
العدد العدد 59
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 16 محرممحرم عام  عام 1435هـ
اGوافق اGوافق 20 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
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الوزير األول اGكلف بإصالح اخلدمة العمومية.................................................................................................
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للوزارة لدى الوزير األول اGكلفة بإصالح اخلدمة العمومية................................................................................
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قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29 سـبتـمبـر سنة q2013 يتـضمن تـفويض اإلمضـاء إلى اGديـر العام للـشؤون
القضائية والقانونية...................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29 سـبتـمبـر سنة q2013 يتـضمن تـفويض اإلمضـاء إلى اGديـر العام للـموارد
البشرية.....................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 23 ذي الــقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة q2013 يــتـضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اGـديــرة الــعــامـة
لعصرنة العدالة..........................................................................................................................................
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والتنظيم...................................................................................................................................................
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قـرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 29 سبتمبر سنة q2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اGوارد البشرية
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قـــرار مــؤرخ في 23 ذي الـــقــعــدة عــام 1434 اGـــوافق 29 ســبــتـــمــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر اGــالــيــة
واGنشآت والوسائل.....................................................................................................................................

قـرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 29 سبتمبر سنة q2013 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين....

وزارة ا?اليوزارة ا?اليّة
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قبل الترقية إلى بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلّفة باGيزانية ومدته ومحتوى برامجه............
قــرار وزاري مـشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 اGوافق 9  يونـيو سنة q2013 يحدّد كـيفيـات تنظـيم التكـوين اGتخصّص
لاللتحاق برتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.................................................................

وزارة السكن والعمران وا?دينةوزارة السكن والعمران وا?دينة
قرار مؤرخ في 3 ذي احلجة عام 1434 اGوافق 8 أكتوبر سنة q2013 يتضمن اGصادقة على األرقام االستداللية لألجور واGواد
 للـفـصل الثـاني من سـنة 2013 اGـستـعـملـة في صـيغ حتـيX ومـراجـعة أسـعـار صفـقـات األشغـال لـقطـاع الـبنـاء واألشـغال
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ويــقـــدم نــتــائج نـــشــاطـــاته لــلـــوزيــر األول واحلـــكــومــة
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اGعمول بها.
اGـادة اGـادة 2 :  : يـتــولى الـوزيــر لـدى الـوزيــر األول اGـكـلف
بـــإصالح اخلـــدمـــة الـــعـــمــــومـــيـــةq في مـــجـــال إصالح اخلـــدمـــة
العموميةq مهـمة تصور واقتراح القواعـد العامة اGتعلقة
بــتـــنــظــيم اخلــدمـــة الــعــمــومـــيــة وســيــرهــا q بـــالــتــشــاور مع
الـوزراء اGـعـنيـqX لـتـكـييـفـهـا مع الـتطـورات االقـتـصـادية

واالجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي اGرفق العام.
وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

qدراسة وتقييم تنظيم اخلدمة العمومية وسيرها -
- اقـتراح كـل تدبـيـر يـهـدف إلى حتـسـX أداء اخلـدمة

qالعمومية
- دراســة واقـــتــراح كل تـــدبــيـــر يــهـــدف إلى تــســـهــيل

qاالستفادة من اخلدمة العمومية
Xدراســـة واقـــتـــراح كل تـــدبـــيـــر يـــهـــدف إلى تـــثـــمــ -

qرفق العام وترقيتهGمردود ا Xوحتس
- تـرقـيـة األعــمـال اGـوجـهـة لـتـحــسـX نـوعـيـة اخلـدمـة

qالعمومية
- تـــــنــــســــيق أعـــــمــــال تــــبــــســـــيط اإلجــــراءات اإلداريــــة

qوتخفيفها
- مـــــســـــاعـــــدة اإلدارات واGــــــؤســـــســـــات والــــــهـــــيـــــئـــــات
الـعـمــومـيـة في إعــداد بـرامـجــهـا اخلـاصــة بـعـصــرنـة اخلـدمـة

qالعمومية وتنفيذها
- الـــتـــشـــجـــيـع  عـــلى تـــطـــويـــر اإلدارة اإللـــكـــتـــرونـــيــة
بـــإدخــــال الـــتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات احلـــديــــثـــة لإلعـالم واالتـــصـــال

qوتعميمها
- حتـســX ظـروف عـمل أعـوان اGـرفق الـعـام وضـمـان

qحماية حقوقهم
- الـــعــمل عــلـى حتــقــيـق اGــهــنـــيــة وأخالقـــيــات اGــرفق

qالعام
- تــرقـــيـــة حــقـــوق مـــســتـــعـــمــلـي اخلــدمـــة الـــعــمـــومـــيــة

qوحمايتها
- وضع أنظـمة وإجـراءات فـعالـة في مـجال االتـصال
Xوحتــســ qــرفـق الــعـــامGحـــول خــدمـــات ا XــواطـــنــGإلعالم ا
حـــصـــول اGـــســـتــــعـــمـــلـــX عـــلـى اGـــعـــلـــومـــات وجــــمع آرائـــهم

qواقتراحاتهم والرد على شكاويهم

مـرســوم تـنـفيــذي رقم مـرســوم تـنـفيــذي رقم 13 -  - 381 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 مـحـرم عام مـحـرم عام
1435 اGـــــوافـق  اGـــــوافـق 19 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة q2013  يــــــحـــــدد  يــــــحـــــدد

صـالحـــــيـــــات الـــــوزيـــــر لـــــدى الــــــوزيـــــر األول اGـــــكـــــلفصـالحـــــيـــــات الـــــوزيـــــر لـــــدى الــــــوزيـــــر األول اGـــــكـــــلف
بإصالح اخلدمة العمومية.بإصالح اخلدمة العمومية.

ــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر الـــوزيــــر لــــدى الــــوزيـــر األول
qكلف بإصالح اخلدمة العموميةGا

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

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qواد 55 و56 و57 منهGا
- 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 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات
- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 190-03
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-192 اGؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
 qديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمهاGيحدد مهام ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  في إطـار السـيـاسة الـعـامة لـلـحكـومة
وبرنـامج عملهاq يقتـرح الوزير لدى الوزير األول اGكلف
بإصالح اخلدمة العمـوميةq عناصر السـياسة الوطنية في
مـيادين إصـالح اخلدمـة العـمـوميـة واإلدارةq بـالتـشاور مع
الـدوائـر الـوزاريـة اGـعـنـيـةq ويـسـهـر عـلى تـنـفـيـذهـاq طـبـقا

للقوانX والتنظيمات السارية اGفعول.
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- وضع آلـيات مـالئمـة لـلـمـتـابـعـة والـتـقـييـم الدوري
qرفق العامGخلدمات ا

- اتخـاذ التدابـير الضـرورية لبـعث الثقـة  واحلفاظ
qرفق العام ومستعمليهGأعوان ا Xعليها ب

- ترقية القـيم األخالقية اGرتبطـة بنشاطات أعوان
qرفق العامGا

- تـرقــيـة ثـقـافــة اGـردوديـة واالســتـحـقـاق الــشـخـصي
qرفق العامGألعوان ا

- حتفـيز وتشـجيع مشـاركة مسـتعملـي اGرفق العام
واجملتمع اGدني في حتسX اخلدمة العمومية.

اGـادة اGـادة 3 :  : �ــارس الـوزيـر لــدى الـوزيــر األول اGـكـلف
qبـــإصالح اخلـــدمــة الــعـــمــومـــيــة في مـــجــال اإلصالح اإلداري
سـلطته عـلى الهيـكل اGركزي لإلصالح اإلداري الـذي يبقى

مضطلعا �هامه احملددة في التنظيم اGعمول به.
اGـادة اGـادة 4 :  : �ــارس الـوزيـر لــدى الـوزيــر األول اGـكـلف
qبإصالح اخلدمـة العمـومية فـي مجال الـوظيفـة العمـومية
سـلـطـته عــلى الـهـيـكل اGـركــزي لـلـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة الـذي
يــبـقى مـضـطــلـعـا �ـهـامه  احملـددة في الـتـشــريع والـتـنـظـيم

اGعمول بهما.
اGـادة اGـادة 5 :  :  يـتـولى الـوزيـر لـدى الـوزيـر األول اGـكلف
بــإصالح اخلــدمــة الــعـمــومــيــة في مــجــال الـتــعــاونq تــرقــيـة
اGــبـــادالت مع الــشـــركــاء األجــانب وتـــنــظــيـم تــنــفـــيــذهــا مع

السلطات اخملتصة.
وبهذه الصفة :

- يسـاعد الـسـلطـات اخملتـصة اGـعـنيـة في اGفـاوضات
الـدولـيةq الـثـنـائيـة واGـتـعـددة األطراف في مـيـدان اخلـدمة

 qالعمومية واإلدارة
- يبادرq باالتصـال مع اGؤسسات اGعنيةq باتفاقات
الـتـعـاون والـتـبـادل في مـجـال اخلـدمـة الـعـمـومـيـة واإلدارة

qويضمن متابعة تطبيقها
- يشـارك في نـشاطـات الـهيـئـات اجلهـويـة والدولـية
فيما يخص اGسائل اGتعلقة باخلدمة العمومية واإلدارة.
اGـادة اGـادة 6 : :  يـتـولى الـوزيـر لـدى الـوزيـر األول اGـكلف
بـــإصالح اخلــــدمـــة الــــعـــمــــومـــيــــة إدارة الـــهــــيـــاكـل واألجـــهـــزة

اGوضوعة حتت سلطته وتنشيطها وتنسيقها. 
وبهذه الصفة :

- �ـــــارس الـــــســـــلـــــطـــــة الــــســـــلّـــــمـــــيـــــة عـــــلـى مـــــجـــــمــــوع
qحتت سلطته XوضوعGا XستخدمGا

- يــــقـــدر احلــــاجــــات إلى الـــوســــائل اGــــاديــــة واGـــالــــيـــة
والبـشرية الضـرورية لسـير الهـياكل واألجهـزة اGوضوعة

qحتت سلطته

qعمول بهGيزانية طبقا للتنظيم اGينفذ ا -
- يـعــX في اGــنــاصب الــتي لـم تـقــرر طــريــقــة أخـرى

qفيها Xللتعي
- يــبـادر بــكل عـمـل في الـتــكـوين وحتــسـX اGــسـتـوى

لصالح اGستخدمX اGوضوعX حتت سلطته.
7 : : �ـكن أن يقـترح الـوزيـر لدى الـوزير األول اGادة اGادة 
اGــكــلف بــإصـالح اخلــدمــة الــعــمــومــيـــة إنــشــاء كل هــيــكل أو

جهاز للتشاور والتنسيق Gمارسة صالحياته.
اGادة اGادة  8 :   :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرم عــام 1435 اGــوافق 19

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــحــرم  مـــرســـوم تـــنــفـــيـــذي رقم  مـــرســـوم تـــنــفـــيـــذي رقم 13 -  - 382 مــؤرخ فــي  مــؤرخ فــي 15 مــحــرم 
19 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2013 يـــحــددq يـــحــدد عــام عــام 1435 اGــوافـق اGــوافـق 
تـنـظيم اإلدارة اGـركـزيـة للـوزارة لـدى الـوزير األولتـنـظيم اإلدارة اGـركـزيـة للـوزارة لـدى الـوزير األول

اGكلفة بإصالح اخلدمة العمومية.اGكلفة بإصالح اخلدمة العمومية.
ــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر الـــوزيــــر لــــدى الــــوزيـــر األول

qكلف بإصالح اخلدمة العموميةGا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا 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 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات
- و�ــــقــــتــــضى  اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 191-03
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 واGـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيـم اGـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوظـــيـــفــة

qتمّمGعدّل واGا qالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 192-03
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الـذي يــحـدد مــهـام اGــديـريــة الـعــامـة لإلصالح اإلداري

qوتنظيمها
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- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 13- 381
اGــــؤرخ في 15 مــــحــــرم عـــام 1435 اGــــوافق 19 نــــوفــــمــــبــــــر
سـنـــة q2013 الــذي يـحــدد صالحـيــات الـوزيــر لـدى الــوزيـر

qكلف بإصالح اخلدمة العموميةGاألول ا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  تــشـــتــمـل اإلدارة اGــركـــزيــة لـــلــوزارة
لدى الوزير األول اGكـلفة بإصالح اخلدمة العموميةq حتت

سلطة الوزير على ما يأتي :
qويـــــســــاعـــــده مــــديــــرا (2) دراســــات qالـــعــام Xاألمـــ (qالـــعــام X1) األمـــ
ويــلــحق به اGــكــتب اGــركــزي لـلــبــريــد واالتــصــال واGـكــتب

qالوزاري لألمن الداخلي
Xويـــســـاعــــده ســـتـــة (6) مــكـــلــفــ qرئـــيس الـــديـــوان ( q2) رئـــيس الـــديـــوان
بالدراسات والتلخيصq يكلفون على التوالي �ا يأتي :
- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات

qاحلكومية وتنظيمها
- تـنـظـيم عالقـات الـوزيـر بـأجـهـزة اإلعالم وحتـضـيـر

qذلك
qؤسسات العموميةGالعالقات مع ا -

- حتــضـــيــر وتــنــظـــيم نــشــاطــات الـــوزيــر في مــيــدان
qالعالقات اخلارجية

qإعداد برنامج عمل الوزارة وحصائل نشاطاتها -
- حتــــضـــيــــر أعـــمــــال الـــوزيــــر في مــــيـــدان الــــعالقـــات

العمومية وتنظيم ذلك.
 qفتشية العامةGا ( qفتشية العامةG3) ا

4) الهياكل اآلتية :) الهياكل اآلتية :
qديرية العامة للخدمة العموميةGا -
qديرية العامة لإلصالح اإلداريGا -

qديرية العامة للوظيفة العموميةGا -
- مديرية اإلدارة العامة.

اGــادة اGــادة  2  :  : تـــكـــلف اGـــفـــتــشـــيـــة الـــعــامـــة �ـــهــمـــة إعالم
وتقـيـيم تـنظـيم وسـيـر مـصالح الـدولـة واجلـماعـات احملـلـية
واGـؤسسات والـهيـئات العـمومـية الـتابعـة لهـاq واخلدمات
الـعـمــومـيــة واإلجـراءات اإلداريـة وكــذا تـرشــيـد اسـتــعـمـال
الـوســائل اGــوضـوعــة حتت تـصــرفــهـاq وتــقـتــرح كل تـدبــيـر

يهدف إلى ضمان التحسX في هذه اجملاالت.

اGـادة اGـادة 3 :  : تـتـدخل اGـفـتـشيـة الـعـامـة من خالل مـهـمات
دوريــة فــجـــائــيــة أو مــعــلن عـــنــهــا. وتــســتـــنــد في ذلك عــلى
اGـســاهــمــة الــفــعـلــيــة وتــعــاون اGــصـالـح اGـركــزيــة واحملــلــيـة

للمؤسسة اGعنية.
و�ــــكن أن تــــنــــجــــز هــــذه اGــــهــــمــــات بــــاالشــــتــــراك مع

مصالح اإلدارة اGعنية.
4 :  : يـــتــــرتب عـــلـى مـــهـــمـــات الـــتــــفـــتـــيش إعـــداد اGــادة اGــادة 
تـــــقـــــريــــر يـــــوجـه إلى الـــــوزيـــــر اGـــــكـــــلف بـــــإصـالح اخلـــــدمــــة

العمومية.
qحـسب احلـالـة qكـمـا تـرسل نــسـخـة من هـذا الـتــقـريـر

إلى الوزير أو مسؤول اGؤسسة اGعنية.
اGـادة اGـادة 5 :  : تـكـلف اGـفـتـشـيـة الـعامـةq زيـادة عـلـى اGـهام
اGـنصـوص علـيهـا في اGادة 2 أعالهq بـتقـييم تـنظـيم وسير
الهـياكل اGـركزيـة وغيـر اGمـركزة الـتابـعة لـلوزير اGـكلف

بإصالح اخلدمة العمومية.
اGــادة اGــادة 6 :  :  تـــتــدخـل اGـــفــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة عــلـى أســاس
برنـامج سنوي تـعده وتعـرضه على الـوزير ليـوافق عليه.
كـما �ـكنهـا أن تتـدخل بنـاء على طـلب من الوزيـرq للـقيام

بكل مهمة حتقيق تمليها وضعية خاصة.
اGـادة اGـادة 7 : :  يـشـرف عـلى اGـفتـشـيـة الـعـامـة مـفـتش عام

ويساعده اثنا عشر (12) مفتشا.
XــفـتــشـGا Xــهـام بــGـفــتش الــعـام اG8 : : يــوزع ا اGـادة اGـادة 

بعد موافقة الوزير على ذلك.
qويــنـســقــهـا XــفــتـشــGــفـتش الــعــام أعـمــال اGيــنــشط ا

و�ارس عليهم السلطة السلمية.
9 :   :  تـلــزم اGـفـتشـيــة الـعامــــة بـاحلفـــــاظ على اGادة اGادة 
سريــة اGعلـومــات والوثـائق التي اطلـعت عليـهــا وجتنب

كل تدخل فـي تسيير اGصالح محل التفتيش.
اGادةاGادة 10 : : تكلف اGـديريـة العامـة للـخدمة الـعمـومية
�ـهـمة تـصـور واقتـراح الـقواعـد الـعامـة اGـتـعلـقـة بتـنـظيم
اخلـــدمــة الــعــمــومــيــة وســيـــرهــاq بــالــتــشــاور مع الــوزارات
اGــــعــــنــــيــــةq لــــتــــكــــيــــيــــفــــهـــــا مع الــــتــــطــــورات االقــــتــــصــــاديــــة
واالجــتــمـاعــيــة وكــذا تـلــبــيـة حــاجــيــات مـســتــعــمـلـي اGـرفق

العام.
اGـادةاGـادة 11 : : يــسـاعـد اGــديـر الــعـام لـلــخـدمــة الـعـمــومـيـة

مديرا ( 2) دراسات مكلفX على التوالي بـ :
qحتديث اخلدمة العمومية وعصرنتها  -

- تــــرقـــيـــة أخالقـــيـــات اGـــرفـق الـــعـــام والـــعالقـــات مع
.XستعملGا

كما يساعد اGدير العام رئيسا (2) دراسات.
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اGـادةاGـادة 12 : : يــضــطــلـع مــديــر دراســات حتــديث اخلــدمــة
العمومية وعصرنتهاq ال سيما �ا يأتي :

- دراســة واقـــتــراح كل تـــدبــيـــر يــهـــدف إلى تــســـهــيل
qاالستفادة من اخلدمة العمومية

- تـــــنــــســــيق أعـــــمــــال تــــبــــســـــيط اإلجــــراءات اإلداريــــة
qوتخفيفها

Xــوجـــهــة لــتـــحــســGالـــعــمل عـــلى تــرقـــيــة األعــمـــال ا -
qنوعية أداءات اخلدمة العمومية

- مـــــســـــاعـــــدة اإلدارات واGــــــؤســـــســـــات والــــــهـــــيـــــئـــــات
الـعـمــومـيـة في إعــداد بـرامـجــهـا اخلـاصــة بـعـصــرنـة اخلـدمـة

qالعمومية وتنفيذها
- تـــشـــجــيـع تـــطـــويــر اإلدارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــإدخــال

qالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وتعميمها
- الـعمل على ترقـية ووضع آليات مالئـمة للمـتابعة

والتقييم الدوري ألداء خدمات اGرفق العام.
اGادةاGادة 13 : : يـضطـلع مـدير الـدراسـات اGكـلف بـترقـية
qXـسـتعـمـلGـرفـــق الـعـــــام والعالقــات مــع اGأخـالقـيات ا

ال سيمــا �ا يأتي :
- الـــعــمـل عــلى تـــرقــيـــة الــقـــيم األخالقـــيــة فـي اGــرفق

qالعام
- الـــعــمل عــلى تــرقــيـــة قــواعــد ومــبــادىء الــشــفــافــيــة

qرفق العامGوالفعالية والنجاعة في سير ا
qرفق العامGهنية في اGالعمل على الترقية ا  -

- الـعـمل عـلى تـرقـيـة ثـقـافـة اGـردوديـة واالسـتـحـقـاق
qرفق العامGالشخصي ألعوان ا

- حتفـيز وتشـجيع مشـاركة مسـتعملـي اGرفق العام
qاخلدمة العمومية Xدني في حتسGواجملتمع ا

qرفق العامGالعمل على  ترقية حق مستعملي ا-
- وضع أنظـمة وإجـراءات فـعالـة في مـجال االتـصال
إلعالم اGـواطنX حـول خدمـات اGرفق العـام وجمع آرائهم

واقتراحاتهم والرد علـى شكاويهم.
اGــادةاGــادة 14 : : يـــســـاعـــد كل مـــديــر دراســـات رئـــيـــســا ( 2)

دراسات ومكلفون بالدراسات واGشاريع.
يـحــدد عــدد اGــكـلــفــX بـالــدراســات واGـشــاريع بــقـرار
مـشــتـرك بـX وزيـر اGــالـيـة والـســلـطـة اGـكــلـفـة بـالــوظـيـفـة

العمومية.
اGـادة اGـادة 15 :   :  تـكـلف مــديـريـة اإلدارة الــعـامـة بـتــسـيـيـر

الوسائل البشرية واGالية واGادية للوزارةq وتضم :
qوارد البشريةGديرية الفرعية لتسيير اGا -

qديرية الفرعية للميزانية واحملاسبةGا -
qديرية الفرعية للوسائل العامةGا -

- اGــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لإلعـالم اآللي والــــــوثــــــائق
واألرشيف.

يــحـــدد تــنــظــيم مـــديــريــة اإلدارة الــعــامـــة في مــكــاتب
بـــقــرار مـــشـــتــرك بـــX وزيـــر اGــالـــيــة والـــســـلــطـــة اGـــكــلـــفــة
بالوظيفـة العموميـة في حدود مكتبX (2) إلى أربعة (4)

مكاتب لكل مديرية فرعية.
اGــــادة اGــــادة 16 :   :  تــــبــــقـى اGــــديــــريــــة الــــعـــــامــــة لــــلــــوظــــيــــفــــة
qXـديـريـة العـامـة لإلصالح اإلداري خـاضـعـتGالـعـمومـيـة وا
عــلى الـــتــواليq لـــلــمـــرســومـــX الــتـــنــفــيـــذيــX رقم 191-03
ورقم 03-192 اGؤرخX في 26  صفر عام 1424 اGوافق 28

أبريل سنة 2003 واGذكورين أعاله.
17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرم عــام 1435 اGــوافق 19

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 383 مـؤرمـؤرّخ في خ في 15 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافــق 19 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةGــــوافــق  اG1435 ا

حتـــويل الــــوســـائــل الـــبــــشـــريـــــة واGــــــاديــــة لـــكــــتـــابــــةحتـــويل الــــوســـائــل الـــبــــشـــريـــــة واGــــــاديــــة لـــكــــتـــابــــة
الــدولـــــة الــســــابــقـــة لــــدى  الــوزيــــر األولqالــدولـــــة الــســــابــقـــة لــــدى  الــوزيــــر األولq اGــكــلــفــةاGــكــلــفــة

باالستشراف واإلحصائيات.باالستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 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 اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

 qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اGؤرخ
في 18 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اGــوافق 28  نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2007 واGـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة  في وزارة

qاليةGا
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وزارة العدلوزارة العدل
قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

اGدير العاماGدير العام للشؤون القضائية والقانونية.للشؤون القضائية والقانونية.

ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتــضــمن تــعـــيــX الــســيــد مــحــمــد عــمــارةq مــديــرا عــامــا
qللشؤون القضائية والقانونية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحـــمــد عـــمــارةGــادة األولى :اGا
اGدير الـعام للـشؤون القـضائـية والقـانونيـةq اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-12 اGـؤرخ
في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اGـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
واGــتـــضــمن تـــنــظــيـم مــصـــالح كــاتب الـــدولــة لـــدى الــوزيــر

qكلف باالستشراف واإلحصائياتGا qاألول
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :
اGـــادّة األولى :  حتـــول الــوســـائل الــبـــشــريـــة واGــاديــة
لـــكـــتـــابـــة الـــدولـــة الـــســـابـــقـــة لـــدى الـــوزيـــر األولq اGـــكـــلـــفــة

باالستشراف واإلحصائيات إلى وزارة اGالية.

اGــاداGــادّة ة 2 : : يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة بـــاتـــخـــاذ اإلجــراءات
الـضرورية إلنشـاء هيكل في دائـرته الوزارية السـتئناف

مهام الهيئة اGذكورة أعاله.

اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرم عــام 1435 اGــوافق 19
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

اGدير العاماGدير العام للموارد البشرية.للموارد البشرية.

ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اGـــــوافق أول أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واGتضمن تعـيX السيد بوجمعة آيت أوديةq مديرا عاما

qللموارد البشرية بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيـــد بــــوجـــمـــعـــة آيت
أوديةq اGديـر العـام للـموارد الـبشـريةq اإلمـضاء في حدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع
الــوثــــائق واGـــقــررات �ـــا في ذلك الـــقــرارات بـــاســتـــثــنــاء

القـرارات اخلاصة بالقضاة.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

اGديرة العامةاGديرة العامة لعصرنة العدالة.لعصرنة العدالة.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اGـوافق 22 مــارس ســنـة 2012

واGــتــضـمـن تــعــيــX الــســيــدة لــيــنــدة بــركــةq مــديــرة عــامـة
qلعصرنة العدالة بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يـــفـــوض إلى الــســيــدة لـيـنـدة بـركةGـادة األولى :اGا
اGـــديـــرة الــعـــامــة لـــعـــصــرنـــة الــعـــدالــةq اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاq باسم وزير العدلq حافـظ األختامq على جميع

الوثـائق واGقرراتq باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

اGدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.اGدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اGـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واGــتــضــمن تــعــيــX الــســيــد اخملــتــار فـلــيــونq مــديــرا عــامـا

qإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســيـــد اخملــتــار فـــلــيــونGــادة األولى :اGا
اGديـر العـام إلدارة الـسجـون وإعـادة اإلدماجq اإلمـضاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على
qـــــقــــررات �ـــــا فـي ذلك الـــــقـــــراراتGجـــــمــــيـع الـــــوثـــــائـق وا

باستثناء القرارات اخلاصة بالقضاة.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.مدير الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اGوافق أوّل يـونيو سنة 2009
واGــتـــضــمـن تــعــــيـــX الــســـيــد مـــخـــتــار األخـــضــريq مـــديــرا

qللشؤون اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد مخـتار األخـضريGادة األولى :اGا
مـديــر الـشــؤون اجلـزائــيـة وإجــراءات الـعــفـوq اإلمــضـاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير التعاون القانوني والقضائي.مدير التعاون القانوني والقضائي.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اGوافق أوّل يـونيو سنة 2009
واGــتــضــمن تــعــيــX الــســيــد الــطــاهــر عــبــد الالويq مــديـرا

qللتعاون القانوني والقضائي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد الـــطــــاهـــر عــــبـــد
الالويq مـدير التـعاون القـانوني والقـضائيq اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير القضاة.مدير القضاة.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اGـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 2010

واGـتضـمن تـعـيـX السـيد مـحمـد شـنوفيq مـديرا لـلقـضاة
qبوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يــفــوض إلى الــســيـد مــحــمــد شــنـوفيGـادة األولى :اGا
مـدير الـقـضـاةq اإلمضـاء في حـدود صالحيـاتهq بـاسم وزير
الــعــدلq حــافظ األخــتــامq عـلـى جــمـيـع الــوثــائـق واGــقـررات

باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
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قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير اGنشآت األساسية والوسائل.مدير اGنشآت األساسية والوسائل.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
4 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اGــوافق 29 أبـــريل ســـنــة 2009
واGـــتــــضــــمن تــــعــــيــــX الــــســـيــــد ســــلـــيـم لــــعـــذاوريq مــــديـــرا

qللمنشآت األساسية والوسائل بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qـادة األولى : يــفـوض إلـى الـســيــد ســلــيم لــعـذاوريGـادة األولى :اGا
مـديـر اGــنـشـآت األسـاسـيـة والــوسـائلq اإلمـضـاء في حـدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير االستشراف والتنظيم.مدير االستشراف والتنظيم.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتــضــمـن تــعـــيـــX الــســيــد رشـــيــد مــحي الـــدينq مــديــرا
qلالستشراف والتنظيم بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســــيــــد رشـــــيــــد مــــحي
الـدينq مـديـر االسـتـشـراف والـتـنـظيـمq اإلمـضاء فـي حدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى
مــــــديـــــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــــنـــــــولــــــوجـــــــيـــــــات اإلعالممــــــديـــــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــــنـــــــولــــــوجـــــــيـــــــات اإلعالم

واالتصال.واالتصال.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اGـوافق 22 مــارس ســنـة 2012
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واGتضمن تعـيX السيدة فضيلة بوسالحq مديرة لإلعالم
qاآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يـفـوض إلى الـسـيدة فـضـيـلـة بوسالحGـادة األولى :اGا
qمـــديــرة اإلعـالم اآللي وتــكـــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاq بـاسم وزيـر الـعـدلq حافظ
األخـــتـــامq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

اGفتش العام Gصالح السجون.اGفتش العام Gصالح السجون.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واGـتــضــمن تـعـــيــX الـســيـد كــمــال سـيــرينq مــفـتــشـا عــامـا
qصالح السجون بوزارة العـدلG

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيــد كـــمـــال ســـيــرينGــادة األولى :اGا
اGــــفـــتـش الـــعــــام Gـــصــــالح الــــســــجـــونq اإلمــــضــــاء في حـــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير أمن اGؤسسات العقابية.مدير أمن اGؤسسات العقابية.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
19 رمـــضـــان عـــام 1428 اGـــوافق أوّل أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 2007

واGـــتــــضـــمن تــــعــــيــــX الـــســـيــــد بـــشــــيـــر عـــدةq مــــديـــرا ألمن
اGـؤســسـات الــعـقــابـيــة بـاGــديـريــة الـعــامـة إلدارة الــسـجـون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : يـفـوض إلى السـيـد بـشـيـر عـدةq مـدير
qاإلمضـاء فـي حدود صـالحيـاته qـؤسـسـات الـعـقـابـيـةGأمن ا
بــاسم وزيـر الــعـدلq حــافظ األخــتـامq عــلى جــمـيع الــوثــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
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قـــــــرار مـــــؤرخ في ـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى
مـــــــديــــــــر الــــــــبـــــــحـث وإعـــــــادة اإلدمــــــــاج االجــــــــتـــــــمــــــــاعيمـــــــديــــــــر الــــــــبـــــــحـث وإعـــــــادة اإلدمــــــــاج االجــــــــتـــــــمــــــــاعي

.Xللمحبوس.Xللمحبوس
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اGـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واGـتضمن تـعـيـX السـيد فـيصل بوربـالةq مـديرا لـلبحث
وإعـادة اإلدماج االجـتماعي لـلمـحبـوسX بـاGديـرية الـعامة

qإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qـادة األولى : يــفـوض إلى الــسـيــد فـيــصل بـوربــالـةGـادة األولى :اGا
qXمــديـر الــبـحث وإعــادة اإلدمـاج االجــتـمــاعي لـلــمـحــبـوسـ
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهq بـاسم وزيـر الــعـدلq حـافظ
األخـــتـــامq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير اGوارد البشرية والنشاط االجتماعي.مدير اGوارد البشرية والنشاط االجتماعي.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGـتـضـمن تـعــيـX الـسيـد مـحـمـد جالويq مـديـرا لـلـموارد
الـبـشـريــة والـنـشـاط االجـتـمـاعـي بـاGـديـريـة الـعـامـة إلدارة

qالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد جالويGــادة األولى :اGا
مدير اGوارد البـشرية والنشـاط االجتماعيq اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــؤرخ في قـــــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير اGالية واGنشآت والوسائل.مدير اGالية واGنشآت والوسائل.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
6 مـحـرّم عام 1430 اGـوافق 3 يـنـايـر سـنة 2009 واGـتـضمن
تــعــيــX الـســيـد مـحــمـد مــانيq مـديــرا لـلــمـالــيـة واGــنـشـآت
والـــوســـائـل بـــاGـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــادة

qاإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يفوض إلى السـيد محمد مانيq مدير
اGــــــالـــــيــــــة واGـــــنــــــشـــــآت والــــــوســـــائـلq اإلمـــــضـــــاء فـي حـــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرارات مــؤرخـة في قـــرارات مــؤرخـة في 23 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 29
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اGـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واGــتــضـمـن تــعـيــX الــســيــد فــيــصل دهــيــميq نــائب مــديـر
qدني بوزارة العـدلGللقضاء ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qــادة األولى : يــفــوض إلى الــســـيــد فــيــصل دهــيــميGــادة األولى :اGا
qاإلمـضاء في حدود صالحياته qدنيGنائب مدير الـقضاء ا

بــاسم وزيـر الــعـدلq حــافظ األخــتـامq عــلى جــمـيع الــوثــائق
واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اGـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واGــتــضـــمن تــعــيــX الـــســيــد زواوي لــعــجـــqX نــائب مــديــر
qللقضاء اجلزائي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qXــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد زواوي لـــعــجــGــادة األولى :اGا
نــــــائب مــــــديــــــر الـــــقــــــضـــــاء اجلــــــزائيq اإلمــــــضـــــاء فـي حـــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
16 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اGــــــوافق أوّل فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010

واGــتـضـمن تــعـيـX الـســيـد مـراد ســيـد أحـمـدq نــائب مـديـر
qتخصص بوزارة العـدلGللقضاء اجلزائي ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يـفـوض إلـى الـسـيـد مــراد سـيـد أحـمـدGـادة األولى :اGا
نــائب مـــديــر الــقــضــاء اجلــزائي اGـــتــخــصصq اإلمــضــاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتـــضــمن تــعـــيــX الــســيــد جـــمــال فــلــوسـيq نــائب مــديــر
qلتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد جـــمــال فـــلــوسيGــادة األولى :اGا
نـائب مـدير تـنـفيـذ الـعـقوبـات وإجـراءات الـعفـوq اإلمـضاء
qحـافـظ األخـتـام qبـاسـم وزيـر الــعـدل qفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
2 ربــــيـع األول عـــام 1427 اGـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006
واGـــتــضــمن تــعــيــX الــســيـــد جــمــعي بــوذراعq نــائب مــديــر

qللشرطة القضائية بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد جـــمــعي بــوذراعGــادة األولى :اGا
نـــائب مـــديـــر الـــشـــرطـــة الـــقـــضــائـــيـــةq اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اGـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واGــتـضــمـن تــعـيــX الــســيــدة حــفــيــظــة هاللq نــائــبــة مــديـر
qلالجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســيـــدة حــفــيـــظــة هاللGــادة األولى :اGا
qنــائــبــة مـديــر االجــتــهــاد الــقــضـائـي والـدراســات الــفــقــهــيـة
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاq بـاسم وزيـر الـعـدلq حافظ
األخـــتـــامq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتــضـــمن تــعــيــX الــســيــد حـــمــيــد بــوحــديq نــائب مــديــر
qلإلحصائيات والتحاليل بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســيـــد حــمــيـــد بــوحــديGــادة األولى :اGا
نـائب مـديـر اإلحـصائـيـات والـتحـالـيلq اإلمـضـاء في حدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGـتـضــمن تـعـيـX الــسـيـدة عـائــشـة عـاشـورq نــائـبـة مـديـر
qللوثائق واحملفوظات بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qـادة األولى : يـفـوض إلى الــسـيــدة عـائـشــة عـاشـورGـادة األولى :اGا
نــائــبـــة مــديــر الـــوثــائق واحملـــفــوظــاتq اإلمـــضــاء في حــدود
صالحياتهـاq باسم وزير العدلq حافـظ األختامq على جميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اGـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006
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qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGــتــضــمـن تــعــيــX الــســـيــد مــحــمــد خـــالــديq نــائب مــديــر
qللشؤون االجتماعية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحــمـــد خــالــديGــادة األولى :اGا
نـــائب مــديـــر الــشـــؤون االجـــتــمـــاعــيـــةq اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اGـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006

qالـســيـد مــحـمــود جـودر عــبـد الـلــطـيف Xـتــضـمـن تـعـيــGوا
qعاهدات بوزارة العـدلGنائب مدير لدراسة ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يـفوض إلى السـيد مـحمود جـودر عبد
الـــلــطــيـفq نــائب مـــديــر دراســة اGـــعــاهـــداتq اإلمــضــاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGـتـضـمن تـعـيـX الـسـيـدة زيـنب بن زهـرةq نـائـبـة مـدير
qللشؤون الدولية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يـفوض إلـى السـيـدة زيـنب بن زهرةGـادة األولى :اGا
نــــائــــبــــة مــــديــــر الــــشـــؤون الــــدولــــيــــةq اإلمــــضــــاء فـي حـــدود
صالحياتهـاq باسم وزير العدلq حافـظ األختامq على جميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
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واGـــتــضـــمن تــعـــيــX الـــســيـــد عــمـــر طــوبـــاشq نــائـب مــديــر
qلتسيير أسالك كتابة الضبط بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــمـــر طـــوبــاشGــادة األولى :اGا
نــائب مـديـر تــسـيـيـر أسالك كــتـابـة الـضــبطq اإلمـضـاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اGـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 2010

واGــتـضــمن تـعــيـX الــسـيـد مــحـمــد ريـاض بــوجالبq نـائب
qمدير لتكوين القضاة وإعالمهم بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيــــد مـــحـــمـــد ريـــاض
بـوجالبq نـائب مـديـر تـكـوين الـقـضـاة وإعالمـهمq اإلمـضاء
qحـافـظ األخـتـام qبـاسـم وزيـر الــعـدل qفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
16 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اGــــــوافق أوّل فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010

واGـتــضــمن تـعــيــX الـســيـدة نــوريــة كـروشq نــائــبـة مــديـر
Xوحتـــســ Xلـــتـــكــويـن مــوظـــفي كـــتـــابـــة الــضـــبط واإلداريـــ

qمستواهم بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــدة نــوريــة كــروشGــادة األولى :اGا
Xنــائـبــة مــديــر تـكــوين مــوظــفي كــتـابــة الــضــبط واإلداريـ
وحتسX مسـتواهمq  اإلمضاء في حدود صالحـياتهاq باسم
وزيــــر الـــــعــــدلq حـــــافـظ األخــــتـــــامq عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8 رجـب عـــــــام 1430 اGـــــــــوافق أوّل يـــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009
qالـسيـد محـمد الشـريف يوسـف خوجة Xـتضـمن تعـيGوا

qيزانية التجهيز بوزارة العـدلG نائب مدير
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد مــحـمــد الــشـريف
يـوسف خـوجـةq نـائب مـديـر مـيزانـيـة الـتـجـهـيـزq اإلمـضاء
qحـافـظ األخـتـام qبـاسـم وزيـر الــعـدل qفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اGـوافق 10 مـايــو ســنـة 2011
واGـتضـمن تـعـيX الـسـيـدة �يـنـة بـوحلـيـسـةq نائـبـة مـدير

qللمنشآت األساسية والتجهيزات بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qادة األولى : يفـوض إلى السـيدة �ـينـة بوحـليـسةGادة األولى :اGا
نـائـبـة مـديـر اGـنــشـآت األسـاسـيـة والـتـجـهـيـزاتq اإلمـضـاء
qحـافظ األخـتام qبـاسم وزيـر الـعـدل qفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
26 جـمادى األولى عام 1429 اGوافق أوّل يـونيو سنة 2008

واGـــتــضــمن تـــعــيــX الـــســيــد حــكـــيم عــكــنـــونq نــائب مــديــر
qللوسائل العامة بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســـيــد حـــكــيـم عــكـــنــونGــادة األولى :اGا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةq اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
6 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1432 اGــوافق 9 مــايــو ســنــة 2011
واGـتـضــمن تـعـيـX الـسـيـد عـبـد الـكـر§ جـاديq نـائب مـديـر

qلالستشراف بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qـادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد عـبد الـكـر§ جاديGـادة األولى :اGا
qاإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاته qنـائب مـديـر االســتـشـراف
بــاسم وزيـر الــعـدلq حــافظ األخــتـامq عــلى جــمـيع الــوثــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اGـوافق أوّل يـونـيـو سـنة 2006
واGـتـضـمن تــعـيـX الـسـيـد مـصــطـفى مـوجـاجq نـائب مـديـر

qللتنظيم بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qـادة األولى : يـفـوض إلى الـسـيد مـصـطـفى مـوجاجGـادة األولى :اGا
نائب مدير الـتنظيمq اإلمضاء في حدود صالحياتهq باسم
وزيــــر الـــــعــــدلq حـــــافـظ األخــــتـــــامq عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
4 مـــــحـــــرم عـــــام 1434 اGـــــوافق 18 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2012
واGــتــضـــمن تــعــيــX الـــســيــد زهــيــر بـــوراسq نــائب مــديــر

qلتطبيقات اإلعالم اآللي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد زهــيـــر بــوراسGــادة األولى :اGا
نــــائـب مـــديــــر أنــــظــــمــــة اإلعالم اآللـيq اإلمـــضــــاء فـي حـــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGـــتـــضـــمن تـــعـــيـــX الــســـيـــد أحـــمـــد تــواتـيq نـــائب مـــديــر
qلتطبيقات اإلعالم اآللي بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــــادة األولى :األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد أحــــمـــد تــــواتيGــــادة اGا
نــائب مــديـر تــطـبــيــقـات اإلعالم اآللـيq اإلمـضــاء في حـدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اGــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واGـتـضـمن تعـيـX الـسـيدة جـويـدة مـخـتاريq نـائـبـة مـدير
Gــعــامـــلــة احملــبــوســX بـــاGــديــريــة الــعـــامــة إلدارة الــســجــون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qادة األولى : يفـوض إلى الـسيـدة جويـدة مخـتاريGادة األولى :اGا
نــائـــبـــة مـــديـــر مــعـــامـــلـــة احملــبـــوســـqX  اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحياتهـاq باسم وزير العدلq حافـظ األختامq على جميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
24 شـــــــوّال عــــــام 1431 اGــــــــوافق 3 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واGـــتــضــمن تــعـــيــX الــســيـــد رضــا ســحــنـــونq نــائب مــديــر
للوقاية والصحة باGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد رضـــا ســحـــنــونGــادة األولى :اGا
نــــائـب مــــديــــر الــــوقـــــايــــة والــــصــــحــــةq اإلمـــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اGوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
واGــتـــضــمن تــعـــيــX الــســـيــدة مــر§ شـــرفيq نــائـــبــة مــديــر
حلــمــايـة األحــداث والــفــئـات الــضــعــيـفــة بــاGــديـريــة الــعــامـة

qإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيـــدة مــــر§ شـــرفيGــــادة األولى :اGا
نـائبة مـدير حـمايـة األحداث والـفئات الـضعـيفـةq اإلمضاء
qحـافظ األخـتام qبـاسم وزيـر الـعـدل qفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واGتضمن تعيـX السيد علي جلوليq نائب مدير للوقاية

واGـــعــلــومــات بــاGــديــريـــة الــعــامــة إلدارة الــســجــون وإعــادة
qاإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يـفوض إلى الـسيـد علي جـلوليq نائب
qاإلمـضاء في حـدود صالحياته qعـلوماتGمديـر الوقايـة وا
بــاسم وزيـر الــعـدلq حــافظ األخــتـامq عــلى جــمـيع الــوثــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8  رمــــضــــان عـــام 1427 اGــــوافق أوّل أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2006
واGتضمن تعيـX السيد محمد واعمر جاويq نائب مدير
لألمن الـداخـلي لـلـمـؤسـسـات الـعـقـابـيـةq بـاGـديـريـة الـعـامـة

qإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد واعـــمــر
qنـائب مـدير األمن الـداخلـي للـمؤسـسـات العـقابـية qجاوي
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهq بـاسم وزيـر الــعـدلq حـافظ
األخـــتـــامq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واGـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اGوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
واGــتــضــمن تــعــيــX الــســيـد عــلي بـن عــيـسـىq نــائب مــديـر
لــلــتــكــوين وتــشــغــيل اGــســاجـqX بــاGــديــريــة الــعــامـة إلدارة

qالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد عــلي بن عــيــسىGــادة األولى :اGا
نــائب مــديــر الــتـكــوين وتــشــغــيل اGــســاجــqX اإلمـضــاء في
حـدود صالحـياتهq بـاسم وزيـر الـعـدلq حـافظ األخـتـامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اGـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واGــتــضــمن تــعــيــX الــســيــدة الــهــواريــة مــحـدانـيq  نــائــبـة
qXمــديــر لــبــرامج إعــادة اإلدمــاج االجــتــمــاعي لــلــمــحــبــوسـ
باGـديـريـة العـامـة إلدارة الـسجـون وإعـادة اإلدمـاج بوزارة

qالعـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : يـــــفــــــوض إلى الــــــســـــيــــــدة الـــــهــــــواريـــــة
مــحــدانيq نـائــبــة مـديــر بــرامج إعــادة اإلدمـاج االجــتــمـاعي
لـلمـحبـوسqX اإلمـضـاء في حدود صالحـياتـهاq بـاسم وزير
الــعــدلq حــافظ األخــتــامq عـلـى جــمـيـع الــوثــائـق واGــقـررات

باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اGوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
واGـتــضـمن تـعـيــX الـسـيـدة ســمـيـرة زكـريq  نــائـبـة مـديـر
لإلحــصـائــيـات بــاGـديــريــة الـعــامـة إلدارة الــسـجــون وإعـادة

qاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qـادة األولى : يــفــوض إلى الـســيــدة سـمــيــرة زكـريGـادة األولى :اGا
qاإلمضـاء في حدود صالحيـاتها qنائـبة مديـر اإلحصائـيات
بــاسم وزيـر الــعـدلq حــافظ األخــتـامq عــلى جــمـيع الــوثــائق

واGقررات باستثناء القـرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اGـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واGــتــضـمـن تــعــيـX الــســيــد كــيالنـي زروالــةq نـائـب مــديـر
لـلـتـوظـيـف والـتـكـوين بــاGـديـريـة الـعــامـة إلدارة الـسـجـون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفــوض إلـى الــســيــد كــيالني زروالــةGــادة األولى :اGا
نــائـب مــديـــر الــتــوظـــيف والـــتــكـــوينq اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اGـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واGــتــضــمن تــعــيــX الــسـيــد مــصــطــفى خــالــدq نــائب مــديـر
لــتــســيــيــر اGــوظـــفــX بــاGــديــريــة الــعــامــة إلدارة الــســجــون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد مــصــطــفى خــالــدGــادة األولى :اGا
نــــائب مــــديــــر تــــســــيــــيــــر اGــــوظــــفــــqX اإلمــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
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qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واGــتـضــمن تــعــيــX الــسـيــدة جــوهــرة هـنـي شـبــرةq نــائــبـة
مـــديـــر لـــلـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي بـــاGـــديـــريـــة الـــعـــامــة إلدارة

qالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يـــفـــوض إلـى الـــســـيـــدة جــــوهـــرة هـــني
شــبــرةq نــائــبــة مــديــر الــنــشـاط االجــتــمــاعيq اإلمــضــاء في
حدود صالحـياتـهاq باسـم وزير العـدلq حافظ األخـتامq على

جميع الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
18 مــــحــــرّم عــــام 1433 اGــــوافق 13 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واGـــتــضــمن تـــعــيــX الـــســيــد مــحـــمــد خــايــلـيq نــائب مــديــر
لـلـمـيـزانـيـة واحملـاسـبــة بـاGـديـريـة الـعـامـة إلدارة الـسـجـون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســـيــد مـــحــمـــد خـــايــليGــادة األولى :اGا
نـــائب مـــديـــر اGـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةq اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
9 مـــــحـــــرّم عـــــام 1432 اGـــــوافق 15 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2010
واGــتـــضــمن تــعـــيــX الــســيــد كـــمــال مــزيــانـيq نــائب مــديــر
لـلــمــنـشــآت الــقـاعــديـة بــاGــديـريــة الـعــامــة إلدارة الـســجـون

qوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
qــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد كـــمــال مـــزيــانيGــادة األولى :اGا
نـــائـب مـــديــــر اGــــنــــشـــآت الــــقــــاعـــديــــةq اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واGـتضـمن تعـيX الـسيـد كمـال برنـوq نائب مـدير لإلعالم
اآللي بــاGــديــريــة الــعـامــة إلدارة الــســجــون وإعــادة اإلدمـاج

qبوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد كـمال بـرنـوq نائب
مـديــر اإلعالم اآلليq اإلمــضـاء فـي حـدود صالحــيــاتهq بـاسم
وزيــــر الـــــعــــدلq حـــــافـظ األخــــتـــــامq عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

qحافـظ األختـام qإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اGؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

qركـزية في وزارة العــدلGتضـمن تنظيم اإلدارة اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اGؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اGــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واGتضـمن تنظيم اGديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في
24  شــــــوّال عــــــام 1431 اGــــــوافق 3 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واGــتــضــمـن تـعــيــX الــســيــد الــطــيب زنــيــبعq نــائـب مــديـر
للوسـائل العـامة باGـديريـة العامـة إلدارة السـجون وإعادة

qاإلدماج بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

qــادة األولى : يــفــوض إلى الــســـيــد الــطــيب زنــيــبعGــادة األولى :اGا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةq اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهq باسم وزيـر العـدلq حـافظ األختـامq على جـميع

الوثـائق واGقررات باستثناء القـرارات.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

29 سبتمبر سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة ا?اليوزارة ا?اليّة
قـــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 30  رجـب عـــام  رجـب عـــام 1434
اGوافق اGوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة q2013 يحدq يحدّد كيفيات تنظيمد كيفيات تنظيم
التكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتبالتكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتب
اGــــنـــــتــــمـــــيـــــة لألسـالك اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اGـــــكــــلاGــــنـــــتــــمـــــيـــــة لألسـالك اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اGـــــكــــلّـــــفــــةـــــفــــة

باGيزانية ومدته ومحتوى برامجه.باGيزانية ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليّةGووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
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بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي
qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهمّ وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-293 اGــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اGـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واGـتـضمّن
إنـشـاء مـعـهـد عـال لـلـتـسـيـيـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانـونه

qتمّمGعدّل واGا qاألساسي

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اGؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اGــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــــر
ســـــنــــــة 1994 واGـــــتــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء اGــــدرســـــة الـــــوطــــنـــــيــــة

qتمّمGعدّل واGا qللضرائب

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-297 اGؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qيزانيةGكلّفة باGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اGؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اGــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اGـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اGــــهــــنــــيـــــة في اGــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 305-12
اGــؤرّخ في 19 رمـــضـــان عــام 1433 اGــوافق 7 غـــشت ســـنــة
2012 واGـــتـــضــمّـن إنــشـــاء اGـــدرســة الـــوطـــنــيـــة لـــلــخـــزيـــنــة

qوتنظيمها وسيرهـا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى  : ة األولى  : تــــطـــبــــيــــقــــا ألحـــكــــام اGــــادّتـــX 21 و35
(احلـــالـــتــX 2 و3) من اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 297-10
اGــؤرّخ في 23 ذي احلـــجّـــة عــام 1431 اGــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنـة 2010 واGـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
كـيـفـيــات تـنـظـــيم الـتـكــويـن الـتـكـمــيـلي قـبــل الـتــرقـــية
إلى بـــعـض الـــرتب اGــــنـــتـــمــــيـــة لألسـالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة

qـــيـــزانــــــيـــة ومـــدتـــه ومـــحـــتــــــوى بـــرامـــجــهGــــكــــلّـــفـــــة بـــاGا
اGذكــورة أدنــاه :

* سلك اGفتشX - احملللX للميزانية :* سلك اGفتشX - احملللX للميزانية :

qرتبة مفتش - محلل للميزانية -

* سلك اGراقبX للميزانية :* سلك اGراقبX للميزانية :

- رتبة مراقب للميزانية.

2 :  : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي في اGـاداGـادّة ة 
الرتـبتـX اGذكورتـX في اGادّة األولى أعالهq بـعد الـنجاح
فـي االمـــــتـــــحـــــان اGـــــهـــــني أو عـن طـــــريق االخـــــتـــــيـــــار بـــــعـــــد
التسجيل في قائمة التأهيلq وفقا للتنظيم اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يـــتم فـــتح دورة الـــتـــكـــوين الـــتـــكــمـــيـــلي في
الـــرتـــبــــتـــX اGـــذكـــورتــــX في اGـــادّة األولـى أعالهq �ـــوجب
Xقــرار أو مـقــرر من الــسـلــطـة الــتي لــهـا صالحــيـة الــتـعــيـ

يحدّد فيهq على اخلصوصq ما يأتي :

qعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اGنـاصب اGاليّـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اGتعـدّد السنوات
لـلـتـكـوينq اGـصـادق عـليـه بعـنـوان الـسـنـة اGـعـتـبـرةq طـبـقا

qعمول بهاGلإلجراءات ا

qمدة التكوين التكميلي -

qتاريخ بداية التكوين التكميلي -

qعنية بالتكوين التكميليGؤسّسة اGا -

- قـائـمــة اGـوظـفـX اGـعـنـيـX بــالـتـكــوين الـتـكـمـيـلي
حسب ªط الترقـية.

اGـاداGـادّة ة 4 : : تـبلـغ نسـخـة من الـقـرار أو اGـقـرر اGـذكـور
أعـالهq إلى مـــصــــالـح الـــوظـــيـــفـــــة الـــعـــمــــومـــــيـــة خالل أجـل

عشـرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـاداGـادّة ة 
إبــداء الـرأي بـاGـطـابــقـة خالل أجل عـشـرة (10) أيـام ابـتداء

من تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـلـــــزم اGـوظــفـــــون الـنــاجـحـــــون نــهــائـــيــا
في االمـتـحـان اGـهـني أو اGـقـبـولـون عـلى سـبـيـل االخـتـيار
للـتـرقـيـة إلى إحـدى الرتـبـتـX اGـذكورتـX أعالهq �ـتـابـعة

دورة التكوين التكميلي.
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تعـلم اإلدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
الـتــكــوين �ــوجب اسـتــدعــاء فـردي أو بــأيــة وسـيــلــة أخـرى

مالئمةq عند االقتضاء.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اGــؤسّــســات
العمومية للتّكوينq اآلتـية :

qدرسة الوطنية للضرائبGا *
qدرسة الوطنية للخزينةGا *

* اGعهد العالي للتسيير والتخطيط.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.

اGاداGادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تـسـعة (9) أشـهـر بـالنـسـبـة لـرتبـة مـفـتش - مـحلـل

qللميزانــية
- ســـــتــــة (6) أشـــــهـــــر بـــــالـــــنـــــســـــبــــة لـــــرتــــــبـــــة مـــــراقب

للميزانــية.

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الـتـكمـيـليq ويتم تـفـصيل مـحـتواهـا من طـرف اGؤسـسات

العمومية للتكوين اGذكورة في اGادّة  7 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يــتـولّى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اGـوظــفـX أثـنـاء
الـتكـوين التـكمـيلي سـلك التـعلـيم للـمؤسـسات الـعمـومية
لــــلــــتـــــكــــوين اGـــــذكــــورة في اGــــادّة 7 أعـاله و/ أو اإلطـــارات

اGؤهلة للمؤسّسات واإلدارات العمومية.

اGــاداGــادّة ة 12 :  : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـــتــكــمـــيــلـيq قــبل الـــتــرقـــيــة إلى رتـــبــة مـــفــتش - مـــحــلـل
لـلـمـيزانـيـةq بـإعـداد مذكـرة نـهـايـة التـكـوين حـول مـوضوع

له صلة بالوحدات اGدرّسة واGقرّرة في البرنامج.

يـــــتم اخـــــتـــــيـــــار مـــــوضـــــوع اGـــــذكـــــــرة حتـت إشــــــراف
مــؤطـــر من بــX سـلك الــتـعـلــــيم لـلــمـؤسّـســات الـعـمــومـيـة
لــــلــــتـــــكـــــوين اGـــــذكــــــورة أعالهq والـــــــذي يــــضــــمـــن أيــــضــــــا

متابعــة إعـدادهــا.

اGــاداGــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الــتـكــمـيــلي قـبـل الـتــرقـيــة إلى رتـبــة مـراقب لــلـمــيـزانــيـة
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اGدرسة واGقررة في البرنامج.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
qــســتــمــرة وتــشــمـل امــتــحــانــات دوريـــةGالــبــيــداغــوجــيــة ا

تتعلق �حتوى برامج التكوين.

اGاداGادّة ة 15 :  : يتم تقييم التكوين التكميلي كـاآلتي :
q2 : عاملGا qدرسةGواد اGمعدل ا -

- عـالمـة مــذكــرة أو تــقــريــر نــهــايــة الـتــكــوين (حــسب
احلالة)q اGعامل : 1.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
الــتـكــمــيـلي لــلــمـوظــفــX احلــائـزين مــعــدال عـامــا يــسـاوي أو

يفوق 10 من 20 في التقييم اGذكور في اGادّة 15 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 17 :  : تــنـظم اGـؤســسـة اGـعـنــيـة بـالـتــكـوينq قـبل
qإعالن الــنـتـائج الـنـهـائـيـة من طـرف جلـنـة نـهـايـة الـتـكـوين
دورة اســـتــدراكـــيــة لـــلــمــوظـــفــX الـــذين تــابـــعــوا الــتـــكــوين
الـــتــكــمــيــلـي ولم يــتــحـــصــلــوا عــلـى اGــعــدّل الــعـــامّ لــلــنــجــاح

اGذكور في اGادّة 16 أعاله.

اGاداGادّة ة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو »ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهـل قانوناGا
- مـديـــر اGـؤسـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــوين اGـعـنـــية

qأو »ثلـه
- »ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتـــعــلـــيم بــاGـــؤسّــســة

العمومية للتكوين اGعنية.

اGاداGادّة ة 19 :  : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
إلى مــصـالح الــوظـيــفـة الــعـمــومـيـة خـالل أجـل ثـمــانـيـة (8)

أيامq ابتداء من تاريخ توقيعه.

qــادّة ة 20 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليGــاداGا
يـسـلّم مديـر اGـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكوين اGـعـنيـة شـهادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اGـاداGـادّة ة 21 :  : يــرقـى اGـوظـفـون اGــعـلن جنــاحـهـم نـهـائــيـا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اGقصودة.

اGـاداGـادّة ة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اGلحق اGلحق 1

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش - محلـل للميزانيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش - محلـل للميزانية

اGدة : تسـعة (9) أشهـر.

الوحداتالوحدات

ميزانية اجلماعات احمللية (الوالية - البلدية).

الرقابة على اGالية العمومية.

الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.

احملاسبة العمومية.

ميزانية الدولة.

نفقات التجهيز.

الصفقات العمومية.

تسيير اGوارد البشرية ونظام األجور والتعويضات.

اGالية العمومية.

قواعد أخالقيات اGهنة (ملتقيات).

منهجية التحرير اإلداري.

احلجم الساعي األسبوعي اإلجمالياحلجم الساعي األسبوعي اإلجمالي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

1 سا 30 د

1 سا 30 د

30 سا سا

270 سا سا

اGعاملاGعامل

3

3

4

3

4

3

4

3

4

1

2

الرقمالرقم
1

2

3

4

اGلحق اGلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للميزانيةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للميزانية

اGدة : ستة (6) أشهـر.

الوحداتالوحدات
ميزانية اجلماعات احمللية (الوالية - البلدية).

الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.
اGالية العمومية / ميزانية الدولة.

احملاسبة العمومية.
احلجم الساعي األسبوعي اإلجمالياحلجم الساعي األسبوعي اإلجمالي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
6 سا
9 سا
9 سا
6 سا
30 سا سا

180 سا سا

اGعاملاGعامل
3

3

4

3
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قـــــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 30 رجب عـــــام رجب عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة q2013 يحدq يحدّد كيفيات تنظيمد كيفيات تنظيم
التكوين اGتخصالتكوين اGتخصّص لاللتحاق برتبة مفتش محللص لاللتحاق برتبة مفتش محلل

رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليّةGووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهمّ 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�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اGؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اGــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــــر
ســـــنــــــة 1994 واGـــــتــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء اGــــدرســـــة الـــــوطــــنـــــيــــة

qتمّمGعدّل واGا qللضرائب

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اGـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اGــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واGـتــعـلّق بـتـكـوين اGـوظّـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

qتمّمGعدّل واGا qمعلوماتهم

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-297 اGؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qيزانيةGكلّفة باGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اGؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اGــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اGـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اGــــهــــنــــيـــــة في اGــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 305-12
اGــؤرّخ في 19 رمـــضـــان عــام 1433 اGــوافق 7 غـــشت ســـنــة
2012 واGـــتـــضــمّـن إنــشـــاء اGـــدرســة الـــوطـــنــيـــة لـــلــخـــزيـــنــة

qوتنظيمها وسيرهـا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى  : ة األولى  : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــادّة 23 (الـــفـــقــرة
األولى) من اGرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 اGؤرّخ في 23
ذي احلــــجّــــة عــــام 1431 اGــــوافق 29 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2010
واGــذكــور أعالهq يـهــدف هــذا الــقـرار إلى حتــديــد كـيــفــيــات
تـنـظــيم الـتـكـويـن اGـتـخصص لاللـتـحاق بـرتـبة مـفتش -

محلـل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــتم االلــتـحــــــاق بــالــتـكــــــوين اGــتــخـصص
فـي الــرتـــبـــة اGـــذكـــورة في اGـــادّة األولـى أعالهq عن طـــريق
اGــســابــقـــة عــلى أســاس الــشــهـــادات أو االخــتــبــاراتq وفــقــا

للتنظيم اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يــتـــــم فــتــح دورة الــتـــكـــــوين اGـــتــخــصص
فـي الــــرتــــبـــــة اGــــذكــــــورة فـي اGــــادّة األولى أعـالهq �ــــوجب
qيحـدّد فـيه Xقــرار من السـلطـة التي لـها صالحـية الـتعـي

على اخلصوصq ما يأتي :
qعنيةGالرتبة ا -

- عـــدد اGـــنـــاصب اGـــفـــتــوحـــة لـــلـــتـــكــويـن اGـــتــخـــصص
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اGتعـدّد السنوات
qــعــتــبــرةGـصـــادق عــلـــيه بــعــنـــوان الــســنـــة اGا qلــلـتــكـــويـن

qعمول بهاGطبقـا لإلجراءات ا
qتخصصGمدة التكوين ا -

qتخصصGتاريخ بداية التكوين ا -
qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمـة اGترشحX اGعنيX بالتكوين اGتخصّص.

اGاداGادّة ة 4 : : تـبلغ نـسخـة من القـرار اGذكـور أعالهq إلى
مصـالح الوظـيفــة العمومــية خالل أجـل عشـرة (10) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـاداGـادّة ة 
إبـداء رأي بــاGــطـابــقـة خالل أجـل عــشــرة (10) أيــام ابـتـداء

من تاريخ استالم القـرار.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـلــــزم اGـتــرشـحـون الـنـاجــحــــون نـهــائــيــا
فـي اGـــســــابـــقــــة عـــلـى أســـاس الــــشـــهــــادات أو االخـــتــــبـــارات
qــــادّة األولى أعالهGــــذكــــورة فـي اGلاللــــتــــحــــاق بــــالــــرتــــبــــة ا

�تابعة دورة تكوين متخصص.
ويـــعــلـــمـــون من طـــرف مــؤســـســـة الــتـــكـــوين اGـــعــنـــيــة
بــتــاريـخ بــدايــة الــتــكــوين �ــوجب اســتــدعــاء فــردي وبــأيــة

وسيلة أخرى مالئمةq عند االقتضاء.
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7 :  : تــضــمن الــتــكــوين اGــتــخــصّـص اGــؤسّــسـات اGـاداGـادّة ة 
العمومية للتّكوينq اآلتـية :

qدرسة الوطنية للضرائبGا *
* اGدرسة الوطنية للخزينة.

اGاداGادّة ة 8 :  : ينظّم التـكوين اGتخصّص بشكـل متواصل
ويـشـمل دروسـا نـظـريـة ومـحـاضـرات ومـلـتـقـيـات وأعـمـاال

موجهة وتربصا تطبيقيا.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : حتـدّد مدة الـتـكـوين اGـتـخـصّص في الـرتـبة
q(1) بـــــســــنــــــة واحــــــدة qــــادّة األولـى أعالهGـــــذكــــــورة فـي اGا
طـبقــا ألحـكـام اGـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 10-297 اGـؤرّخ في
23 ذي احلـــجّـــة عــام 1431 اGــوافق 29 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2010

واGذكــور أعاله.
يـــخــضع اGـــتـــربــصـــون أثـــنــاء الـــتــكـــوين اGـــتـــخــصّص

للنظام الداخلي Gؤسّسة التكوين اGعنية.

اGــاداGــادّة ة 10 :  : يـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــرار بـــرنـــامج الـــتـــكـــوين
اGـتـخـصّصq ويـتم تفـصـيل مـحـتـواه من طـرف اGـؤسـسات

العمومية للتكوين اGذكورة في اGادّة  7 أعاله.

اGاداGادّة ة 11 :  : يـتولّى تـأطيـر ومـتابـعة اGـتربـصX أثـناء
الـتـكـوين سـلك الـتعـلـيم لـلـمـؤسّسـات الـعـمـوميـة لـلـتـكوين
اGـــذكـــورة أعالهq و/ أو اإلطـــارات اGـــؤهـــلـــة لـــلـــمـــؤسّـــســـات

واإلدارات العمومية.

12 :  : يــتــابع اGــتــربــصــون خالل دورة الــتــكــوين اGـاداGـادّة ة 
تــربــصـــا تــطــبــيـقـــيــا لـــدى اGــصـــالح الــتــابـعـــة لــلــمــديـــريـة
(2) Xحتــدّد مـــدّتـه بـــشـــهـــرين اثـــنــ qالـــعــامــــة لـــلـــمــيـــزانـــيـــة

ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الــبــيــداغــوجــيــة اGــســتــمــرة ويــشــمــل امــتــحـــانــات دوريــة

تتعلق �حتوى برنامج التكوين.

اGاداGادّة ة 14 :  : يتم التقيـيم النهائي للـتكوين اGتخصّص
على النحـو اآلتي :

q8 : عاملGا qدرسةGواد اGمعدل ا -
q2 : عاملGا qعالمة تقرير التربص التطبيقي -

- عالمة اGواظبةq اGعامل : 1.

اGـاداGـادّة ة 15 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
اGتـخـصّص لـلـمـتربـصـX احلـائـزين معـدال عـامـا يـساوي أو
qـادّة 14 أعالهGــذكـور في اGيـفـوق 10 من 20 في الـتــقـيـيم ا

دون احلصول على عالمة إقصائية.

تعتبر عالمة إقصائيةq كل عالمة أقل من 20/6.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : تــنـظم اGـؤســسـة اGـعـنــيـة بـالـتــكـوينq قـبل
qإعالن الــنـتـائج الـنـهـائـيـة من طـرف جلـنـة نـهـايـة الـتـكـوين

دورة استدراكية :
- لــلــمــتـربــصـــX الــذيـن حتــصـلـــوا عــلـى مــعــــدل عــام

أقـل من q20/10 ويفوق أو يساوي 20/7.

تـــخص الـــدورة االســـتـــدراكــيـــة كل اGـــواد الـــتي تـــقـل
عالماتها على 20/10.

qالذين حتـصلوا عـلى عالمة إقصـائية Xللـمتربـص -
ومعدل عام يفوق أو يساوي 20/10.

17 : : كـل مـــتــــربص حتـــصــل عــــلى مـــعــــدل عــــام اGــاداGــادّة ة 
يـقـل على 20/10 أو احتـفظ بعـالمة إقـصائـيةq بـعد الدورة

االستدراكيةq يعتبر غير ناجح في التكوين.

اGاداGادّة ة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو »ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهـل قانوناGا
qكلفة بالوظيفة العموميةGثل السلطة ا« -

- مـديـــر اGـؤسّـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــويـن اGـعـنــية
qأو »ثلـه

- »ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤسّــســة
العمومية للتكوين اGعنية.

اGاداGادّة ة 19 :  : يـسلم مـدير اGـؤسّسـة العـمومـيّة لـلتـكوين
اGــعــنـيــةq عــنـد نــهــايــة دورة الـتــكــوين اGــتـخــصّصq شــهـادة
لـلـمتـربـصـX النـاجـحX نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهاية التكوين.

اGــاداGــادّة ة 20 : : يـــعــيّـن اGــتـــربــصــون الـــذين تـــابــعــوا دورة
الـتكـوين اGـتخـصّص بـنـجاحq بـصـفة مـتـربصـX في رتـبة

مفتش - محلـل رئيسي للميزانية.

اGـاداGـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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الرقمالرقم
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اGلحقاGلحق
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مفتش - محلـل رئيسي للميزانيةبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مفتش - محلـل رئيسي للميزانية

1 - برنامج التكوين النظري : اGدة  عشرة (10) أشهـر.

الوحداتالوحدات

اGالية العمومية.

الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.

ميزانية الدولة.

نفقات التجهيز.

الصفقات العمومية.

ميزانية اجلماعات احمللية (الوالية - البلدية).

احملاسبة العمومية.

تسيير اGوارد البشرية ونظام األجور والتعويضات.

الرقابة على اGالية العمومية.

احملاسبة العامة.

القانون اإلداري.

القانون اGدني (العقود) القانون اجلنائي (اGسؤولية).

اإلعالم اآللي.

التحرير اإلداري.

مصطلحات.

قواعد أخالقيات اGهنة (في شكل ملتقيات).

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

مجموع احلجم الساعي اإلجماليمجموع احلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
للسداسي للسداسي 1

48 سا

-

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

-

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

-

432 سا سا

اGعاملاGعامل

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

احلجم الساعي احلجم الساعي 
للسداسي للسداسي 2

-

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

-

48 سا

-

24 سا

24 سا

-

-

-

384 سا سا

816 سا سا

2  - التربص التطبيقي : اGدة  شهران (2).

qـتـربـصــون تـربـصــا تـطـبـيـقــيـا لـــدى مـصــالح اإلدارة الـعــامـــة لـلـمـيـزانـــيةGيـتــابـع ا qخالل الـدورة الـتـكــويـنــيـة
.(2) Xحتـدد مدته بشهرين اثن
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1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اGلحقاGلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والريالعمومية والري
الفصل الثاني من سنة الفصل الثاني من سنة 2013

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

التجهيزاتالتجهيزاتاألشهراألشهر

أبريل 2013

مايو 2013

يونيو 2013

1253

1253

1253

1322

1322

1322

1202

1202

1202

1391

1391

1391

1269

1269

1269

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة q2010 انـطالقـا مـنq انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

وزارة السكن والعمران وا?دينةوزارة السكن والعمران وا?دينة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام  ذي احلــجـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8 أكــتـوبـر أكــتـوبـر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة q2013 يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامq يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االســتـــداللــيــة لـألجــور و اGــواد  لـــلــفــصل الـــثــاني مناالســتـــداللــيــة لـألجــور و اGــواد  لـــلــفــصل الـــثــاني من
ســنــة ســنــة 2013  اGــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـةاGــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة
أســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـالأســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qدينةGإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 236 اGـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qـتممGـعدل واGا qتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةGوا

qادتان 68 و 69 منهGال سيما ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10  - 195
اGــــــــؤرخ في 9 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اGــــــــوافق 19 غــــــــشت
سـنة 2010  واGـتـضـمن إنـشـاء اGـركـز الـوطـني لـلـدراسـات

qوتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اGــادتـX 68 و69 من
اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 236 اGـؤرخ في28 شـوّال عام
1431 اGوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واGذكور أعالهq يصادق

عـلى األرقـام االســتـداللـيـة لـألجـور واGـواد لـلــفـصل الـثـاني
من ســـنــة 2013 اGــســـتــعـــمــلـــة في صـــيغ حتــيـــX ومــراجـــعــة
أســــعــــار صــــفــــقـــات األشــــغــــال لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء واألشــــغـــال
الـعــمــومــيــة والــريq والـــمـحــددة في الـــجــداول الـــمـرفــقـة

بهذا القرار.
اGـاداGـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 3 ذي احلــجــة عـام 1434 اGـوافق 8

أكتوبر سنة 2013.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون



16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3459
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

يونيو يونيو 2013مايو مايو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل <<K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اGـعامل <<K >> لـلـتكـاليـف االجتـماعـيـة اGطـبق في صـيغ تغـييـر األسـعار لـلـصفـقات اGـبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة 2013 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

أبريل أبريل 2013 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اGـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اGسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذي الـــــــتـــــــحــــــام
كبيرللخرسانة اGسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اGـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة »وجة مغلفنة

1137

955

1090

1051

1000

1137

955

1090

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1090

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013
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3 - احلصى - احلصى

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اGائي

إسمنت بورتلندي مركب من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـمـــنـت األفـــران الــــعـــالـــيــــة  من نـــوع
CEM III

جبس

1027

1000

1000

1000

1000

1093

1027

1000

1000

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1000

1000

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اGضافات الكيميائية - اGضافات الكيميائية

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

»سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013
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6 - البناء - البناء

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مليىء

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اGـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1150

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1000

1169

1000

1000

1000

1100

1000

1000

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1137

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1064

1000

1150

1000

992

1117

1000

1150

1000

1007

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1042

1000

1150

1000

999

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـ
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

9 -النجارة -النجارة

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اGضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

999

1130

878

922

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

999

1130

878

922

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

997

1130

878

914

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اGعدنية - األدوات اGعدنية

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1138

1103

1000

1050

1237

1257

1138

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1138

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013



16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3859
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

11 - الزجاج - الزجاج

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اGرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

»ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـ
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

مايو مايو 2013

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اGاء

مدفأة من حديد

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013



16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4059
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

14 - الترصيص - الترصيص

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اGغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اGاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اGاء

مدور

جهاز مركزي Gعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اGطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اGــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مايو مايو 2013



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـ
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

15 - اGساكة والعزل احلراري - اGساكة والعزل احلراري

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اGؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1033

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

1064

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1033

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... qT qكم qكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اGاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اGصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اGائي 

أنبوب من الفوالذ اGغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اGاء

مروحة ذات الطرد اGركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013



16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4259
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

يونيو يونيو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013

مايو مايو 2013



يونيو يونيو 2013مايو مايو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

يونيو يونيو 2013مايو مايو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1000

1000

1000

1051

848

1000

1162

1000

1000

1000

1000

1051

848

1000

1162

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1000

1000

1000

1051

848

1000

1162

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

يونيو يونيو 2013مايو مايو 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اGرور

1142

1105

1128

1046

1000

976

1142

1105

1128

1046

1000

976

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1153

1113

1136

1046

1000

976

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 16 محرم عام   محرم عام  1435 هـ هـ
20 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

ا?طبعة الرسميا?طبعة الرسميّة2  ة2  حي البسات2Q بئر مراد رايس2 ص.ب حي البسات2Q بئر مراد رايس2 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


