

عطوي فتحي
قداري محمد

حللو سعيد
عزاز حكيم

Xزيتوني حس
خطيب عمر

مناعي عبد احلليم
بن زين شكري
عزيزي ربيع

زرزوري عادل
معنصري عادل
رمضاني حكيم

بن فوغال عبد الرزاق
صياد أسامة
مزيود عمر

Xأحمد قايد محمد - األم
برايس بوبكر
مسيف سفيان

سعداوي توفيق
دروج عبد الله

عبدلي خير الدين
لبصير العياشي
سطيطرة أحمد

غربي الزين
سناني محمد - الصالح

بشاقرة محمد
مزالي اجلودي
راشيدي كمال
لعرافة توفيق

غسمون بلقاسم
دردور لهاللي

مانع مراد
فرماس صالح
Xرزيق حس

زغالمي سيف الدين
عاشور ميلود

بوتمجت عبد احلليم
حبيلة ناصر
زمورة عدالن

ناصري الباهي
مرابط كر 

بوخناف سمير
مصباحي عادل

بورقبة مصطفى
رحامنية عز الدين

عرار ناجي
قواسمية رضوان

قادري عمر
قطوش رابح
بوحبيلة علي
بوعناني نعيم

بغور كمال
بوزيان يزيد

طراد عبد الكر 
بوربونة خالد
بوزيدة سليم
عماري محمد

أيت طيب حنافي

سحنون أحمد
هياق صالح

عزيزي مسعود
عيساوي عمار

بن وحليمة محمد
كرفاوي علي

بوخامة إلياس
منصوري السعيد

حمودي رابح
سميري محمد

قدادرة عبد احلميد
سالمة محمد - عبد الرحمان

زرادي عبد العزيز
خلول علي

بن علي إبراهيم
مساوي مراد

السوفي جمال
أهناني عبد العزيز

مراح فيصل
زيادي هواين
رميلي مراد

معروفي مختار
بوطبة مسعود
شوارفة محمد
هندة محفوظ

سعايدية خميسي
براهمي منور
رحال فاروق

بلخيري الباهي
زاريف خويلد
جفافلية صالح
زرفاوي كمال
ورتسي أسامة

كعبور عبد القادر
ثابت - إغيل محمد - السعود

زرارقة موسى
رز  عز الدين

بلهاني علي
بوفالة بالل

مخلوفي عبد الباقي
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ qيـتــضــم q2013 ــوافق 4 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـةGــوافق  اG1434 ا

ذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدركذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدرك
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qحافظ األختام qووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اGـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةq اGــعــدّل واGــتــمّمq ال ســيّــمــا اGــادّة 15

q(الفقرة 5) منه

- وبـــــمــــقـــــتـــــضــى اGــــرســـوم رقم 66 - 167 اGــــــؤرّخ
فـــي 18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الــــــمــــوافــق 8 يـــــــونـــــــيـــــــو
ســنة 1966 الـذي يـحـدد �ـوجـبه تـألـيف وتـسـيـيـر الـلّـجـنـة
اGـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان اGـــتــرشـــحــG Xـــهــام ضـــبــاط الـــشــرطــة

qالقضائية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اGـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عـام 1426 اGـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الّذي يـحدّد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

qتمّمGعدّل واGا qالوطني وصالحياته

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 09 - 143
اGــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اGــوافق 27 أبــريل
ســــــــنـــــة 2009 والـــــــمـــــــتــــــضـــــمّـن مــــــهــــــام الـــــدرك الــــــوطـــــني

qوتنظيمه

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة X2012 والـمتضمّن تعي

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

- و�ــقــــتــضى الــقــــرار الــوزاري اGــــشــتــرك اGـؤرّخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اGـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
qـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةGوا

qعدّلGا

- وبــــعــــد االطالع عــــلى مــــحــــضــــر الــــلــــجـــنــــة اGــــكــــلــــفـــة
بـامـتـحـان ذوي الرتـب في الـدرك الـوطـني ورجـال الدرك
اGـترشحG Xـهام ضابط الشـرطة القضـائية اGؤرّخ في 23

q2013 يناير سنة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
الواردة أسماؤهم في القائمة اGلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 4 أبريل سنة 2013.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك ڤنايزيةعبد اGالك ڤنايزية

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 26  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 2 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
رئـــيس ونـــائب رئـــيس مـــصــالـح اGــراقـــبـــة اGــســـبـــقــةرئـــيس ونـــائب رئـــيس مـــصــالـح اGــراقـــبـــة اGــســـبـــقــة

للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار وزاري مــــشـــــتـــــــرك مــــــؤرّخ فـي 26
qــوافق 2 ســبــتــمــبـــر ســنـة 2013 تــنــهىGشــوّال عــام 1434 ا
ابـتـداء من 31 يـولـيــو سـنـة q2013 مـهـام الـضـابـطـX اآلتي
اســـمـــاهـــمـــاq بــصـــفـــتـــهـــمــا رئـــيس ونـــائـب رئــيـس مــصـــالح
اGـــراقــبـــــة اGـــســبـــقـــــة لــلـــنــفـــقـــــات اGــلـــتــــزم بــهــــا بـــوزارة

الدفــاع الــوطني :

رئيس اGصلحة :رئيس اGصلحة :

- العقيد الطيب عنزر.

نائب رئيس اGصلحة :نائب رئيس اGصلحة :

- الرائد يزيد بوقزولة.



6 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2256
10 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2013 م م

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 26  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 2 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
رؤسـاء ونــائب رئـيـس اGـصــالح اجلــهـويــة لـلــمـراقــبـةرؤسـاء ونــائب رئـيـس اGـصــالح اجلــهـويــة لـلــمـراقــبـة
اGــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اGــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحياGــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اGــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحي

العسكرية.العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار وزاري مــــشـــــتـــــــرك مــــــؤرّخ فـي 26
qــوافق 2 ســبــتــمــبـــر ســنـة 2013 تــنــهىGشــوّال عــام 1434 ا
ابــتــداء من 31 يــولــيــو ســنـة q2013 مــهــام الــضــبــاط اآلتــيـة
أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونائب رئيس اGصالح اجلهوية
لــلـمــراقـبــة اGـســبـقــة لـلـنــفـقــات اGـلــتـزم بــهـا لـدى الــنـواحي

العسكـريـة :
رؤساء اGصالح :رؤساء اGصالح :

qالناحية العسكرية الثالثة qالرائد صالح شرفي -
- اGــــــــقــــــــــدم رشــــــــــيـــــــد بــن جـــــــــــدوq الــــــــنــــــــاحــــــــــــيـــــــة

qالعسكـريــة اخلامسة
- الــــــــــرائـــــــــــد ابـــــــــراهــــــــــــيـم زرزورq الـــــــــنــــــــاحـــــــــــيــــــــة

العسكــريـة السادسة.

نائب رئيس اGصلحة :نائب رئيس اGصلحة :
- الــــــرائـــــد عــــبـــــد الـــــتــــواب حـــــشـــــايــــشـيq الــــنـــــاحـــــيــــة

العسكـرية الرابعـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 26  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2013 ــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةGــوافق اGا
رئـــيس ونـــائب رئـــيس مـــصــالـح اGــراقـــبـــة اGــســـبـــقــةرئـــيس ونـــائب رئـــيس مـــصــالـح اGــراقـــبـــة اGــســـبـــقــة

للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.للنفقات اGلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار وزاري مــــشـــــتـــــــرك مــــــؤرّخ فـي 26
شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 2 ســبـــتــمــبــــر ســنــة 2013 يـــعــيّن
الـضابـطـان اآلتي اسمـاهـما رئـيس ونائـب رئيس مـصالح
اGـــراقــبـــــة اGـــســبـــقـــــة لــلـــنــفـــقـــــات اGــلـــتــــزم بــهــــا بـــوزارة

الدفــاع الــوطنيq ابتداء من أول غشت سنة 2013 :

رئيس اGصلحة :رئيس اGصلحة :
- اGقدم محمد إقبال ميمون.

نائب رئيس اGصلحة :نائب رئيس اGصلحة :
- الرائد حسX بوزيدي.

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 26  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2013 ــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةGــوافق اGا
رؤسـاء ونـائب رئــيس  اGـصـالح اجلــهـويـة لـلــمـراقـبـةرؤسـاء ونـائب رئــيس  اGـصـالح اجلــهـويـة لـلــمـراقـبـة
اGــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اGــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحياGــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اGــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحي

العسكرية.العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار وزاري مــــشـــــتـــــــرك مــــــؤرّخ فـي 26
شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 2 ســبـــتــمــبــــر ســنــة 2013 يـــعــيّن
الـضـبـاط اآلتـيـة أسـمـاؤهم رؤسـاء ونـائب رئـيس اGـصالح
اجلــهـويــة لـلــمــراقـبــة اGــسـبــقــة لـلــنـفــقــات اGـلــتــزم بـهــا لـدى

النواحي العسكريةq ابتداء من أول غشت سنة 2013 :

رؤساء اGصالح :رؤساء اGصالح :

- الـــــــــرائــــــــد فـــــــهــــــــمـي بــن أحـــــــمـــــــــدq الـــــــنــــــــاحــــــــــيـــــــة
qالعسكــريــة الثالثـة

- الــــــــــرائـــــــــــد ابـــــــــراهــــــــــــيـم زرزورq الـــــــــنــــــــاحـــــــــــيــــــــة
العسكــريـة اخلامسـة.

- الـــــرائـــــد شـــــمس الـــــدين بـن مـــــهــــيـــــديq الـــــنـــــاحـــــيــــة
العسكرية السادسة.

نائب رئيس اGصلحة :نائب رئيس اGصلحة :

- الــــنـــــقــــيـب عــــبــــد احلـــــكــــــيـم رحــــمــــونـيq الــــنـــــاحــــيــــة
العسكـريـة الرابعـة.

وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرنمية الرّيفييفيّة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 25  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــة q2013 يــــــحـــــــدq يــــــحـــــــدّد عــــــددد عــــــدد

اGـــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الـــطــابع الـــوظــيـــفي لـــلــعـــمــالاGـــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الـــطــابع الـــوظــيـــفي لـــلــعـــمــال
اGـــهــنــيـــX وســائــقي الـــســيــارات واحلــجـــاب بــعــنــواناGـــهــنــيـــX وســائــقي الـــســيــارات واحلــجـــاب بــعــنــوان
اGــــــؤســـــســــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة ذات الــــــطــــــابع اإلدارياGــــــؤســـــســــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة ذات الــــــطــــــابع اإلداري
واGــــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة ذات الــــطــــابع الــــعــــلــــميواGــــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة ذات الــــطــــابع الــــعــــلــــمي
والـتـكـنــولـوجي الـتـابـعـة لـوزارة الــفالحـة والـتـنـمـيـةوالـتـكـنــولـوجي الـتـابـعـة لـوزارة الــفالحـة والـتـنـمـيـة

الريفية.الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
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- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1410 اGـوافق أول يـنـايـر  سـنة
1990 الــــذي يـــحــــــدّد صالحــــــيــــات وزيـــر الــــفالحــــةq اGــــعـــدّل

qتمّمGوا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

qوسائقي السيارات واحلجاب

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولىاGادة األولى : :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 38 من اGـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اGــؤرخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اGـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واGـذكـور أعالهq يــحـدد عـدد
XـهـنـيـGـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اGا
وســــائــــقي الــــســــيــــارات واحلــــجــــاب بـــعــــنــــوان اGــــؤســــســـات
الـعــمــومـيــة ذات الـطــابع اإلداري واGــؤسـســات الـعــمـومــيـة
ذات الـــطـــابع الــعـــلــمـي والــتـــكــنـــولــوجـي الــتـــابــعـــة لــوزارة

الفالحة والتنمية الريفيةq طبقا للجدول اآلتي :

اGؤسسات العموميةاGؤسسات العمومية
اGناصب العليااGناصب العليا

اGعهد الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية

اGعهد الوطني لألبحاث الغابية

اGعهد الوطني حلماية النباتات

اGعهد التقني لتربية احليوانات

اGعهد التقني للزراعات الواسعة

اGــعــهــد الــتــقــني لــزراعــة الــبــقــول والــزراعــات
الصناعية

مسؤول اGصلحةمسؤول اGصلحة
الداخليةالداخلية

رئيسرئيس
مطعممطعم

رئيسرئيس
مخزنمخزن

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
حظيرةحظيرة
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احملافظة السامية لتطوير السهوب

اGــــعــــهــــد الــــتــــقـــنـي لــــزراعــــة أشـــجــــار الــــفــــواكه
والكروم

الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة

اGعهد الوطني للطب البيطري

اGـــعـــهــــد الـــوطـــنـي لألراضي والــــســـقي وصـــرف
اGياه

اGعـهد الـتـقني لـتنــمــية الـزراعة الـصحـراوية
- بسكرة -

اGــركــز الــوطـــني Gــراقـــبــة الــبــذور والـــشــتــائل
وتصديقها

اGعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

مـــــحـــــافــــظـــــة تـــــنـــــمــــيـــــة الـــــفالحـــــة فـي اGــــنـــــاطق
الصحراوية - ورقلة -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - تيميمون -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - قاGة -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - تيزي وزو -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - عX تموشنت -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - اجللفة -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - حديقة التجارب - اجلزائر -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - عX طاية -

اGــــعــــهـــــد الــــتــــكــــنـــــولــــوجي اGـــــتــــوسط الـــــفالحي
اGتخصص - سطيف -

اGدرسـة الـوطـنـيـة لـلـغابـات - بـاتـنـة - (اGـعـهد
التكنولوجي للغابات سابقا)

احلظيرة الوطنية - القالة -

التصنيفالتصنيف

مسؤول اGصلحةمسؤول اGصلحة
الداخليةالداخلية

رئيسرئيس
مطعممطعم
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

اGؤسسات العموميةاGؤسسات العمومية
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التصنيفالتصنيف

مسؤول اGصلحةمسؤول اGصلحة
الداخليةالداخلية

رئيسرئيس
مطعممطعم

رئيسرئيس
مخزنمخزن

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
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1
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43

احلظيرة الوطنية - جرجرة -

احلظيرة الوطنية - ثنية احلد -

احلظيرة الوطنية - شريعة -

احلظيرة الوطنية - بلزمة -

احلظيرة الوطنية - تازة -

احلظيرة الوطنية - قوراية - بجاية -

احلظيرة الوطنية - تلمسان -

XـتـخصـصGا Xمركـز تـكوين األعـوان الـتقـنـي
في الغابات - جيجل -

XـتـخصـصGا Xمركـز تـكوين األعـوان الـتقـنـي
في الغابات - اGدية -

منطقة احملافظة على تكاثر الصيد -معسكر-

منطقة احملافظة على تكاثر الصيد -تلمسان-

منطقة احملافظة على تكاثر الصيد -زرالدة-

منطقة احملافظة على تكاثر الصيد -اجللفة-

مركز الصيد - زرالدة -

مركز الصيد - رغاية -

مركز الصيد - تلمسان -

مركز التكوين واإلرشاد الفالحي - اGدية -

مــركــز الــتــكـويـن واإلرشــاد الـفـالحي -لــســيـدي
مهدي - ورقلة -

اجملموعاجملموع

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 25 جمادى األولى عام 1434 اGوافق 7 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن  وزير الفالحةعن  وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

 األمX العام األمX العام
فضيل فروخيفضيل فروخي

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اGؤسسات العموميةاGؤسسات العمومية
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 2  ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1433 اGوافق  اGوافق 25 يناير يناير
ســنــــة ســنــــة q2012 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارةن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارة

الغرفة الوطنية للفالحة.الغرفة الوطنية للفالحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 2 ربــــــيع األوّل عـــــام 1433
اGــــوافق 25 يــــنــــايــــر ســــنــــة q2012 يـــــعــــيّن الــــسّــــادة اآلتــــيــــة
أسـماؤهم تـطبيـقا ألحـكام اGادّة 29 من اGرسـوم التّنـفيذيّ
رقم 10-214 اGــــــؤرّخ في 7 شــــــوّال عــــــام 1431 اGــــــوافق 16
سبـتمبر سنة 2010 الذي يحـدّد القانون األسـاسي للغرف
الـــفالحـــيــةq أعـــضــاء في مـــجـــلس إدارة الــغـــرفــة الـــوطــنـــيــة

للفالحة ¨ثلX للوزراءG qدة خمس (5) سنوات :
qكلّف بالفالحةGثل الوزير ا¨ q1 - علي معطى اللّه
2 - يــــــــــوسف راجــــم خـــــــوجـــــــــةq ¨ــــــثـــل الـــــــوزيـــــــر

qكـلّـف بالفالحـةGا
qاليةGكلّف باGثل الوزير ا¨ q 3 - أحمد صا

qكلّف بالتجارةGثل الوزير ا¨ q4 - علي بورجوان
5 - عمـــر بوڤـروةq ¨ثـل الــوزيـر اGـكـلّــف باGـوارد

qائـيةGا
6 - إلـيـاس مـجاكq ¨ـثل الـوزيـر اGـكـلّف بـالـصـنـاعة

qتوسطةGؤسسات الصغيرة واGوا
7 - محمـد قمراويq ¨ثل الديـوان الـوطني للسقي

وصرف اGياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 14  ربـــــــيـع األو ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 6
فــبـرايــر ســنـــة فــبـرايــر ســنـــة q2012  يــعـدq  يــعـدّل الــقــــرار اGـؤرل الــقــــرار اGـؤرّخ في خ في 11
ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام 1431 اGوافق  اGوافق 19  أكتـوبـر سـنة  أكتـوبـر سـنة 2010
 واGـتــضـم واGـتــضـمّــن تـعــيـX أعــضــاء مـجــلس إدارة الـديـوانــن تـعــيـX أعــضــاء مـجــلس إدارة الـديـوان

الوطني اGهني للحليب ومشتقـاتـه.الوطني اGهني للحليب ومشتقـاتـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 14 ربــــيـع األوّل عـــام 1433
اGوافق 6 فبـراير سنـة q2012 يعـدّل القرار اGؤرّخ في 11
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1431 اGــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010
واGتـضمّـن تـعيX أعـضـاء مجـلس إدارة الديـوان الوطني

اGهني للحليب ومشتقـاتهq اGعدّلq كما يأتي :

"يــعـــيّن بــصــفــتــهـم أعــضــاء مــجــلس إدارة ...............
(بدون تغيير حتى) :

¨ـــثـل وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة  q1 - عـــلي عـــبـــدة
qرئيسـا qالريفية

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

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 11 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 24 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة q2013 يــتــضــمن وضع يــتــضــمن وضع

بـــعـض األسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارة اGـــكـــلــــفـــة بـــاGـــواردبـــعـض األسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارة اGـــكـــلــــفـــة بـــاGـــوارد
اGائيـة في حالـة القـيام باخلـدمة لـدى وزارة التـعليماGائيـة في حالـة القـيام باخلـدمة لـدى وزارة التـعليم
العالي والبحث العلمي (مؤسسات حتت الوصاية).العالي والبحث العلمي (مؤسسات حتت الوصاية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Xإن األم

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
qائيةGوارد اGووزير ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 361
اGــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اGــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا
اGــــنــــتـــــمــــX إلى األسـالك اخلـــــاصـــــة بــــاإلدارة الـــــمـــــكــــلــــفـــة

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 4
شـوّال عـام 1413 اGـوافق 27 مـارس سـنة 1993 واGـتـضمن
وضع بـعض األسالك النـوعيـة الـتابـعة لـوزارتي التـجهـيز
والــســكن في حــالـة الــقــيــام بـاخلــدمــة لــدى وزارة الـتــربــيـة
الــوطــنــيـــة واGــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع اإلداري

qالتابعة لها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 2 من اGـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 361  اGــؤرخ في 10 ذي الــقــعــدة عــام
1429 اGوافق 8 نوفـمبر سنة 2008 واGـذكور أعالهq يوضع

في حـــالــة الـــقــيــام بـــاخلــدمـــة لــدى وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي (مــؤسـسـات حتت الـوصـايـة) وفي حـدود
الـتـعــداد اGـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارq اGــوظـفـون

اGنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

9اGهندسون في اGوارد اGائية

1التقنيون في اGوارد اGائية
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الفالحة والتنمية وزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

- 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 :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 2 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 08 - 286 اGؤرّخ في 17 رمـضان عام 1429
اGوافق 17 سبـتمبر سنة 2008 واGذكور أعالهq يوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعــلـمي (مــؤســسـات حتت الــوصـايــة) وفي حــدود الـتــعـداد
اGـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اGوظـفـون اGنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـGـسـار اGـادّة ة 2 :  تــضـمن تـسـيـيــر اGـاداGا
qـــــادة األولـى أعالهGــــــذكــــــورة فـي اGلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مــــصــــالـح وزارة الــــتـــــعــــلـــــيم الـــــعــــالي والـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي
واGــؤســســات حتـت الــوصــايــةq طــبـقــا لـألحــكــام الــقــانــونــيـة
األسـاســيـة اGـنـصـوص عـلـيـهـا في اGـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم
08 - 361  اGــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اGــوافق 8

نوفمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةq طـبـقــا ألحـكـام اGـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 361  اGــؤرخ في 10 ذي الــقــعــدة عــام

1429 اGوافق 8 نوفمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اGـشـغـولـة من طـرف اGوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGاداGادّة ة 5 :  يلغى الـقرار الوزاري اGـشترك اGؤرّخ في
4 شوّال عام 1413 اGوافق 27 مارس سنة 1993 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 6 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 24 مارس سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اGوارد اGائية وزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 29 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1434 اG اGـوافق وافق 11  أب  أبـريل سريل سـنة نة q2013 يq يــــتـضـمن وضعمن وضع

بعض األسالك اخلاصة ببعض األسالك اخلاصة بـاإلدارة اGكلفاإلدارة اGكلفـة بالفالحة فية بالفالحة في
حـالالــــة الة الـقــــيــــام بام بـاخلاخلــــدمدمـة لة لــــدى وزارة دى وزارة الـتــعــلـيم الــعـاليالـتــعــلـيم الــعـالي

والبحث العلمي (مؤسسات حتت الوصاية)والبحث العلمي (مؤسسات حتت الوصاية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �قتضى اGرسوم الرئاسي رقم 12 - 326 اGؤرّخ

في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012
qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

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

qكلفة بالفالحةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمGا

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

22مهندس في الفالحة

17تقني في الفالحة

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـGـسـار اGـادّة ة 2 :  تــضـمن تـسـيـيــر اGـاداGا
qـــــادة األولـى أعالهGــــــذكــــــورة فـي اGلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مــــصــــالـح وزارة الــــتـــــعــــلـــــيم الـــــعــــالي والـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي
واGــؤســســات حتـت الــوصــايــةq طــبـقــا لـألحــكــام الــقــانــونــيـة
األسـاســيـة اGـنـصـوص عـلـيـهـا في اGـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم
08 - 286 اGـــــؤرّخ في 17 رمـــــضـــــان عـــــام 1429 اGـــــوافق 17

سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةq طـبـقــا ألحـكـام اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 08 - 286 اGؤرّخ في 17 رمـضان عام 1429

اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اGـشـغـولـة من طـرف اGوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGـاداGـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 11 أبريل سنة 2013.
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