
العدد العدد 57
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9  محرمحرّم عام م عام 1435هـ
اGوافق اGوافق 13 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

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13-367 مـــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1435 اGـــوافق 9 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اGاليـة......................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13-368 مـــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1435 اGـــوافق 9 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
...........................................................................................XهنيGميزانيـة تسيير وزارة التكوين والتعليم ا

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13-369 مـــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1435 اGـــوافق 9 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...........................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  13 - 370 مـؤرخ في 5 مـحــــرم عــــام 1435 اGـوافـق 9 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمـن نقل مـقــر اGـدرسة
الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  13 -  371  مـؤرخ في 5 مـحـرم عـام 1435 اGـوافـق 9 نـوفـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمـن نـقل مــقــر اGـدرسـة
العليا للتجارة............................................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  13 - 372 مـؤرخ في 5 مـحــرم عـام 1435   اGـوافـق 9 نـوفـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمـن نـقل مــقــر مـدرسـة
الدراسات العليا التجارية............................................................................................................................
اGـوافـق  9 نــوفــمــبــر ســنــة q2013 يــتـضــمــن إنــشــاء اGــدرسـة مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  13 -  373 مـؤرخ في 5 مــحــرّم عــام 1435 
التحضيرية في علوم الطبيعة واحلياة �ستغا�..............................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 13 - 374 مـــؤرخ في 5 مــحـــرّم عــام 1435 اGـــوافق 9 نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــحـــدد الـــقـــانــون األســـاسي
النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة اGكلفة بالغابات...........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 -  375 مؤرّخ في 5 محـرّم عام 1435 اGوافـق 9 نـوفمـبر سـنة q2013 يـتـمم اGـرســوم التـنـفــيـذي رقم
93-148 اGــؤرخ في 2 مـحــرم عـام 1414 اGـوافـق 22 يـونـيــو سـنـة 1993 الـذي يـحـدد القـانـون األسـاسـي لـلمـعـهـد الـوطـني

للطب البيطري...........................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 376 مـؤرّخ في 5 محـرّم عام 1435 اGـوافق 9 نـوفمـبـر سـنة q2013 يعـدل ويـتـمم اGرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 94-255 اGـؤرخ في 9 ربــيع األول عــام   1415 اGـوافق 17  غــشـت ســنـة 1994 واGــتــضــمن إنــشــاء اGــدرســة الــوطــنــيـة
العليا للسياحة............................................................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  ذي احلـجــة عــام 1434 اGـوافق 4 نـوفـمــبـر سـنـة q2013 يــتـضـمّـن إنـهـاء مـهــام سـفـيــر فـوق الـعـادة
ومفوّض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية �وسكو (روسيا الفيدرالية)................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  ذي احلجـة عـام 1434 اGوافق 4 نوفمـبر سنة q2013 يتـضمّن تعـيX سفـير فوق الـعادة ومفوّض
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةq حتت تصرف االحتاد اإلفريقي..........................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 27  ذي الـقـعـدة عام 1434 اGـوافق 3 أكـتـوبـر سـنة q2013 يـتـضـمن فـتح شـعـب وتـخـصـصات
فـي اGاجسـتيـر باGدرسـة العـسكريـة اGتـعددة التـقنـيات/النـاحيـة العسـكريـة األولى ويحدّد عـدد اGقـاعد البـيداغـوجية
اGفتوحة بعنوان السنة اجلامعية 2013 - 2014..............................................................................................
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قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 27  ذي الـقـعـدة عام 1434 اGوافق 3 أكـتـوبر سـنة q2013 يـتضـمن فـتح شعـبـة في التـكويــن
مـا بـعد الـتـدرج اGـتخـصص بـاGـدرسة الـعـسـكريـة اGـتـعددة الـتـقـنيـات/الـنـاحيـة الـعـسكـريـة األولى ويـحدّد عـدد اGـقـاعد
البيداغوجية اGفتوحة  بعنوان السنة اجلامعية 2013 - 2014..........................................................................

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية

قـرار مؤرخ في 24 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 30 سـبتـمبـر سنة q2013 يـتضمن تـفويض سـلطة الـتعيـX والتسـيير اإلداري
Gديري اGصالح الفالحية في الواليات.............................................................................................................
قـرار مؤرخ في 24 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 30 سـبتـمبـر سنة q2013 يـتضمن تـفويض سـلطة الـتعيـX والتسـيير اإلداري
حملافظي الغابات في الواليات........................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار مؤرخ في 26  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8  يـنـايــر سـنة q2013 يـحـدّد كـيـفيـات تـنـظـيم الـتـكـوين الـتـحـضـيـري لشـغل بـعض
الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلّفة باألشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجـه...............................
قـرار مؤرخ في 17 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 29 يـنـايـر سـنة q2013 يـحـدد كــيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكـوين الـتـحـضـيـري لـشـغل
بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة بالديوان الوطني لإلشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه........................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مشـتـــرك مـؤرّخ في أوّل شـعـبـان عام 1434 اGـوافق 10 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضـمن وضع بـعض األسـالك اخلـاصة
الـتـابـعــة لإلدارة اGـكـلـفــة بـاألشـغـال الـعــمـومـيـة في حــالـة الـقـيــام بـاخلـدمـة لــدى وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي
(مؤسسات حتت الوصاية).............................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2013...............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2013.................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

11 000 000

11 000 000

11 000 000

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغـى مــن مـــيـــزانـــيـــة ســــنـــة 2013
اعـــتــــمــــاد قــــدره أحـــد عـــشـــر مـــلـــيـــونــا وخـــمـــســـمـــائـــة ألـف
ديــنـــار(11.500.000 دج) مــقـــــيّـــــد فـي مــيـــزانــيــة تــســـيــيــر
وزارة اGـالـيـة وفي الـبـاب رقم 37-03 "اإلدارة اGـركـزية -

دراسات".

2 : :  يــــــخــــــــصــــص Gــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــنــــــة 2013 اGـــــاداGـــــادّة ة 
اعـتـمـاد قــدره أحد عـشر مليـونا وخمسـمائة ألـف دينـار
(11.500.000 دج)  يــقــــيّــــد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة
اGــالــيــة وفي الــبــابــX اGــبــيــنــX في اجلــدول اGــلـحـق بــهـذا

اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــكـــلــف وزيـــــر اGــالـــيـــــة بـــتــنـــفـــيــــذ هــــذا
اGــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-367 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة q q2013 يـتــضــمـن نـقليـتــضــمـن نـقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGاليـة.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اGاليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ  

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

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�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-52 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
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q2013 الية لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا
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االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-368 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة q q2013 يـتــضــمـن نـقليـتــضــمـن نـقل

اعــــتـــمــــاد في مـــيــزانــيـــة تـــســيــيـــر وزارة الــتــكــويناعــــتـــمــــاد في مـــيــزانــيـــة تـــســيــيـــر وزارة الــتــكــوين
.XهنيGوالتعليم ا.XهنيGوالتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــ  

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

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�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-67 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمن توزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـكوين
والـتعـليم اGـهـنيـX من مـيزانـية الـتـسيـيـر �وجب قـانون

q2013 الية لسنةGا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغـى مــن مـــيـــزانـــيـــة ســــنـــة 2013
اعـتــمــاد قــدره مـائـة وثـمــانـيـة ماليـX ومـائـة ألف ديـنــار
(108.100.000 دج) مــقــــيّــــد فـي مــيــزانــيـة تـســيــيـر وزارة
الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلــــيم اGـــهـــنـــيـــX وفي الـــبـــاب رقم 05-36
"إعـانــات لــلــمــعــاهـد الــوطــنــيــة اGـتــخــصــصــة في الــتــكـوين

اGهني".

2 : :  يــــــخــــــــصــــص Gــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــنــــــة 2013 اGـــــاداGـــــادّة ة 
اعتــمــاد قـــدره مـائـة وثـمـانـيـة ماليـX ومـائـة ألف ديـنـار
(108.100.000 دج)  يــقـــيّـــد في مــيـزانـيــة تــسـيـيــر وزارة
الــتــكـويـن والــتـعــلــيم اGــهــنــيــX وفي األبــواب اGــبــنـيــة في

اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــكــلـــف وزيــــر اGــالـــيــة ووزيــر الـــتــكــوين
والــتــعـــلــيم اGـــهــنــيـــqX كلّ فــيـــمــا يـــخــصّهq بـــتــنــفـــيـــذ هــــذا
اGــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-369 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة q2013 يـتــضــمـن نـقلq يـتــضــمـن نـقل

اعــــتــــمــــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة الــــعـــملاعــــتــــمــــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة الــــعـــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــ  
qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

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�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-69 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير

q2013 الية لسنةGوجب قانون ا�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــــغى مـن مـــــيــــــزانـــــيــــــة ســـــنـــــة 2013
اعـــــتــــــمـــــــاد قـــــــدره أربــــــعـــــــة عـــــشــــــــر مـــــلـــــيــــــــون ديـــــنــــــــار
(14.000.000 دج) مـقــــيّــــد فـــي مـيــزانـيـة تـســيـيـــر وزارة
الــعـــمــــل والــتـــشـــغـــيــل والـــضـــمــــــان االجــتـــمـــاعـــي وفـــي

الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات".
2 : : يـــــــخـــــــــصص Gـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2013 اGــــــاداGــــــادّة ة 
اعــــتــــمــــــــاد قــــــــدره أربـــعـــــــة عــــشــــــر مــــلــــيــــــون ديــــنــــــار
(14.000.000 دج) يــقـــيّـــــد فـــي مـيـزانـيــة تـسـيـيــر وزارة
Xالــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــان االجــتــمـاعـي وفي الــبــابـ

اGبينX في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يــــكـــــلــف وزيـــــر اGــــالـــــيــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
qكـلّ فــيـــمـــا يـــخــصّه qوالــتـــشـــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي
بـــتــــنــــفــــيــــذ هــــــذا اGــــرســـــوم الـــذي يــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

2. 000.000

2. 000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

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

02 - 34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث ............................................

مجموع القسم الرابع
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العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعيمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

12.000.000

12.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اGؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

qواخلاصة التابعة للدولة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يـنـقـل مـقــر اGـدرسة الوطـنية الـعليا
لإلحـصــاء واالقـتـصـــاد الـتـطـبـيـقــي اخلـاضـعـــة لـلـمـرســوم
الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 08-222 اGــؤرخ في 11 رجب عــام 1429
اGـوافق 14 يـولـيـو سـنـة 2008  واGـذكـور أعالهq من مـديـنـة

اجلزائر إلى مدينة القليعةq والية تيبازة.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 2  :  : حتــــــــوّل مـــــــــجـــــــــمــــــــوع األمـالك واحلـــــــــقــــــــوق
وااللتـزامات واGـستـخدمـX التـابعـX للـمدرسـة الوطـنية
الـعـلـيـا لإلحـصـاء واالقـتـصـاد الـتـطـبـيـقي إلـى اGـقـر اجلـديد

للمدرسة.

يـــتــــرتب عـــلى نــــقل اGـــقـــر إعـــداد جـــرد كــــمي وكـــيـــفي
وتــقـديـري تـعـدهq طــبـقـا لـلـقــوانـX والـتـنـظــيـمـات اGـعـمـول
بهاq جلـنة يعـX أعضـاءها كل من الوزيـر اGكـلف بالتـعليم

العالي والبحث العلمي والوزير اGكلف باGالية.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم  مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم  13 -  - 370 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 5 مـــحــــــرم مـــحــــــرم
عــــام عــــام 1435 اGـوافـق  اGـوافـق 9 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يـتـضمـنq يـتـضمـن
نــــقل مـــقـــــر اGـــدرســـة الـــوطــــنـــيـــة الــــعـــلـــيــــا لإلحـــصـــاءنــــقل مـــقـــــر اGـــدرســـة الـــوطــــنـــيـــة الــــعـــلـــيــــا لإلحـــصـــاء

واالقتصاد التطبيقي.واالقتصاد التطبيقي.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اGـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اGــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واGـــتـــعــلق

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اGؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اGـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةG1991 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-222 اGؤرخ
في 11 رجب عـــــام 1429 اGـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
واGـتـضـمـن حتـويل اGـعــهـد الـوطـني لــلـتـخــطـيط واإلحـصـاء

qإلى مدرسة خارج اجلامعة



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم  مـرسـوم تـنـفيـذي رقم  13 -   -  371  مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 مـحـرم عام مـحـرم عام
1435 اGـوافـق اGـوافـق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة q2013 يـتــضـمـن نـقلq يـتــضـمـن نـقل

مقـر اGدرسة العليا للتجارة.مقـر اGدرسة العليا للتجارة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اGـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اGــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واGـــتـــعــلق

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اGؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اGـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةG1991 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-216 اGؤرخ
في 11 رجب عـــــام 1429 اGـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
واGـتــضـمن حتـويل اGـدرسـة الـعـلــيـا لـلـتـجـارة إلى مـدرسـة

qعدلGا qخارج اجلامعة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اGؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

qواخلاصة التابعة للدولة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـنــقل مـقــر اGـدرسـة الــعـلــيـا لـلــتـجـارة
اخلـاضـعة لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-216 اGـؤرخ في 11
رجـب عـــام 1429 اGــــوافق 14 يــــولــــيـــو ســــنـــة q2008 اGـــعـــدل
qمن مـديـنــة اجلـزائـر إلى مـديـنــة الـقـلـيـعـة qــذكـور أعالهGوا

والية تيبازة.
اGــــــــاداGــــــــادّة ة 2  :  : حتــــــــوّل مـــــــــجـــــــــمــــــــوع األمـالك واحلـــــــــقــــــــوق
وااللـتــزامـات واGـســتـخـدمــX الـتـابــعـX لـلــمـدرسـة الــعـلـيـا

للتجارة إلى اGقر اجلديد للمدرسة.

يـــتــــرتب عـــلى نــــقل اGـــقـــر إعـــداد جـــرد كــــمي وكـــيـــفي
وتــقـديـري تـعـدهq طــبـقـا لـلـقــوانـX والـتـنـظــيـمـات اGـعـمـول
بهاq جلـنة يعـX أعضـاءها كل من الوزيـر اGكـلف بالتـعليم

العالي والبحث العلمي والوزير اGكلف باGالية.
اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  13 -  - 372 مـؤرخ في مـؤرخ في 5 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
 1435  اGـوافـق اGـوافـق 9 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمـن نـقلq يـتـضـمـن نـقل

مقـر مدرسة الدراسات العليا التجارية.مقـر مدرسة الدراسات العليا التجارية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اGـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اGــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واGـــتـــعــلق

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اGؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اGـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةG1991 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-223 اGؤرخ
في 11 رجب عـــــام 1429 اGـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
واGــتـضـمن حتـويل اGــعـهـد الـوطـني لــلـتـجـارة إلى مـدرسـة

qخارج اجلامعة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-330 اGؤرخ
في 23 شـــوال عـــام 1430 اGــــوافق 12 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2009
واGــتــضــمن تـــغــيــيــر تــســمــيــة اGــدرســـة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا

qللتجارة



9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1057
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اGؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

qواخلاصة التابعة للدولة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــنـــــقــل مـــــقـــــر مــــدرســــة الــــدراســــات
الــعـلـيـا الــتـجـاريـة اخلــاضـعـــة لـلــمـرســـوم الـتــنـفـيـــذي رقم
08-223 اGـؤرخ في 11 رجب عـام 1429 اGـوافق 14 يــولــيـو

سـنة 2008 واGذكـور أعالهq من مـدينـة اجلزائـر إلى مديـنة
القليعةq والية تيبازة.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2  :  : حتـــــــوّل مـــــــجــــــــمـــــــــوع األمالك واحلــــــــقــــــــوق
وااللــــتـــــزامــــــات واGـــــســـــتــــخـــــدمـــــــX الـــــتــــابـــــعـــــG Xـــــدرســــة
الــدراسات العليا التجاريـة إلى اGقر اجلديد للمدرسة.

يـــتــــرتب عـــلى نــــقل اGـــقـــر إعـــداد جـــرد كــــمي وكـــيـــفي
وتــقـديـري تـعـدهq طــبـقـا لـلـقــوانـX والـتـنـظــيـمـات اGـعـمـول
بهاq جلـنة يعـX أعضـاءها كل من الوزيـر اGكـلف بالتـعليم

العالي والبحث العلمي والوزير اGكلف باGالية.
اGاداGادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013. 
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  13 -   -  373 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435 اGــــوافـقGــــوافـق  9 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة q2013 يــــتــــضـــمـنq يــــتــــضـــمـن

إنــشــاء اGــدرســة الــتــحــضـيــريــة في عــلــوم الــطــبــيــعـةإنــشــاء اGــدرســة الــتــحــضـيــريــة في عــلــوم الــطــبــيــعـة
واحلياة �ستغا�.واحلياة �ستغا�.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن
qـتممGعــــدل واGا qالـقانـون الـتوجـيـهــي للـتـعـليــم الـعـالــي

qادة 14 منهGال سيما ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qادة 3 منهGال سيما ا qاخلاصة بتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اGــادة 14 من الــقــانــون
رقم 99-05 اGــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 4
أبـريل سنة q1999 اGـعدل واGـتمم واGـذكور أعالهq وأحـكـام
اGــادة 3 مـن اGـرســوم الـتــنـفــيــذي رقم 05-500 اGـؤرخ في
27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اGـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2005

واGـــذكـــور أعـالهq تـــنــــشـــأ مــــدرســـة حتــــضـــيــــريـــة فـي عـــلـــوم
الطبيعة واحلياةq تدعى في صلب النص "اGدرسة".

تــخــضع اGــدرســة ألحــكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي رقــم
05-500 اGــؤرخ في 27  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اGــوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واGذكور أعاله.
اGاداGادّة ة 2  :  : يحدد مقر اGدرسة �ستغا�.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اGكـلف بالـتعـليم

العالي.
Xدرسـة لـلـمتـرشـحGـادّة ة 3  :  : يـسـمح بـااللتـحـاق بـاGـاداGا
احلــائـزيـن شـهــادة بــكــالــوريـا الــتــعــلـيـم الـثــانــوي أو شــهـادة
أجـــنــبــيــة مــعــتــرفــا �ــعــادلــتــهــاq حــسب شــروط وكــيــفــيــات

يحددها سنويا الوزير اGكلف بالتعليم العالي.
اGـاداGـادّة ة 4  :  : تـضـمن اGـدرســة مـهـام الـتــكـوين في عـلـوم
الـطـبـيــعـة واحلـيـاة لــتـحـضــيـر الـطـلــبـة لاللـتـحــاق بـالـطـور
الثاني الذي تـضمنه اGدارس خارج اجلامعةq ال سيما في

ميدان تخصصها.
5  :  : حتــدد الــبــرامج الــبــيــداغــوجــيــة لــلــمــدرسـة اGـاداGـادّة ة 

بقرار من الوزير اGكلف بالتعليم العالي.
اGـاداGـادّة 6  :  : يـعـاد تــوجـيه الـطــالب الـذي لم يــتـمـكن من
مـتابـعـة التـكـوين التـحـضـيري أو لم يـنـجح في مسـابـقات
االلـتــحـاق بـالــطـور الــثـانـي الـذي تـضــمـنـه اGـدارس خـارج
اجلــامــعـةq نــحــو مـؤســســات أخـرى لــلــتـعــلــيم الــعـالي طــبــقـا
لـلتـنـظيم اGـعـمول بهq وتـعـد األرصدة احملـصل عـليـهـا قابـلة

لالكتساب والتحويل.
اGاداGادّة ة 7 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 13 -  - 374 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـحـدد الـقـانـونq يـحـدد الـقـانـون

األســاسي  الـنـمــوذجي لـلـحــظـائـر الـوطــنـيـة الــتـابـعـةاألســاسي  الـنـمــوذجي لـلـحــظـائـر الـوطــنـيـة الــتـابـعـة
للوزارة اGكلفة بالغابات.للوزارة اGكلفة بالغابات.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
 qالريفية

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

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 84-12 اGــــؤرخ في 23 
رمــــــضـــــــان  عــــــام 1404 اGــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

qتممGعدل واGا qتضمن النظام العام للغاباتGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اGــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qعدّلGا qاالقتصادية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرّخ في 24
مــحــرّم  عـام 1411 اGـوافق 15 غــشت ســنـة 1990 واGــتــعـلق

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اGــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اGــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اGــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qتمّمGعدّل واGا qناجمGتضمن قانون اGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اGــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اGــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتGتعلق بالصيد البحري وتربية اGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 02 اGــؤرّخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اGـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002

qوتثمينه qتعلق بحماية الساحلGوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 03 - 03 اGــؤرّخ  في 16
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1423 اGـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

qواقع السياحيةGتعلق �ناطق التوسع واGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اGــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واGـتــعــلق بــحــمــايـة اGــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةGا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اGــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدGوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 05 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واGـــتــــعـــلق بــــحـــمــــايـــة بـــعـض األنـــواع احلــــيـــوانـــيــــة اGـــهـــددة

qباالنقراض واحملافظة عليها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اGــؤرّخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اGـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واGــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اGـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 02 اGــؤرّخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
qـستـدامـةGتـعلق بـاجملاالت احملـمـية في إطـار التـنمـية اGوا

qادة 45 منهGال سيما ا
- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 83 - 458 اGــؤرّخ في 12
شـوّال عام 1403 اGـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
qعدّلGا qالقانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمGعدّل واGا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 412
اGـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اGـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اGؤسـسـات الـعمـومـية
qزيادة على مهمتها الرئيسية

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

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
القـانون األسـاسي النـموذجي لـلحـظائـر الوطـنيـة التـابعة
لـــلــوزارة اGــكــلـــفــة بــالــغـــابــاتq طــبــقـــا ألحــكــام اGــادة 45 من
الـقانون رقم 11 - 02 اGؤرّخ في 14 ربـيع األول عام 1432
اGوافق 17 فبـراير سـنة 2011  واGـتعـلق باجملـاالت احملمـية

في إطار التنمية اGستدامة. 
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الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : احلــــظـــائــــر الــــوطـــنــــيـــة اGــــذكــــورة في اGـــادة
األولى أعاله مؤسسات عـمومية ذات طـابع إداريq تتمتع

بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي.
وتوضع حتت وصاية الوزير اGكلف بالغابات.

3 :  : يــحــدد مــرســوم إنــشــاء احلــظــائــر الــوطــنــيـة اGـاداGـادّة ة 
اGــــذكـــورة فـي اGـــادة األولـى أعالهq تـــســــمـــيــــتـــهــــا ومـــقــــرهـــا

وحدودها اإلقليمية.
يلـحق اخملطـط اGتـضمن احلـدود اإلقلـيـميـة للـحظـيرة

الوطنية بأصل مرسوم اإلنشاء.
اGــاداGــادّة ة 4 :  :  زيــادة عـــلى اGــهـــام اGــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
اGــــادة 5 من الــــقـــــانــــون رقم 11 - 02 اGــــؤرّخ في 14 ربــــيع
األول عـام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واGــذكــور

أعالهq تتولى احلظيرة الوطنية على اخلصوص مهام :
- تــنـــظــيـم الــزيـــارات والــنـــشــاطـــات داخل احلــظـــيــرة

qالوطنية
- الــسـهـر  عــلى احلـفــاظ عـلى الــتـراث الـثــقـافي الـذي
يــوجــد داخل إقــلــيم احلــظـيــرة الــوطــنـيــةq طــبــقـا لــلــتــشـريع

والتنظيم اGعمول بهما. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير
اGـاداGـادّة ة 5 :  :  يديـر احلـظـيـرة الـوطـنـيـة مـديـر ويـسـيـرها

مجلس توجيه وتزود �جلس علمي. 
اGاداGادّة ة 6 :  : يحدد التنـظيم الداخلي للحظيرة الوطنية
بـــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اGـــكــلف بــالــغــابــات ووزيــر

اGالية والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.
اGـاداGـادّة ة 7 :  : دون اإلخالل بــأحـكـام الــقـانـون رقم 11 - 02
اGــؤرّخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر
سـنة 2011 واGذكـور أعالهq �ـكن أن يقـسم إقـليم احلـظـيرة
الـــوطــنــيــة إلى وحــدات تــســيـــيــر تــدعى "قــطــاع احملــافــظــة"
يــــتـــراوح عــــددهـــا حــــسب كـل حـــظــــيـــرة وطــــنـــيــــة والــــطـــابع
واخلــصــائص الـتي تــتـضــمــنـهــا. وحتـدد قــطـاعــات احملـافــظـة
بـــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اGـــكــلف بــالــغــابــات ووزيــر

اGالية والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.  
القسم األولالقسم األول

مجلس التوجيهمجلس التوجيه
qـادّة ة 8 :  : يـضم مــجــلس تــوجـيـه احلـظــيــرة الـوطــنــيـةGـاداGا

الذي يرأسه الوزير اGكلف بالغابات أو ¢ثله :

qثل  وزارة الدفاع الوطني¢ -
- ¢ــــثل الـــوزيـــر اGــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية
qاليةGكلف باGثل الوزير ا¢ -

qناجمGكلف بالطاقة واGثل الوزير ا¢ -
qائيةGوارد اGكلف باGثل الوزير ا¢ -

qكلف بالبيئةGثل الوزير ا¢ -
qكلف بالتربية الوطنيةGثل الوزير ا¢ -
qكلف باألشغال العموميةGثل الوزير ا¢ -

qكلف بالثقافةGثل الوزير ا¢ -
- ¢ــثل الـوزيــر اGــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

qالعلمي
- ¢ـثل الـوزيـر اGـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

qستشفياتGا
- ¢ـــثـل الـــوزيـــر اGــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qكلف بالشباب والرياضةGثل الوزير ا¢ -

- ¢ـثل الــوزيــر اGـكــلف بـالــصــيـد الــبـحــري واGـوارد
qالصيدية

qديرية العامة للغاباتGثل ا¢ -
- ¢ــــثل والي الــــواليــــة الـــتي تــــوجــــد بـــهــــا احلـــظــــيـــرة

qالوطنية
qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي -

- ¢ثل عن اجملـلس الشـعبي الـبلـدي اخملتص إقـليـميا
qكل البلديات اخملتصة إقليميا qثل عند االقتضاء�

qرئيس اجمللس العلمي -
- ¢ـثل جـمعـية وطـنيـة أو مـحلـية يـتـعلق مـوضوعـها

بالتنوع البيئي.
�ـــكن مــــجـــلس الــــتـــوجـــيـه االســـتـــعــــانـــة بـــكـل شـــخص

بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يحـضر مـدير احلـظـيرة الـوطنـية اجـتمـاعات مـجلس
الـتــوجـيـه بـصــوت اسـتــشـاري ويــتـولـى أمـانــتهq ويـحــضـر

العون احملاسب االجتماعات بصفة استشارية.
اGــاداGــادّة ة 9 :  : يـــعـــد مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه نـــظـــامه الـــداخـــلي

ويصادق عليه.
اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـعX أعـضـاء مـجـلس الـتـوجـيه بـقرار من
الـوزيـر اGــكـلف بـالـغـابـات بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـسـلـطـة
الــــتـي يــــنـــتــــمــــون إلــــيــــهــــا Gــــدة ثالث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة

للتجديد.
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وفي حــالـــة انــقــطــاع عــهــدة أحــد أعـــضــاء اجملــلسq يــتم
اسـتخالفـه حسب األشـكـال نـفسـهـا ويخـلـفه الـعضـو اجلـديد

اGعX إلى غاية انتهاء العهدة.
اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـتـداول مــجـلس الـتـوجــيه عـلى اخلـصـوص

فيما يأتي :
- إعداد وتـنـفيـذ اخملـطط الرئـيـسي ومخـطط تـسيـير

qاحلظيرة الوطنية
- الـــبـــرامج واحلـــســابـــات واألشـــغـــال والــتـــجـــهـــيــزات
الــســنــويــة واGـتــعــددة الــسـنــوات وكــذا حــصــيـلــة نــشــاطـات

qنصرمةGالسنة ا
qاليةGاألنظمة احملاسبية وا -

qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -
- كـل اGــســائل اGــتـــعــلــقــة �ـــهــام احلــظــيـــرة الــوطــنــيــة

وتنظيمها وسيرها.
اGـاداGـادّة ة 12 :  : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مـرتـX (2) فـي الــســنــة بــنـــاء عــلى اســتــدعـــاء من رئــيــسه.
و�كن أن يـجتـمع في دورة غيـر عـادية بـطلب من رئـيسه
أو مـن مــــديـــــر احلــــظـــــيــــرة الــــوطـــــنــــيـــــة أو من ثـــــلــــثي (3/2)

أعضائه.
يــــــعـــــد رئـــــيـس مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه جــــــدول أعـــــمـــــال
االجــــتـــمــــاعـــات بــــنــــاء عـــلى اقــــتـــراح مـن مـــديــــر احلـــظــــيـــرة

الوطنية.
اGـاداGـادّة ة 13 :  : تـرسل االســتـدعـاءات الــشـخــصـيـة مــرفـقـة
بـــجـــدول األعـــمــال والـــوثـــائق الـــضـــروريــة بـــالـــنـــســبـــة إلى
الـنــقـاط اGـسـجـلـة فـيهq إلى أعـضــاء مـجـلس الـتـوجـيه قـبل
qخــمـســة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل من تــاريخ االجـتــمـاع
و�ــكـن  أن يــقــلص هــذا األجل فـي الــدورات غــيــر الــعــاديــة

دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
اGــــاداGــــادّة ة 14 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال

بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يـكـتـمل الــنـصـابq يـجـتـمـع مـجـلس الـتـوجـيه

خالل الثمانية (8) أيام اGوالية لتاريخ االجتماع.
وفـي هـــذه احلـــالـــةq تـــصح مـــداوالتـه مـــهـــمـــا يـــكن عـــدد

األعضاء احلاضرين.
تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
qاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.
اGــــاداGــــادّة ة 15 : : تــــدون مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
مــحـاضـر يــوقـعـهــا الـرئــيس وكـاتب اجلــلـسـة. وتــسـجل هـذه
احملـاضـر في دفـتــر خـاص مـرقم ومـؤشــر عـلـيه ومـوقع  من

الرئيس وكاتب اجللسة.

ترسل محاضـر اGداوالت إلى السلـطة الوصية خالل
الـثالثX (30) يومـا اGـوالـيـة لـتـاريخ االجـتـمـاع  لـلـمـوافـقة

عليها.
ال تــكــون مـــداوالت مــجــلس الــتــوجـــيه نــافــذة إال بــعــد

اGوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
القسم الثانيالقسم الثاني

اGديراGدير
اGـاداGـادّة ة 16 :  : يـعــX مـديـر احلـظـيـرة الــوطـنـيـة �ـرسـوم.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها. 
اGاداGادّة ة 17 :  : يساعد اGدير أمX عام.

يساعد األمـX العام رؤساء أقسام ورؤساء قطاعات
يعينون ويحدد راتبهم عن طريق التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : يـــكــلـف مـــديــر احلـــظـــيـــرة الـــوطـــنـــيــة عـــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- تمثيل احلظيرة الوطنية أمام العدالة وفي جميع
qدنيةGأعمال احلياة ا

- إعـــداد مــــشـــروع مــــيـــزانــــيـــة احلــــظـــيــــرة الـــوطــــنـــيـــة
qوحساباتها وتقد�هما جمللس التوجيه

- إعــداد بـــرامج الــنـــشــاطـــات واحلــصـــيــلـــة الــســـنــويــة
qللحظيرة الوطنية

- إبرام كل صفقة أو عـقد أو اتفاق أو اتفاقيةq طبقا
qعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا

- تـــعـــيـــX اGـــســتـــخـــدمـــX في كل اGـــنـــاصب الـــتي لم
qآخر Xيتقرر بشأنها ¦ط تعي

- ¢ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
qعمول بهGاحلظيرة الوطنية طبقا للتنظيم ا

- تـــنــفـــيــذ نــتـــائج مــداوالت مـــجــلس الـــتــوجـــيه الــتي
qوافقت عليها السلطة الوصية

qتنفيذ نتائج مداوالت اجمللس العلمي -
- هو اآلمر بصرف ميزانية احلظيرة الوطنية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

اGاداGادّة ة 19 :  : يتكون اجمللس الـعلمي للحظـيرة الوطنية
من :

qمدير احلظيرة الوطنية -
- رؤســـــاء األقـــــســـــام اGـــــكـــــلـــــفـــــX بـــــحـــــمـــــايـــــة اGــــوارد

qالطبيعية
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- ثـــمـــانـــيــة (8) بــاحـــثـــX �ــثـــلــون مـــعــاهـــد وهــيـــئــات
الـبــحث الــتي تـرتــبط تـخــصـصـاتــهـا بــنـشــاطـات احلــظـيـرة

الوطنية.
يـــعــX أعـــضـــاء اجملـــلس الـــعـــلـــمي بـــقـــرار من الـــوزيــر

اGكلف بالغابات Gدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يـــرأس اجملـــلس الــعـــلـــمي لــلـــحـــظــيـــرة الــوطـــنــيـــة أحــد

أعضائه اGنتخب باألغلبية البسيطة من نظرائه.
اGــــاداGــــادّة ة 20 :  : يـــــعـــــمل اجملـــــلس الـــــعــــلـــــمي عـــــلى اقـــــتــــراح
الـــبـــرامج الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــحـــظــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة وتـــوجـــيـــهـــهــا

وتقييمها.
وفي هـــذا اإلطــــارq �ـــكـــنـه االســـتـــعــــانـــة بـــكـل شـــخص

بإمكانه مساعدته في أشغاله.
�كن استشـارة اجمللس  العلمي حول كل مسألة ذات

طابع علمي تدخل  في إطار مهام احلظيرة الوطنية.
ويــعـــد لــهــذا الـــغــرض مـــحــضــرا بـــذلك يــرســـله مــديــر

احلظيرة الوطنية إلى السلطة الوصية.
21 :  : يــــعـــد اجملــــلس الــــعـــلــــمي نـــظــــامه الــــداخـــلي اGــاداGــادّة ة 

ويصادق عليه.
22 :  : يــجــتــمع اجملــلس الــعــلــمي فـي دورة عــاديـة اGـاداGـادّة ة 

مرتX (2) في السنة بناء على  استدعاء من رئيسه.
qو�ـكن أن يجـتـمع في دورة غـيـر عـادية عـنـد احلـاجة
بـــطــلب مـن مــديــر احلـــظــيـــرة الــوطــنـــيــة أو رئـــيس اجملــلس

العلمي أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم اGالي التنظيم اGالي 

23 : : تشـتـمل ميـزانـية احلـظـيرة الـوطـنيـة على اGاداGادّة ة 
باب لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qإعانات الدولة -

qمساهمات اجلماعات احمللية -
- مـــســاهـــمــات اGـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة

qعمول بهماGطبقا للتشريع والتنظيم ا qواخلاصة
qالهبات والوصايا -

- كل اإليـرادات األخـرى اGـرتـبـطـة بـنـشـاط احلـظـيـرة
الوطنية.

في باب النفقات :في باب النفقات :
 qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
احلظيرة الوطنية.

اGاداGادّة ة 24 :  :  تـمسك محاسـبة احلظيـرة الوطنيـة طبقا
لــقـواعـد احملــاسـبــة الـعـمــومـيـة ويــسـنــد تـداول األمـوال إلى

عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير اGالية.
اGاداGادّة ة 25 :  : يتولى اGراقبـة اGالية للحظيرة الوطنية
مـراقب مـالي يـعـqX طــبـقـا لـلـتـشـريع والــتـنـظـيم اGـعـمـول

بهما.
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
اGــاداGــادّة ة 26 :   :  �ـــكن احلـــظــائـــر الـــوطــنـــيـــة الـــتــجـــمع في
شـبــكــة تــدعى "شــبــكــة احلـظــائــر الــوطــنــيـة" حتــدد مــهــامــهـا

وسيرها بقرار من الوزير اGكلف بالغابات.
27 :  : يــعــد شــعــار (لــوغــو) مــوحـد لــكـل احلــظــائـر اGـاداGـادّة ة 
الـــوطــنـــيــةq حتـــدد خــصـــائـــصه بــقـــرار من الـــوزيــر اGـــكــلف

بالغابات.
اGـاداGـادّة ة 28 : : تـبقـى احلظـائـر الوطـنـيـة اGنـشـأة تـطبـيـقا
ألحــكـــام اGــرســوم رقم 83 - 458 اGــؤرّخ في 12 شــوّال عــام
1403 اGـوافق 23 يــولـيــو ســنـة 1983 الــذي يــحــدد الــقــانـون

األسـاسي النـمـوذجي لـلحـظـائر الـوطـنيـةq اGـعدّلq خـاضـعة
لألحـــكـــام الـــتي تـــطـــبق عـــلـــيـــهـــا إلى غـــايـــة نـــشـــر اGـــرســوم

اGنصوص عليه في أحكام اGادة 3 من هذا اGرسوم. 
qـرســومGـادّة ة 29 :  : تـلغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اGـاداGا
ال ســــيــــمـــــا أحــــكــــام اGــــرســــوم رقم 83 - 458 اGــــؤرّخ في 12
شـوّال عام 1403 اGـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنيةq اGعدّل. 
30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -   -  375 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGوافـق  اGوافـق 9 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يـتمم اGـرسـومq يـتمم اGـرسـوم

الــتــنــفـــيـــذي رقم الــتــنــفـــيـــذي رقم 93-148 اGــؤرخ في  اGــؤرخ في 2 مــحـــرم عـام مــحـــرم عـام
1414 اGــــوافـق  اGــــوافـق 22 يـــونـــيــــو ســـنــــة  يـــونـــيــــو ســـنــــة 1993 الـــذي يـــحـــدد الـــذي يـــحـــدد

القانون األساسي للمعهد الوطني للطب البيطري.القانون األساسي للمعهد الوطني للطب البيطري.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اGـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اGــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واGــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 148-93
اGــؤرخ في 2 مـــحـــرم عــام 1414 اGــوافق 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1993 واGـــتــــضـــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسي لــــلـــمــــعـــهـــد

الــوطـني لــلـصـحــة احلـيـوانــيـة وتـغــيـيــر تـسـمــيـته لــيـصـبح
qعهد الوطني للطب البيطريGا

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

اGــــاداGــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــتـــمـم هـــذا اGــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اGـرسـوم الـتـنفــيذي رقم 93-148 اGـؤرخ في 2 مـحرم عام

1414 اGوافق 22 يونيو سنة 1993 واGذكور أعاله.

2 : : تـــــــتــــــــمم أحــــــــكـــــــام اGـــــــادة 5 مـن اGـــــــرســــــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الـــتـــنـــفــــيـــذي رقم 93-148 اGــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1414
اGـوافق 22 يــونــيـــو ســـنــة 1993 والــمــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :
"اGادّة 5 : يقوم اGعهد في إطار مهامه �ا يأتي :

q.........................(بدون تغيير)...................... -
- يــــــكـــــافـح األمــــــراض احلــــــيـــــوانــــــيــــــة بـــــاالتــــــصــــــال مع

qعنيةGؤسسات والهيئات اGا
- يــضـمن اGــراقــبـة اGــسـتــمـرة لــعــوامل اخلـطــر الـتي
�ــكن أن تــؤثــر في الــوضع الــصــحي لــلــبالد وتــعــزز نــظـام

qبكرGاإلنذار ا
- يــضـمن مــراقــبـة الــعــوامل الـبــيــئـيــة الـتـي تـســاعـد

qعلى انتشار األمراض احليوانية ومتابعتها
- يــســجلq بــصــفــة مــســتــمــرةq كل تــغــيــيــر في تــنــقل
qاحليـوانات يرتبط بـالصعـوبات الصـحية و/أو  الـغذائية

qوال سيما احلركات التي عبر احلدود
- ..................( الباقي بدون تغيير)................".
اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اGــــــادة 23 من اGـــــــرســـــــوم
الـــتـــنـــفــــيـــذي رقم 93-148 اGــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1414
اGــوافق 22 يـــونــــيـــو ســــنـــة 1993 واGـــذكـــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 23 : يــــــنــــــظـم اGــــــعــــــهــــــدq إلجنــــــاز مــــــهــــــامـهq في
مـديريات ويـشتـمل على مـخبـر مركزي ومـخابـر بيـطرية

جهوية ومخابر بيطرية للمراقبة واإلنذار اGبكر.
يــحــدد االخــتــصــاص اإلقــلــيــمي لــكل مــخــبــر بــيــطــري
لـلـمـراقــبـة واإلنـذار اGـبـكـر وكـذا كـيــفـيـات تـدخـلهq �ـوجب

قرار من الوزير اGكلف بالفالحة.
تـنشـأ اخملـابر الـبيـطريـة اجلهـويـة واخملابـر البـيطـرية
Xـــبــكــر �ــوجب قـــرار مــشــتــرك بــGلــلــمـــراقــبــة واإلنــذار ا
الـــوزيــــر اGـــكـــلـف بـــالــــفالحـــة والــــوزيـــر اGـــكــــلف بـــاGــــالـــيـــة

والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية".
اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 376 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1435 اGــوافق  اGــوافق 9 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة q2013 يــعــدل ويــتــممq يــعــدل ويــتــمم

اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 94-255 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 9 ربـيع ربـيع
األول عــــــام األول عــــــام   1415 اGــــــوافق  اGــــــوافق 17   غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة 1994
واGتضمن إنشاء اGدرسة الوطنية العليا للسياحة.واGتضمن إنشاء اGدرسة الوطنية العليا للسياحة.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
qالتقليدية

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-255 اGؤرخ
في 9 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 17 غــشت ســنــة 1994
qـدرســة الــوطـنــيــة الـعــلــيـا لــلــسـيــاحـةGــتـضــمن إنــشــاء اGوا

qتممGعدل واGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحكام اGـرسوم التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع
األول عــــام 1415 اGــــوافق 17 غــــشت ســــنـــة 1994 واGـــذكـــور

أعاله.
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اGاداGادّة ة 2 : : تدرج ضـمن أحكـام اGرسـوم التـنفـيذي رقم
94-255 اGـــــؤرخ في 9 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اGـــــوافق 17

غــــشت ســـنــة 1994 واGـــذكـــور أعالهq مــادة 2 مـــكـــررq حتــرر
كما يأتي :

"اGـادّة 2 مــكــرر : �ــكن أن تــزود اGــدرســة �ــلــحــقــات
في كامل التراب الوطني.

تنـشـأ اGـلـحـقـات �ـوجب قـرار مـشـتـرك بـX الـوزير
اGـــكــلف بــالــســيــاحـــة والــوزيــر اGــكــلف بــالــتـــعــلــيم الــعــالي
والــوزيــر اGـكــلف بــاGــالـيــة والــســلـطــة اGــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية".
3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 3 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415
اGـــوافـق 17 غــــشـت ســــنـــة 1994 واGـــذكـــور أعالهq وحتـــرر

كما يأتي :
"اGـادّة 3 : يــتــولى اGـــدرســـةq فــي إطــــار الــســيــاســـة
الــوطـنــيــة لــتـطــويـــر الـســيـاحـــة والـفــنــدقــــة واحلـمـــامــات

اGعدنيةq على اخلصوصq ما يأتي :
- تقـد© تكـوين عال مـتخـصص في التـدرج وما بـعد
التـدرج في مختـلف مواد السـياحة والـفندقـة واحلمامات

qعدنيةGا
- حتــســـX مـــســـتـــوى اGــســـتـــخـــدمــX الـــتـــقـــنــيـــX في
الــســـيــاحــة والـــفــنــدقـــة واحلــمــامـــات اGــعــدنـــيــة وتــكـــويــنــهم

qتواصل وجتديد معلوماتهمGا
- الـــقـــيــام بـــجـــمـــيع الـــدراســـات االســـتـــشـــرافــيـــة في
مـيـادين تـخـصـصـهـا قـصـد االستـجـابـة لـلـطـلب  اGـعـبـر عنه

qXتعاملGمن ا
qــــنــــجــــزةGــــشـــــاركــــة في مــــخـــــتــــلف الـــــدراســــات اGا -
بـاالتـصـال مـع مـخـتـلـف اGـؤسـسـات الــوطـنـيــة أو الـدولـيـة
ذات الــصــلــة بـــتــنــمــيــة الـــســيــاحــة والــفـــنــدقــة واحلــمــامــات

qعدنيةGا
qتأسيس رصيد وثائقي يرتبط �يدان نشاطها -

- تصور برامج لتعـميم تقنيات السـياحة والفندقة
واحلـــمــامــات اGـــعــدنـــيــة بـــكل الـــوســائل وعـــلى كل الـــدعــائم

qالئمةGا
- إنـشـاء مـجـلـة مـتـخـصـصـة في الـسـيـاحـة والـفـنـدقـة

qعدنيةGواحلمامات ا
- اGـشاركة في تـطوير البـحث العلـمي والتقني في

ميادين اختصاصاتها".
اGـاداGـادّة ة 4 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 6 مـن اGــرسـوم
التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415
اGـوافق 17 غــشت سـنـة 1994 واGـذكـور أعالهq وحتــرر كـمـا

يأتي :
"اGادّة 6 : يرأس الـوزير اGـكلف بـالسـياحـة أو ¢ثله

مجلس توجيه اGدرسة الذي يتكون من :

qاليةGكلف باGثل الوزير ا¢ -
qكلف بالتعليم العاليGثل الوزير ا¢ -

qكلف بالتربية الوطنيةGثل الوزير ا¢ -
qXهنيGكلف بالتكوين والتعليم اGثل الوزير ا¢ -

qكلف بالصناعة التقليديةGثل الوزير ا¢ -
qكلف بالبيئةGثل الوزير ا¢ -

qكلفة بالوظيفة العموميةGثل السلطة ا¢ -
- ¢ــــثل يــــنــــتــــخــــبه اGــــســــتــــخــــدمـــون اGــــدرســــون في

اGدرسة.
يــحــضــر اGــديـر الــعــام والــعــون احملــاسب اجــتــمــاعـات

مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح اGدرسة أمانة مجلس التوجيه".

اGـاداGـادّة ة 5 : :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اGادة 13 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415
اGـوافق 17 غــشت سـنـة 1994 واGـذكـور أعالهq وحتــرر كـمـا

يأتي :
"اGــادّة 13 : يــعــX اGـــديــر الــعــام لــلـــمــدرســة �ــرســوم
رئــاسي بـــنــاء عــلى اقــتـــراح الــوزيــر اGــكــلـف بــالــســيــاحــة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها".
اGــــــاداGــــــادّة ة 6 : :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اGــــــادة 15 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415
اGـــوافـق 17 غــــشـت ســــنـــة 1994 واGـــذكـــور أعالهq وحتـــرر

كما يأتي :
"اGادّة 15 : .................(بدون تغيير)..................
q....................(بدون تغيير ).......................... -

qمدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية -
.................... (الباقي بدون تغيير).................".
اGــــــاداGــــــادّة ة 7 : :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اGــــــادة 19 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 94-255 اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415
اGـــوافق 17 غــــشـت ســــنــــة 1994 واGـــذكـــور أعالهq وحتـــرر

كما يأتي :
"اGادة 19 : ...................( بدون تغيير)...............
q.....................(بدون تغيير )......................... -
q.....................(بدون تغيير )......................... -

qمدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية -
..............( الباقي بدون تغيير)........................"
اGـاداGـادّة ة 8 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 30  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
سـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوسـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوّض لـلجـمـهـورية اجلـزائـريةض لـلجـمـهـورية اجلـزائـرية
الـــــد�ـــــقــــراطـــــيـــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة �ـــــوســـــكـــــو (روســـــيــــاالـــــد�ـــــقــــراطـــــيـــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة �ـــــوســـــكـــــو (روســـــيــــا

الفيدرالية).الفيدرالية).
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30  ذي احلـــجــة
عـام 1434 اGوافق 4 نوفـمبـر سنة 2013 تنـهىq ابتداء من
qمــهــام الــسّــيــد إســمــاعــيل شــرقي q2013 13 أكــتــوبــر ســنـة

بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوّضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلــزائـــريــة الـــد�ــقـــراطــيـــة الــشـــعــبـــيــة �ـــوســكـــو (روســيــا

الفيدرالية)q لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 30  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تعيX سفيرن تعيX سفير
فــــوق الــــعـــادة ومــــفـــوفــــوق الــــعـــادة ومــــفـــوّض لــــلـــجــــمــــهـــوريــــة اجلـــزائــــريـــةض لــــلـــجــــمــــهـــوريــــة اجلـــزائــــريـــة
الـــد�ــــقــــراطــــيـــة الــــشــــعــــبـــيــــةq حتت تــــصــــرف االحتـــادالـــد�ــــقــــراطــــيـــة الــــشــــعــــبـــيــــةq حتت تــــصــــرف االحتـــاد

اإلفريقي.اإلفريقي.
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30  ذي احلـــجــة
عـــام 1434 اGــوافق 4 نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2013 يــعــX الــسّــيـد
إســـــمـــــاعـــــيل شـــــرقـيq ســـــفـــــيـــــرا فـــــوق الـــــعـــــادة ومـــــفـــــوّضـــــا
لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطـيــة الــشــعــبــيــةq حتت
تــصــرف االحتـــاد اإلفــريــقـيq ابــتــداء من 13 أكـــتــوبــر ســنــة

.2013

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 27  ذي ال  ذي الــــــقــــــــعــــــدة عدة عــــــامام
1434 اG اGـوافق وافق 3 أك أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يـتــــضــــمن فمن فـتحتح
شــــــعـب وتب وتــــــخــــــصــــــصــــــات  في اGات  في اGــــــاجاجــــــســــــتــــــيــــــر بر بــــــاGاGــــــدرسدرســــة
الالـعسعسـكريكريـة اGتة اGتـعددة العددة الـتقتقـنينيـات/النات/النـاحياحيـة العة العـسكسكـريةرية
األولى وياألولى ويـحـدّد عدد اGد عدد اGـقـاعاعـد البد البـيـداغداغـوجوجـية اGية اGـفـتـوحةوحة

بعنوان السنة اجلامعية بعنوان السنة اجلامعية 2013 -  - 2014.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اGــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اGــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
Xـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـGـتــضـمن حتــويل اG1995 وا

والــتـقــنــيــX اجلــزائـريــX إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
 qالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اGـؤرّخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اGــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

qوصالحياته
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اGــؤرّخ في 24  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اGــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واGــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

qتمّمGعدّل واGا qتخصّص والتأهيل اجلامعيGالتدرج ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اGـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

qالعلمي
يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : تـــــفـــــتـح ست (6) شـــــعب وتـــــســـــعــــة (9)
تخـصـصات في اGـاجـستـيـر بـاGدرسـة الـعسـكـرية اGـتـعددة
الــتـقـنـيـات بــالـنـاحـيـة الـعــسـكـريـة األولىq بــعـنـوان الـسـنـة

اجلامعية 2013 - 2014.
اGــادة اGــادة 2 : : حتــدّد تــســـمــيــات الــشـــعب والــتـــخــصــصــات
وكـذا عـدد اGقـاعد الـبيـداغـوجيـة اGفـتوحـة في اGـلحق بـهذا

القرار.
اGـادة اGـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيـة الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 27 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 3

أكتوبر سنة 2013.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليشرئيس أركان اجليش
 الوطني الشعبي الوطني الشعبي

الفريق صالح أحمد قايدالفريق صالح أحمد قايد
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عدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةعدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةالشعــبةالشعــبة

1 - كيمياء تطبيقية

2 - آلية

3 - أنظمة كهرو تقنية

4 - أنظمة إلكترونية

5 - هـــنــــدســـة األنــــظـــمـــة
اGيكانيكية

6 - ديـــــــــنــــــــامـــــــــيــــــــكـــــــــيــــــــة
السوائل والطاقوية

10

8

6

6

6

6

8

6

6

اGلحــقاGلحــق

الفرعالفرع

1 - إعداد وفيزياء - كيمياء اGواد

2 - مراقبة وحتكم

3 - تكييف الطاقة والتشغيل
الكهربائي

4 - أنظمة كهرومغناطيسية

5 - تــــقـــنــــيــــات مــــتــــقـــدمــــة Gــــعــــاجلـــة
اإلشارة

6 - اتصاالت

7 - منشآت وإنتاج
8 - ميكانيكية اGواد

9 - ديناميكية هوائية ودفع

االختصاصاالختصاص

تكنولوجيا

Xـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـGـتــضـمن حتــويل اG1995 وا

والــتـقــنــيــX اجلــزائـريــX إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
qالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اGـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اGــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

qوصالحياته
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اGــؤرّخ في 24  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اGــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واGــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

qتمّمGعدّل واGا qتخصّص والتأهيل اجلامعيGالتدرج ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اGـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

qالعلمي

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 27  ذي ال  ذي الــــــقــــــــعــــــدة عدة عــــــامام
1434 اG اGـوافق وافق 3 أك أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يـتــــضــــمن فمن فـتحتح

شــــعــــبــــة في الة في الــــــتــــكــــوين موين مــــا با بــــعــــــد الد الــــتــــدرج اGدرج اGــــتــــخــــصصصص
بـاGدرساGدرسـة الة الـعـسـكـرية اGرية اGـتـعـددة الددة الـتـقنقنـيـات/الات/الـنـاحاحـيةية
الالـعسكريعسكريـة األولى ويحدة األولى ويحدّد عدد اGد عدد اGـقاعد البقاعد البـيداغوجيةيداغوجية

اGفتوحة  بعنوان السنة اجلامعية اGفتوحة  بعنوان السنة اجلامعية 2013 -  - 2014.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اGــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اGــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
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يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : تـفـتح شـعـبـة (1) في الـتـكـوين مـا بـعد
الــــتـــدرج اGـــتــــخـــصص بــــاGـــدرســــة الـــعـــســــكـــريـــة اGــــتـــعـــددة
الــتـقـنـيـات بــالـنـاحـيـة الـعــسـكـريـة األولىq بــعـنـوان الـسـنـة

اجلامعية 2013 - 2014.
2 : : حتــدّد تــســمــيـة الــشــعــبــة وكــذا عــدد اGــقــاعـد اGـادة اGـادة 

البيداغوجية اGفتوحة في اGلحق بهذا القرار.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى اGـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 2 من اGـرســوم
الــتــنـفــيــذي رقــم 90-99 اGـؤرخ في 27 مــارس ســنـة 1990
واGذكـور أعالهq تفـوّض إلى مـديري اGـصـالح الفالحـية في
الـــــواليــــــات ســــــلــــــطــــــة الـــــتــــــعــــــيــــــX والـــــتــــــســــــيــــــيـــــر اإلداري
لـــلـــمــســـتـــخــدمـــX الـــعــامـــلـــX حتت ســـلــطـــتـــهم بـــاســتـــثـــنــاء

اGقررات اGتعلقة باGناصب العليا. 

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 24 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 30
ســـبـــتـــمـــبـــرســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـنــة q2013 يـــتـــضــمـن تـــفـــويض ســـلـــطــةq يـــتـــضــمـن تـــفـــويض ســـلـــطــة
الـتــعـيـX والــتـســيـيــر اإلداري حملـافــظي الـغــابـات فيالـتــعـيـX والــتـســيـيــر اإلداري حملـافــظي الـغــابـات في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي الــــقــــعــــــدة عــــــام 1434 اGــــوافـــق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنــــة 2013 وا

وزير التعليموزير التعليم
العاليالعالي

والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق صالح أحمد قايدالفريق صالح أحمد قايد

الشعــبةالشعــبة

24اتصاالت وأمن شبكات اإلعالم اآلليتكنولوجيا

اGلحــقاGلحــق

عدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةعدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحة االختصاصاالختصاص

اGـادة اGـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيـة الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 27  ذي القـعـدة عام 1434 اGـوافق
3 أكتوبر سنة 2013.

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 24 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 30
ســـبـــتـــمـــبـــرســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـنــة q2013 يـــتـــضــمـن تـــفـــويض ســـلـــطــةq يـــتـــضــمـن تـــفـــويض ســـلـــطــة
الــــتــــعــــيــــX والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Gــــديـــري اGــــصــــالحالــــتــــعــــيــــX والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Gــــديـــري اGــــصــــالح

الفالحية في الواليات.الفالحية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة و التنمية الريفية
- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي الــــقــــعــــــدة عــــــام 1434 اGــــوافـــق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنــــة 2013 وا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اGـؤرخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1420 اGـــوافـــق أول يـــنـــايـــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةq اGـعـدل

qتممGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اGـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-195 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــذي يـــحــدد قـــواعـــد تــنـــظــيم وتـــســـيــيـــر مــصـــالح الـــفالحــة

qللوالية وعملها
qكلفة بالوظيفة العموميةGوبعد أخذ رأي السلطة ا
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اGـؤرخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1420 اGـــوافـــق أول يـــنـــايـــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةq اGـعـدل

qتممGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اGـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 اGؤرخ
فـي أول جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1416 اGــوافق 25 أكــتــوبـــر
سـنـة 1995 واGـتــضــمن إنـشــاء مـحــافــظـة والئــيـة لــلـغــابـات

qتممGعدل واGا qوحتديد تنظيمها وعملها

qكلفة بالوظيفة العموميةGوبعد أخذ رأي السلطة ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى اGـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 2 من اGـرســوم
الــتــنـفــيــذي رقــم 90-99 اGـؤرخ في 27 مــارس ســنـة 1990
واGــــذكــــور أعـالهq تــــفـــــوّض إلى مـــــحــــافــــظـي الــــغـــــابــــات في
الـــــواليــــــات ســــــلــــــطــــــة الـــــتــــــعــــــيــــــX والـــــتــــــســــــيــــــيـــــر اإلداري
لـــلـــمــســـتـــخــدمـــX الـــعــامـــلـــX حتت ســـلــطـــتـــهم بـــاســتـــثـــنــاء

اGقررات اGتعلقة باGناصب العليا. 

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي
qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-27 اGـؤرّخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اGـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واGتـضـمّن القـانـون األساسي الـنـموذجي Gـراكـز التـكوين

qتمّمGعدّل واGا qXهني والتمهGا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 327-2000
اGـؤرّخ في 27 رجب عــام  1421 اGـوافـق 25 أكـتـوبــر سـنـة

q2000 الذي يحدّد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-391 اGؤرّخ
في 5 ذي احلـجّـة عام 1430 اGـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qكلّفة باألشغال العموميةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذي رقم 12-125 اGؤرّخ
في  26 ربـــــــيع الــــثـــــــاني عــــــام 1433 اGــــوافــق 19 مــــارس
ســـنــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

qهنيGتخصصة في التكوين اGللمعاهد الوطنية ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اGؤرّخ
في 3 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــــام 1433 اGــــوافــق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اGـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اGــــهــــنــــيـــــة في اGــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 10 من اGـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09-391 اGـؤرّخ في 5 ذي احلــجّـة عـام 1430
اGـوافـق 22 نــوفــمــبــر ســنـة 2009 واGـذكـــور أعالهq يــهــدف
هــــذا الــــقـــرار إلـى حتــــديـــد كــــيــــفــــيــــات تــــنـــظــــيـم الـــتــــكــــوين
الـــتـــحــضـــيـــري لـــشـــغـل بـــعض الـــرتب اGـــنـــتــمـــيـــة لألسالك
اخلــاصـــة بــاإلدارة اGـــكـــلّــفـــة بــاألشـــغـــال الــعـــمــومـــيـــة ومــدته

ومحتوى برامجهq كما يأتي :

سلك تقنيي األشغال العمومية :سلك تقنيي األشغال العمومية :

qرتبة تقني سـام -

- رتبة تقني.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 26  صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 8  يـــنـــايــــر  يـــنـــايــــر
ســـنـــة ســـنـــة q q2013 يـــحــــديـــحــــدّد كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــويند كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين
الـتحضيـري لشغل بـعض الرتب اGنـتمية لألسالكالـتحضيـري لشغل بـعض الرتب اGنـتمية لألسالك
اخلاصة باإلدارة اGكـلاخلاصة باإلدارة اGكـلّفة باألشغال الـعمومية ومدتهفة باألشغال الـعمومية ومدته

ومحتوى برامجـه.ومحتوى برامجـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير األشغال العمومية

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
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Xـتــربـصـون شـاغـلـو إحـدى الـرتـبـتـGـادّة ة 2 : : يـلـزم اGـاداGا
اGـذكـورتــX في اGـادّة األولى أعالهq �ـتــابـعـة دورة تـكـوين

حتضيري.

اGــاداGــادّة ة 3 : : يـــتم فــتح دورة تــكــويـن حتــضــيــري �ــوجب
مقـرر من السـلطـة الـتي لهـا صالحيـة التـعيـX الذي يـحدّد

فـيه ال سيّما :

qعنيةGالرتبة ا -

- عــــدد اGـتـــربــصـX اGــعـنــيـــX بــالــتـكـــــوين احملــــدد
فـي اخملـــطط الــســـنــــوي لــتـــســيــــيـــر اGــــوارد الــبـــشــــريـــــة
وفــي اخملــطـط الــقــطـــاعي الــســنـــوي أو اGــتــعـــدد الــســنــوات
qــعـتــبــرةGـصــادق عـلــيـهــمــا بـعــنـوان الــســنــة اGا qلــلـتــكـويـن

qعمول بهاGطبقـا لإلجراءات ا

qمدة التكوين التحضيري -

qتاريخ بداية التكوين التحضيري -

qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اGـــــتـــــربـــــصـــــX اGـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــGـــســــتــــخـــدمــــة اGــــادّة ة 4 : : تــــعـــلـم اإلدارة اGــــاداGا
بــتــاريخ بــدايــة الـتــكــوينq �ــوجب اســتـدعــاء فــردي وبــأيـة

وسيلة أخرى مالئمةq عند االقتضاء.

اGـاداGـادّة ة 5 : : تــتـولى الــتـكـويـن الـتـحــضـيـري اGــؤسـسـات
التكوينية العمومية اآلتـية :

بالنسبة لرتبة تقني سـام :بالنسبة لرتبة تقني سـام :

- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني
التي تضمن التكوين في هذا التخصص.

بالنسبة لرتبة تقني :بالنسبة لرتبة تقني :

- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني
qالتي تضمن التكوين في هذا التخصص

- مــراكـز الــتـكــوين اGــهـني والــتـمــهــX الـتي تــضـمن
التكوين في هذا التخصص.

اGاداGادّة ة 6 : : ينظم التكـوين التحضيري بشكـل مستمر
أو تـــــنــــــاوبيq ويـــــشـــــمـل دروســـــا نـــــظـــــريـــــة ومـــــحـــــاضـــــرات

وملتقيات.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : حتــــــدد مــــــدة الــــتــــكــــــوين الــــتــــحــــضــــــيــــري
بثالثــة (3) أشهــر.

اGــــاداGــــادّة ة 8 : : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـري ويتم تفصيل محـتواها من طرف اGؤسسات

التكوينية اGذكورة في اGادّة 5 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اGـتـربـصـX أثـنـاء
الـــتــكــوين الــتــحـــضــيــري أســاتــذة اGــؤســـســات الــعــمــومــيــة
لــلـتــكـوين اGــعـنــيــة و/ أو اإلطـارات اGــؤهـلــة لـلــمـؤســسـات

واإلدارات العمومية.

اGـاداGـادّة ة 10 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
البيداغوجية اGستمرةq ويشمل امتحانات دورية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : تـضـبط قــائـمـة اGــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
دورة التكوين التـحضيري من طرف جلنة نهاية التكوين

والتي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¢ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهل قانوناGا
- مـديــر اGـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اGــعـنــيـة أو

qؤهل قانوناGثله ا¢
- ¢ــثـــلــX اثـــنــX  (2) عـن ســــلك أســــاتــــذة الــــتــــعــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اGعنية.

qـادّة ة 12 : : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريGـاداGا
يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات اآلتية :

qجيد جدا -
qجيد -

qمتوسط -
- دون اGتوسط.

اGاداGادّة ة 13 : : يـسلم مـدير اGـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اGعنية شهـادة للمتربصX الناجحX على أساس محضر

جلنة نهاية التكوين.

اGــاداGــادّة ة 13 : : يـــرسّم اGــتـــربــصـــون الــذين تـــابــعــوا دورة
التكوين التحضيريq وفقا للتنظيم الساري اGفعول.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 26 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 8
يناير سنة 2013.

عمار غولعمار غول
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اGلحق اGلحق 2

برنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني في األشغال  العموميةبرنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني في األشغال  العمومية

مدة التكوين : ثالثة (3) أشهر

اGعاملاGعامل
3

3

2

1

1

10

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
4

4

2

1

1

12

الوحداتالوحدات

تنظيم الورشات

تمتير وتثبت

مواد وخرسانات

حترير إداري وتقنيات االتصال

إعالم آلي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

اGلحق اGلحق 1

برنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني سام في األشغال  العموميةبرنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني سام في األشغال  العمومية

مدة التكوين : ثالثة (3) أشهر

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الوحداتالوحدات

حتكم في اGنشآت وتسيير اGشاريع

جيو تقنية

طرق

مواد

استغالل الطرق وصيانتها

منشآت فنية

تمتير وتثبت

أشغال بحرية ومطارية

حترير إداري

إعالم آلي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
4

4

4

2

2

2

1

1

1

1
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3

3

3

2

2

2

1

1

1

1
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قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 17 رب ربــــــــــــيع األول عيع األول عــــــــــام ام 1434 اG اGــــــــــوافق وافق 29
يـنـايايـر سر سـنة نة q2013 يq يـحـدد كدد كـيـفـيـات تات تـنـظـيم اليم الـتكتكـوينوين
التالتـحضيحضيـري لشري لشـغل بعض الرتغل بعض الرتـب اGنتب اGنتـمية لألسالكمية لألسالك
اخلاصة بالديوان الوطني لإلشارة البحرية ومدتهاخلاصة بالديوان الوطني لإلشارة البحرية ومدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير األشغال العمومية

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

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضــى اGـرســـــوم رقم 85 - 236 اGـؤرّخ فـــي
9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اGــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنــــــة 1985

qتضمن إنشاء الديوان الوطني لإلشارة البحريةGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 92 - 27
اGــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412 اGــــوافق 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1992  واGــتــضــمن الــقـــانــون األســاسي اخلــاص الــنــمــوذجي

qتمّمGعدّل واGا qXهني والتمهGراكز التكوين اG
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 327
اGــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000  الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 377
اGــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1430 اGــوافق 16 نــوفــمــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2009 وا
اGــنــتــمـــX لألسالك اخلــاصـــة بــالــديــوان الـــوطــني لإلشــارة

qالبحرية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 125
اGـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اGـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

qهنيGتخصصة في التكوين اGللمعاهد الوطنية ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194
اGـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اGـوافق 25 أبـريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اGـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اGــــهــــنــــيـــــة في اGــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 11 من اGـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 09 - 377  اGــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام
qــــذكــــور أعالهGــــوافق 16 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2009 واG1430 ا

يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد كـيــفـيـات تـنـظــيم الـتـكـوين
الـــتـــحـــضـــيـــري لـــشـــغل بـــعـض الـــرتب اGـــنـــتـــمـــيـــة لألسالك
اخلاصة بالديـوان الوطني لإلشارة الـبحرية ومدتهq وكذا

محتوى برامجهq كما يأتي :

سلك سلك التقنيX في اإلشارة البحرية :التقنيX في اإلشارة البحرية :
qرتبة تقني سام -

- رتبة تقني.
اGــادة اGــادة 2 :  : يـــلـــزم اGــتـــربــصـــون شـــاغــلـــو إحـــدى الــرتب
اGـذكــورة في اGــادة األولى أعالهq �ــتـابــعــة دورة الـتــكـوين

التحضيري.
اGــــادة اGــــادة 3 :  : يــــتم فــــتح دورة الــــتـــكــــوين الــــتــــحـــضــــيـــري
qXــوجب مــقـرر من الــسـلــطـة الــتي لــهـا صالحــيـة الــتـعــيـ�

الذي يحدد فيه على اخلصوص :
qعنيةGالرتبة ا -

- عـــدد اGــتــربــصـــX اGــعــنـــيــX بــالــتـــكــوين احملــدد في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اGـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
القطاعي السنـوي أو اGتعدد السنوات للتكوينq اGصادق
عليـهما بعـنوان السنـة اGعتبـرة طبقا لإلجـراءات اGعمول

qبها
qمدة التكوين التحضيري -

qتاريخ بداية التكوين التحضيري -
qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اGـــــتـــــربـــــصـــــX اGـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــGـــســــتــــخـــدمــــة اGــــادة 4 : : تــــعـــلـم اإلدارة اGــــادة اGا
بــتــاريـخ بــدايــة الــتــكــوين �ــوجب اســتــدعــاء فــردي وبــأيــة

وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.
اGـادة اGـادة 5 : : تــتـولى الــتـكـويـن الـتـحــضـيـري اGــؤسـسـات

العمومية اآلتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :بالنسبة لرتبة تقني سام :

- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني
التي تضمن التكوين في التخصص.

بالنسبة لرتبة تقني :بالنسبة لرتبة تقني :
- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني

التي تضمن التكوين في التخصص.
- مــراكـز الــتـكــوين اGــهـني والــتـمــهــX الـتي تــضـمن

التكوين في التخصص.
اGــــادة اGــــادة 6 :  : يــــنــــظم الــــتــــكــــوين الــــتــــحــــضــــيــــري بــــشــــكل
مـتواصل أو تـنـاوبي ويشـمل دروسـا نظـريـة ومحـاضرات

وملتقيات.
اGادة اGادة 7 : : حتدد مـدة التـكوين الـتحـضيـري بثالثة (3)

أشهر.
اGــــادة اGــــادة 8 : : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـري ويتم تفصيل محـتواها من طرف اGؤسسات

التكوينية اGذكورة في اGادة 5 أعاله.



9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2457
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني سام في اإلشارة البحريةبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني سام في اإلشارة البحرية

مدة التكوين : ثالثة (3) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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4

5

أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية
تشغيل وصيانة محوالت وحفظ الطاقة

صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية
التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

4

2

2

2

2

2

2

3

1

2

1210احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGـادة اGـادة 9 :  : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اGـتـربـصـX أثـنـاء
الــتــكـويـن الــتـحــضــيــريq أســاتــذة اGــؤســســات الــعــمــومــيـة
لــلـتــكـوين اGــعـنــيــةq و/أو اإلطـارات اGــؤهـلــة لـلــمـؤســسـات

واإلدارات العمومية.
اGـادة اGـادة 10 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة

البيداغوجية اGستمرةq ويشمل امتحانات دورية.
اGـادة اGـادة 11 :  : تـضـبط قــائـمـة اGــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
دورة التكوين التـحضيري من طرف جلنة نهاية التكوين

التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¢ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهل قانوناGا
- مـديــر اGـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اGــعـنــيـة أو

qؤهل قانوناGثله ا¢
- ¢ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اGعنية.

اGادة اGادة 12 :  : عند نهايـة التكوين التـحضيريq تتوج دورة
التكوين بتقييم نهائي على أساس إحدى  التقديرات اآلتية :

qجيد جدا -
qجيد -

qمتوسط -
- دون اGتوسط.

qـادة 13 :  : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريGـادة اGا
يـسـلم مديـر اGـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكوين اGـعـنيـة شـهادة
لـلـمـتـربـصـX الـنـاجـحـX عـلى أسـاس مـحـضـر جلـنـة نـهـايـة

التكوين.
اGــادة اGــادة 14 :  : يـــرسم اGــتـــربــصـــون الــذين تـــابــعــوا دورة

التكوين التحضيري وفقا للتنظيم اGعمول به.
اGـادة اGـادة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلــزائر في 17 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق

29 يناير سنة 2013.

عمار غولعمار غول

اGلحق الثانياGلحق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني في اإلشارة البحريةبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني في اإلشارة البحرية

مدة التكوين : ثالثة (3) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1
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6

أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية
اخملططات الكهربائية

التركيب وصيانة اGولدات الكهربائية
تصليح التركيبات واألجهزة الكهربائية

التحرير اإلداري
اإلعالم اآللي
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التعدادالتعداد األسالكاألسالك

اGهندسون في األشغال العمومية

التقنيون في األشغال العمومية

11

19

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرقـرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرّخ في أوخ في أوّل شــعـبــان عـام ل شــعـبــان عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 10 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة q2013 يـتــضـمن وضع بـعضq يـتــضـمن وضع بـعض
األسالك اخلـاصــة الــتـابــعـة لإلدارة اGــكــلـفــة بـاألشــغـالاألسالك اخلـاصــة الــتـابــعـة لإلدارة اGــكــلـفــة بـاألشــغـال
الــعـــمــومـــيــة في حـــالــة الــقـــيــام بــاخلـــدمــة لــدى وزارةالــعـــمــومـــيــة في حـــالــة الــقـــيــام بــاخلـــدمــة لــدى وزارة
الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث الــعـلـمي (مـؤسـسـات حتتالـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث الــعـلـمي (مـؤسـسـات حتت

الوصاية).الوصاية).

ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qووزير األشغال العمومية

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 391
اGؤرّخ في 5 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 22 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGـــنـــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصـــة بــاإلدارة اGـــكـــلـــفــة بـــاألشـــغــال
qالعمومية

- و�ـقـتــضى اGــرسـوم الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اGــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيGوا

- 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

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 09 - 391 اGؤرّخ في 5 ذي احلـجة عام 1430
اGوافق 22 نوفـمبـر سنة 2009 واGـذكور أعالهq يوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تـــضــمن مـــصــالـح وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعـــالي
والـبــحـث الــعــلــمي واGــؤســســات حتت الــوصـايـــة تــســيــيـر
اGـسـار اGـهني لـلـموظـفـX اGـنتـمـX لألسالك اGـذكورة في
اGــادة األولى أعالهq طـبـقــا لألحـكـام الــقـانـونـيـــة األسـاسـيــة
اGـنـصــوص عـلــيـهـا في اGـرســوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 09 - 391
اGـــؤرّخ في 5 ذي احلــجــة عـــام 1430 اGــوافق 22 نــوفـــمــبـــر

سنة 2009 واGذكور أعاله.
اGاداGادّة ة 3 :  : يستفـيد اGوظفون اGوضوعون فــي حالــــة
الـقيـام باخلـدمـة من احلـــــق في التـرقيــــــة طبـقــا ألحـكـام
اGــــــرســـــوم الــــــتّــــــنــــــفـــــيــــــذيّ رقم 09 - 391 اGــــــؤرّخ في 5 ذي
احلـــــجـــــــــة عـــــام 1430 اGـــــوافق 22 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009

واGذكور أعاله.
اGاداGادّة ة 4 :  : تكـون الرتـبـة اGشـغـولة من طـرف اGوظـف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGاداGادّة ة 5 :  : يلغى الـقرار الوزاري اGـشترك اGؤرّخ في
4 شـوّال عام 1413 اGـوافق 27 مـارس سـنة 1993 واGـذكور

أعاله.
اGـاداGـادّة ة 6 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر باجلـزائـر في أوّل شعـبـان عام 1434 اGوافق 10

يونيو سنة 2013.

الـعــلـمي (مــؤســسـات حتت الــوصـايــة) وفي حــدود الـتــعـداد
اGـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اGوظـفـون اGنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :



9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2657
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 أبريلأبريل سنة  سنة 2013

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )

1.139.962.700,04

1.136.548.065.149,52

127.255.049.448,15

303.058.198,71

13.882.646.551.799,65

167.293.536.893,85

0,00

0,00

0,00

7.140.527.550,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.957.588.095,50

87.886.501.510,27

15.420 170.841.346,05

3.056.009.785.861,59

151.240.768.221,17

985.641.115,14

141.952.306.374,92

6.025.578.085.950,52

826.212.192.012,39

1.891.133.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.169.071.380.328,05

15.420.170.841.346,05

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينــــة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم
 03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.880,79

995.383.212.802,32

127.169.905.736,34

324.139.104,03

13.994.705.629.103,03

167.293.536.893,85

0,00

0,00

0,00

6.851.119.482,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.083.524.759,30

69.857.590.965,00

15.372.808.621.727,07

3.047.987.904.229,88

151.509.878.027,88

1.365.797.353,90

141.952.306.374,92

6.053.208.845.976,17

890.646.317.561,77

1.716.508.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.211.641.890.720,28

15.372.808.621.727,07

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مايومايو سنة  سنة 2013

27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 9 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
13 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

اbطبعة الرسمياbطبعة الرسميّة4  ة4  حي البسات`4 بئر مراد رايس4 ص.ب حي البسات`4 بئر مراد رايس4 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


