
العدد العدد 06
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 12 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسوم رئاسيّ رقم 11-470 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبر سنة p2011 يتضـمّن التصديق على
اتفاق التعـاون بW حكومة اجلمهـوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّـة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا
لالستخدامات السلمية للطاقة النوويةp اHوقّع في اجلزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010 ..........................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقم 12 - 67 مـؤرّخ في 17 ربـيع األول عام 1433 اHـوافــق 10 فـبـرايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن اسـتـدعـاء الـهـيـئـة
االنتخابية النتخـاب أعضاء اجمللـس الشعبـي الوطنـي.......................................................................................
مرسـوم رئاسي رقــم 12 - 68 مؤرخ في 18 ربيع األول عام 1433 اHوافـق 11 فبـراير سنة p2012 يـحدد تنـظيم وسير الـلجنة
الوطنية لإلشراف على االنتخابات................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 12- 69  مـؤرّخ في 18 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 11 فــبــرايــر ســنـة p2012 يــتـضــمـــن تـعــيـW أعــضـاء
اللجنة الوطنية  لإلشراف على االنتخابات التشريعية لسنة 2012.....................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-11 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة p2012 يـعـدّل ويـتـمّم اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
2000-328 اHؤرخ في 27 رجـب عـام 1421 اHوافق 25 أكـتـوبر سنة 2000 واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركـزية فـي وزارة

األشغال العمومية..........................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12- 12 مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1433 اHـــوافق 9 يــنــايــر ســنــة p2012 يــحـــدد صالحــيــات وزيـــر الــبــريــد
وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-13 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة p2012 يـتضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركــزية في
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.......................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-14 مـؤرّخ في 15 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنــايـر ســنـة p2012 يـحـــدد مـــهــام اHـــفــتــشــيـــة الـعــامـــة
لــنــشــاطـــات الــبـــريـــد واHـــواصـالت الــســـلــكـــيــة والـالســـلـــكـــيـــة وتــكـنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال في وزارة الــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتنظيمها وسيرها................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-15 مـؤرّخ في 15 صفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـاير سـنة p2012 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم
03-233 اHؤرخ في 23 ربيع الـثـاني عام 1424 اHوافق 24 يـونـيـو سنة 2003 واHـتضمن إنشاء اHـديرية الوالئيـة للبريد

وتكنولوجـيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها...................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 8 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنــايـر ســنـة p2012 يـتــضـمّــنـان إنـهــاء مـهــام رؤسـاء دوائـر في
الواليات......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنـايـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام كــاتـبـW عـامـW لـدى رئـيـسي
........................................................................................................................Wفي واليت Wدائرت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8  صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة واHناجم..........
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8  صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجـارة...........
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـسـيـاحـــة والـصّـنـاعــة
التقليديــة في واليــة تيــزي وزو.......................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر الـبـريد وتـكـنـولـوجـيات
اإلعالم واالتصال في والية األغــواط....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنــايــر ســنـة p2012 يــتــضـمّن تــعــيـW نــائب مــديـر بــوزارة الــداخـلــيـة
واجلماعات احمللية...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تـعــيـW مـديــرة اإلدارة احملـلــيـة في واليـة
سيدي بلعباس..............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8  صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW رؤسـاء دوائر في الواليات............
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8  صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن التّعيW بوزارة الطاقة واHناجم...............
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتـضـمّن تــعـيــW اHـديـر الــعـامّ لـلــمـعـهــد اجلــزائـري
للمناجم.......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمّن تـعــيــW نـائــبـة مــديــر بـوزارة الــتــهـيــئـة
العمرانية والبيئة.........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنــايـر ســنـة p2012 يـتــضـمّن تــعـيــW نـائـبــة مـديــر بـوزارة الــتـضـامن
الوطني واألسرة............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـرة الـعـامـة لـلـوكـالـة الـوطـنـية
لتطوير البحث اجلامعي..................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مؤرّخ في 16 جـمادى الـثانـية عام 1432 اHوافق 19 مايـو سنة p2011 يتـضمن إنـشاء الـلّجان اHـتسـاوية األعـضاء اخملـتصة
باألسالك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.................................................................
قـرار مؤرّخ في 16 جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اHوافق 19 مايـو سنة p2011 يحـدد تشـكـيلـة اللّـجان اHـتـساويـة األعضـاء اخملتـصة
باألسالك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار مــؤرخ في 6 رجب عـام 1432 اHـوافق 8  يــونــيــو  ســنـة p2011 يــتــضــمن اســتــخالف عــضــو في الــلــجــنــة اHــكــلــفــة بــاقــتــنـاء
اHمتلكات الثقافية.........................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 17 رجب عـام 1432 اHـوافق 19  يـونــيـو  ســنـة p2011 يــتـضــمن اســتــخالف عــضـو بــاجملــلس الـتــوجــيــهي Hـكــتــبـة
اHطالعة العمومية لوالية أم البواقي...................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في 2  رمــضـــان عــام 1432 اHـــوافـق 2 غـــشـت ســـنــة p2011 يــحـــدّد قـــائـــمــة الـــدّراســـات والـــلــوازم
واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة....................................
قــرار مـؤرّخ في 30  ربــيع األول عـام 1432 اHـوافق 5  مـارس ســنـة p 2011 يـتــضـمّـن اسـتــخالف أعـضــاء من اجملـلس الــتـوجــيـهي
للمعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.......................................................................
قـرار مؤرّخ في 15  رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 15  غـشـت سـنة p 2011 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة الـوكـالة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها...................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 14  شــوّال عـام 1432 اHـوافق 12  ســبـتـمــبـر سـنـة p2011 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 26 جـمــادى األولى عـام 1431
اHوافق 11 مايو سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية........
قــرار مـؤرّخ في 14  شـوّال عام 1432 اHـوافق 12  سـبـتـمـبـر سـنـة p2011 يــحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيــة ألعـضـاء مـجـلس إدارة "بـريـد
اجلزائر"....................................................................................................................................

وزارة الصيد البحري  واRوارد الصيديةوزارة الصيد البحري  واRوارد الصيدية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 28 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 28 غـشـت سـنة p2011 يـحـدد تـصـنـيف اHـعـهـد الـوطـني الـعـالي
للصيد البحري وتربية اHائيات وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دوليةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 11-470 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن الـتـصديقن الـتـصديق
عـــلـى اتـــفـــاق الــــتـــعـــــاون بـــW حــــكـــومــــة اجلـــمــــهـــوريعـــلـى اتـــفـــاق الــــتـــعـــــاون بـــW حــــكـــومــــة اجلـــمــــهـــوريّـــةـــة
اجلزائرياجلزائريّة الدة الدّ}قـراطي}قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة وحكومة جمهوريةة وحكومة جمهورية
جـنــوب إفـريـقــيـا لـالسـتـخــدامـات الــسـلــمـيــة لـلــطـاقـةجـنــوب إفـريـقــيـا لـالسـتـخــدامـات الــسـلــمـيــة لـلــطـاقـة
الـنـوويـةp اHـوقالـنـوويـةp اHـوقّـع في اجلـزائـر بـتـاريخ ـع في اجلـزائـر بـتـاريخ 26 مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة

.2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -
- وبــعـــد االطّالع عــلى اتــفــاق الــتــعــاون بــW حــكــومـــة
اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائـــريّـــــة الـــدّ}ـــقــــراطـــيّـــــة الـــشّـــعـــبـــيّـــــة
وحــكــــومـــة جـــمــهــوريـــة جــنــوب إفـــريــقــيـــا لالســتـــخــدامــات
السلميـة للطـاقة النوويةp اHوقّـع في اجلـزائر بتاريخ 26

p2010 مايـو سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عـــلى اتـــفــاق الـــتـــعـــاون بــHـــاداHا
حـكومـة اجلـمهــوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ}قــراطيّـة الـشّعـبيّــة
وحــكــــومـــة جـــمــهــوريـــة جــنــوب إفـــريــقــيـــا لالســتـــخــدامــات
السلميـة للطـاقة النوويةp اHوقّـع في اجلـزائر بتاريخ 26
مـــــايـــــو ســـــنـــــة p2010 ويـــــنــــشــــر فـي اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفــاق تعاون اتفــاق تعاون بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ}قراطي}قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة جمهورية جنوبوحكومة جمهورية جنوب
إفريقيا إفريقيا لالستخدامات السلمية للطاقة النوويةلالستخدامات السلمية للطاقة النووية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ}ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـبــيّـة وحــكــومـة جــمـهــوريــة جـنــوب إفـريــقــيـا (اHــشـار
إلــيــهــمــا بــــاسم "الــطــرفـــp"W وبــانـــفـــراد بــاسم "الــطــــرف"

p(فيمـا بعــد

- إذ يــــأخــــذان بــــعــــW االعــــتــــبــــار عالقــــات الــــصــــداقــــة
pWالطرف Wوالتعاون القائمـة ب

- ويــســجـالن بــارتــيــاح الــنـــتــائج اHــثـــمــرة لــلــتــعــاون
pWالطرف Wاالقتصادي والتقني والعلمي ب

- ويــعــتـرفــان بــأن الـطــــرفــــW دولــتـــان عــضــــوتــان
في الــوكــالــة الـدولــيــة لـلــطــاقــــة الـذريــــة (اHــشـــار إلــيــهـــا
Wلكـونهمـا دولت p(AIEA فـيما بـعد باسم الـوكالة الـدولية
مـوقــعـتـW عـلى مـعـاهــدة حـظـر انـتـشـار األســلـحـة الـنـوويـة
الــتي صــدرت في أول يــولـيــو ســنـة 1968 "مــعــاهــدة حــظـر

p"TNP انتشار األسلحة النووية

- ورغـــبــة مـــنــهـــمـــا في تـــوســيع وتـــعـــمــيـق الــتـــعــاون
االقـتــصـادي والـتـقـني والـعــلـمي لـصـالح اHـنــفـعـة اHـتـبـادلـة
لــكال الــطـرفــW واHــســاواة عــلى أســاس االحـتــرام اHــتــبـادل
لـسـيـادة كـل مـنـهـمــا وعـدم الـتــدخل في الـشـؤون الــداخـلـيـة

pلكـل طرف

- وواضـعــW في عــW االعـتــبـار اHــصـلــحـة األســاسـيـة
لــلــطــرفــW مـن أجل إنــشــاء وتــطــويــر الــتــعــاون في مــجــال

pاستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

- ومؤكـدين عزمـهما عـلى وضع تـعاونـهما فـي مجال
الـطــاقـة الــنـوويــة حـصــريـا في إطــار االسـتــخـدام الـســلـمي

pAIEA وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية

- ومـــذكـــرين بـــأن الــطـــرفــW انـــضـــمــا إلـى مــعـــــاهــدة
إنــشـــاء مــنــطـقــة خــالـيــة من األســلــحــة الــنــوويـة (مــعــاهـدة

p1996 بليندابا) لسنة

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
األهدافاألهداف

1 - يـتـعـهـد الـطـرفـانp عـلى أسـاس اHـنـفـعـة اHـتـبـادلة
واHساواة واHـعاملـة باHـثلp على تطـوير وتـعزيز الـتعاون
الـعـلـمي والـتـقـنـي واالقـتـصـادي في مـجـال االسـتـخـدامـات
الـــســـلــمـــيـــة لــلـــطـــاقــة الـــنـــوويـــة تــمـــاشـــيــا مـع احــتـــيـــاجــات

وأولويات برامجهما النووية الوطنية.
2 - يـــســـهـــر الـــطـــرفـــان عـــلى عـــدم اســـتـــخـــدام نـــتـــائج
الـتـعـــــاون الـــذي يـنـجــــــز فــي إطــــــار هـــــذا االتـفـــــــاق

إال ألغــراض سلمـية.
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3 - ال يــــــجب أن يـــــفـــــســــــر أي حـــــكم مـن أحـــــكــــــام هـــــذا
االتــــفـــاق أنـه يـــلــــــزم الـــطــــرفـــW بــــأي شــــكـــل من أشــــكـــــال
الــتـــفـــرد ولــكــل مــنـــهــمـــا احلقp بـــغض الـــنــظـــر عن الـــطــرف
pـتـطـلـبــات الـســوقH بـالـقـيـــام بـشـؤونـــه وفـقـــــا pاآلخــــر
إال إذا �  االتـفــــاق عـلـى خالف ذلك في إحــدى االتـفــاقـيـات

الـرسمية الالحقــة.
4 - جميع التـعاريف للمصـطلحات الواردة في هذا
االتـفاق هي تلك اHنـصوص عليهـا في توجيهـات مجموعة
اHــــوردين الــــنــــوويـن واHــــوضـــحــــة فـي اHــــنــــشــــور اإلعالمي

.AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 للوكالة

اHاداHادّة ة 2
السلطات اHؤهلةالسلطات اHؤهلة

1 - الـــســلــطـــات اHــؤهـــلــة اHــســـؤولــة عـن تــنــفـــيــذ هــذا
االتفـاق هي :

أ) وزارة الــطـاقــة واHــنـاجم لــلـجــمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة
pالدّ}قراطيّة الشّعبيّة

ب) وزارة الطاقة جلمهوريّة جنوب إفريقيا.
2 - }كن الـسلطات اHـؤهلة الـسماح لـهيئـات وطنية

حكومية أو خاصة بتطبيق هذا االتفاق.
pفـي حـدود صالحـيــتـهـا pــؤهـلـةH3 - }ــكن الـســلـطـات ا
إمـضــاء تــرتــيــبــات و/ أو اتــفـاقــيــات حتــدد مــدى الــتــعـاون
pاجلــداول الــزمـنــيـة pWـعــنــيـHـعــتــمـد مــثل عــدد اخلـبــراء اHا

التكاليفp مصادر التمويل وشروط الدفع وغيرها.

اHاداHادّة ة 3
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

pوفـقـــا  ألحـكــام هـذا االتفــاق pيتـعـــاون الـطــرفــان
ال سيّما في اجملاالت التالية :

أ) الـبــحث األســـــاسي والــتـطــبــيـــقي والـتــطـــــويـــــر
pفـي مجـال الهندسـة النووية

ب) تــدريب اHـوارد الــبــشـريــة في اجملــاالت الـعــلـمــيـة
pوالتقنية وتأطير نشاطات البحث والتطوير

ت) تـــصــمـــيم وبــنـــاء واســتـــغالل وحتــديث اHـــفــاعالت
pالنووية التجارية والبحثية

ث) اســتـخــدام الــطــاقــة الـنــوويــة لــتــولـيــد الــكــهــربـاء
واألنــظــمـــة الــصـــنــاعــيـــة لــلـــحــرارة وحتـــلــيــة مـــيــاه الـــبــحــر
والــرمــال الــنـــفــطــيــة (الــبـــيــتــومــW) والــتـــولــيــد اHــشــتــرك

pوالبحث النووي
pج) استكشاف واستغالل موارد اليورانيوم

ح) تصـنـيع الـوقود لـلـمـفاعالت الـنـوويـة �ا في ذلك
تطـوير الوقود والـتصمـيم وبناء واستـغالل وتكنـولوجية

pوحتديث منشآت تصنيع الوقود

pستهلكHشعة والوقود اHخ) تسيير النفايات ا
pـوادHــكـــونـات واHد) تـطــويـــر وتـصــنـــيع وتـــوريـد ا
�ـــــــــا في ذلـك اHـــــــــواد الــــــــنــــــــوويـــــــــة (اHــــــــواد اخلــــــــام واHــــــــواد
اإلنــشـطــاريـة اخلـاصــة) الـقــابـلــة لالسـتــخـدام في اHــفـاعالت

pالنووية ودورات الوقود النووي
ذ) اHــــــســــــاعــــــدة فـي حتــــــديــــــد مــــــيـــــــادين الــــــتـــــــطــــــبــــــيق
WـــــمــــكــــنــــHا Wاجلــــزائــــريــــ Wالـــــصــــنــــاعــــيـــــ WــــتـــــعــــامــــلــــHوا
واالحــتـيـاجــات لـوضع آلــيـات تـعــاون من أجــل اHـســاهـمـــة
في تــطـويــر صـنــاعـة جــزائـريــة لـتـصــنـيـع اHـعـدات واآلالت

pخاصة في قطاع الكهرونووي
ر) الــــــــوقــــــــايــــــــة مـن اإلشــــــــعــــــــاع واألمــــــــان الــــــــنــــــــــووي
والـتـنـظـــيم وتـقـيـيم الـتـأثـيـر اإلشـعـاعي لـلـطـاقـة الـنـوويـة

pودورة الوقــود النــووي
ز) احملـــاســـبــــة والـــرقـــابـــة واحلـــمـــايـــة اHـــاديـــة لـــلـــمـــواد

pالنـوويــة
pشعةHس) تصنيع وتطبيق النظائر ا

pش) تكنولوجيا اإلشعاعات وتطبيقاتها
pص) اإلعداد واالستجابة حلاالت الطوارىء

ض) إعـــادة تــصــنــيـف وإزالــة الــتــلـــوث عن اHــنــشــآت
pالنـوويــة

pنشآت النوويةHط) أمان ا
ظ) كــل مــجــــال تــعــــاون آخـــــر يــتم االتــفــــاق عـلـــيه

.Wالطرف Wب

اHاداHادّة ة 4
أساليب التعاونأساليب التعاون

يــنــجــز الـتــعـــاون اHــنــصــوص عــلــيه في هــذا االتــفـاق
عبر :

أ) تــــبـــادل اخلــــبــــراء واHـــعــــلــــومـــات الــــتـــكــــنــــولـــوجــــيـــة
والعلمية وتـنظيم الندوات واHؤتمـرات العلمية وتكوين

pWوالتقني Wوالعلمي Wاإلداري WوظفHا
ب) اHـسـاعـدة في إنــشـــاء مـعـهـد جـــزائــري لـلـتـكـوين

pفي الهندسة النووية
pإذا لـزم األمر p5 ادّةHت) إنـشـاء فـرق عـمل �ـوجب ا
إلجــــراء دراســـات خــــاصـــة ومــــشــــاريع فـي مـــجــــال الـــبــــحث

pالعلمي والتطوير التكنولوجي
ث) مشاورات حول القـضايا التكنـولوجية والبحث

pوإجناز بحث مشترك وفق برامج معتمدة
ج) مـشــاركـة الـعـلــمـيـW والـتــقـنـيـW اHـشــكـلـW ضـمن
فـرقp من أحـد الـطـرفW فـي نشـاطـات الـبـحث والـتـطـوير

pلدى الطـرف اآلخـر
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ح) تــــــوفــــــيــــــر اHــــــواد واHــــــواد الــــــنــــــوويــــــة واHــــــعـــــدات
pرافقةHوالتكنولوجيا وتقد¦ اخلدمات ا

خ) اHساعدة في نـقل التكنولـوجيات الالزمة إلجناز
pرتبطة بهذا االتفاقHمشاريع التعاون ا

د) أي شكـل آخـر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

اHاداHادّة ة 5
إنشاء جلنة تنسيق مشتركة وفريق عملإنشاء جلنة تنسيق مشتركة وفريق عمل

1 - اتــــفـق الــــطــــرفــــان عــــلـى إنــــشــــاء جلــــنــــة تــــنــــســــيق
مشتركة من أجـل :

pأ) اإلشراف على تنفيذ هذا االتفـاق
ب) االخــــتــــيــــارp بــــاالتــــفــــاق اHــــشــــتــــركp لــــلــــمــــجـــاالت

pومواضـيع التعـاون
ج) دراســـــة الــقــضـــــايــــا الــنـــاجــمـــــة عــن تـــطــبـــــيق

هــذا االتفــاقp و
د) الــتـشــاور حـول اHــســائل ذات االهـتــمــام اHـشــتـرك

واHتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

2 - تــعـــقــد اجـــتــمــاعـــات جلــنــة الـــتــنــســـيق اHــشـــتــركــة
بالتناوب في جنوب إفريقيا واجلزائر.

3 - تــسـتــطـيـع الـســلـطــات اHــؤهـلــةp إن رأت ضـرورة
لـــــذلكp إنـــــشـــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــمل حتـت إشـــــراف جلـــــنــــة
الـتنسـيق اHشـتركـة لدراسة اخلـطوات اآلتـية لتـنفـيذ هذا
االتـفـــاقp ولـتـبـادل اHـعــلــومـات حــول مـدى الـتـقـدم احملــرز
في اHـشــاريع اHـشـتــركـة والـبـرامـج وغـيـرهـا من الــقـضـايـا

ذات االهتمام اHشترك.

pكـل واحـــد فــــيـــمـــا يــــخـــصه p4 - يـــتــــحـــمل الــــطـــرفـــان
pالـــتـــكـــــالــــيف الـــنـــاجــــمـــة عن حـــضـــورهــــمـــا االجـــتـــمـــاعـــات
والـــطـــــرف اHــضـــيـف يـــوفـــر مـــكــــان االجـــتـــمـــاع وخـــدمــات

األمانـة (السكرتارية).

اHاداHادّة ة 6
حماية اHعلوماتحماية اHعلومات

1 - ال يــســـمح هــذا االتــفـــاق بــنــقل أي مــعـــلــومــة غــيــر
مـســمـــوح بــهـــا لـلــطـــرفــpW وفـقــــا لـلــقــوانــW الــوطــنـــيـة
لــكــل مــنــهــمــاp أو نــتــيــجــة الــتــزامــات تــعــاقــديــة مــتــعــلــقــة

بطـرف ثـالث.
2 - يجب أن يتم تعـريف اHعلومـات اHقدمة �وجب
هـذا االتـفـاق أو الـنـاجتـة عن تـطــبـيـقهp واHـعـتـبـرة من قـبل
أي طــرف حــسـاســة أو ســريـةp بــصــفــــة واضـحــــة وتــؤشـــر

على هذا األساس.

3 - يجب اسـتخـدام اHعـلومـات احلسـاسة أو الـسرية
في إطــار احــتــرام الــقــوانــW الــوطــنــيــة الــســاريــة في بــلــد
الـطــرف اHـتلقي لـلمـعلـومــةp وال يـنبـغي لهــذا األخــير أن
يـكـشف عــنـهـا أو يـحـــولـهـا إلى بــلــد ثـــالث غــيـر مـشـــارك
في تنـفـيذ هـذا االتـفاقp دون اHـوافـقة اخلـطـية من الـطرف

الذي يقدم اHعلومة.
pالـوطـنـيـة لكـال الـبلـدين W4 - طـبـقـا ألحـكـام الـقـوانـ 

Wيــجـب أن يــوفــر الــطــرفــان احلــمـايــة والــتــوزيـع الــفــعــلــيـ
حلــقــوق اHــلــكــيــة الــفــكــريــة اHـنــقــولــة أو اHــنــجــزة من خالل

تطبيقات أحكام هذا االتفاق.

يــــجب أن تــــنــــظــم قــــضـــــايـــــا احلــــمــــايــــــة والــــتــــوزيــع
حلـقـــوق اHـلـكـيـة الـفـكـريـة من خالل تـرتـيـبـات و/ أو عـقـود

بW هيئات الطرفW في مجاالت خاصة.

اHاداHادّة ة 7
الضماناتالضمانات

1 - يــجـب أن تــخــضـع اHــواد الــنـــوويــة احملــولـــة نــحــو
جـمـهـوريّـة جـنـوب إفـريـقــيـا ونـحـو اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة
الدّ}قراطيّـة الشّعبيّة �ـوجب هذا االتفــاقp أو أيــة مـادة
نـــوويـــة أخـــرى تـــنـــتج عن طـــريـق اســـتـــخــــدام أي مــــواد أو
pمــــعــــدات أو تــــكــــنـــولــــوجــــيــــات مــــحــــولـــة فـي هــــذا اإلطـــــار
لالتــــفــــــاق الــــذي وقــــعه كـل طــــرف مع الــــوكــــالــــة الــــدولــــيـــة
لـلـطـاقــة الـذريـــة لتـطـبـيق الـضـمــانــات عـلى هـــذه اHــواد

أو اHعدات أو التكنولوجيات.

هذه االتفـاقـات هي :
أ) االتــــفــــــــاق اHــــبـــــــرم بــــW حــــكــــومـــــــة جــــمــــهــــوريّـــة
AIEA جــــنـــــــوب إفـــــــريــــقـــــيـــــــا والــــــوكـــــالـــــــــة الــــدولـــــــــيــــة
لــتـــطـــبــــيق الـــضـــمــانــــات الـــشــامـــلـــــة الـــــذي وقـــع في 16
سـبــتـمـبـــر سـنـــة p1991 والـبـروتــوكـــول اإلضــــافي الـذي
وقــع ودخـــل حـيّـــز الـنّـفـاذ في 13 سـبـتـمـبـــر سـنــة 2002

.(INFCIRC/394/Add1)

ب) اتــــفــــاق الـــضــــمـــانــــات الـــشــــامــــلـــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة
اجلـزائريّـة الديّـمـقراطـيـة الشّـعبـيّـة الذي دخل حـيّـز النّـفاذ

في 7 يناير سنة 1997.
2 - يــــتــــعــــيّن عــــلـى الـــطــــرفــــW أن يــــتــــأكــــدا أن اHـــواد
والـتـكـنـولوجـيـا الـنـوويـة الـتي يـتـلقـيـانـهــاp وفـقــا ألحـكــام
هـذا االتفـاقp وكـذلك اHواد الـنوويـةp واHـواد غيـر النـووية
pـصـنوعــــة نتـيجــــة الستـخدامـهاHـعــــدات اHنـشآت واHوا
ال }ـكن إعـادة تـصديـرهـا أو حتـويـلهـا من إقـلـيم اخـتـصاص
الــطــرفــW إلى بـــلــد آخــر إالّ بــعــد أن يــؤكــد الــبــلــد اHــتــلــقي
AIEA تطبـيقه لضـمانات الوكـالة الدولـية للطـاقة الذرية
وفــــقـــا اللــــتـــزامــــاتـه فـي إطـــــار مــــعــــــاهـــدة عــــدم انـــتــــشــــار

األسلحـة النوويـة.
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عن حكومةعن حكومة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

شكيب خليلشكيب خليل
وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم

3 - يـتـعـW عـلى كل طـرف أن يـتـخـذ تـدابـيـر من هذا
الـــقــــبـــيلp حـــسـب االقـــتـــضـــاءp مـن أجل احلـــفـــاظ وتــــســـهـــيل

تطبيق الضمانات في إطار هذه اHادّة.
4 - تـــــطـــــبق أحـــــكـــــام هـــــذه اHـــــادّة بـــــطـــــريـــــقـــــة جتـــــنب
Wـبررة في النـشاطـات النوويـة للـطرفHالتدخالت غـير ا
وبــحــيث تـــكــون مــنـــســجــمــة مـع ¨ــارســات اإلدارة احلــذرة
الالزمة للتسيير اآلمن واالقتصادي لبرامجها النووية.

اHاداHادّة ة 8
القيودالقيود

1 - تــطـبـيــقـا لـهــذا االتـفــاقp يـنـبــغي أن يـتم تــصـديـر
اHـواد والـتــكـنـولــوجـيـا الــنـوويـة وفــقـا حلـقــوق والـتـزامـات
الطـرفW �وجب معـاهدة حظـر انتشـار األسلحـة النووية

pWلزمة قانونيا للطرفHواالتفاقيات الدولية األخرى ا

2 - يـــــتـــــعــــــيّن عـــــلـى الـــــطــــــرفـــــW ضـــــمـــــان أن األدوات
والـتـكـنـولـوجـيـات الـنـوويـة الـتي يـتـلـقـيـانـهـا وفـقـا ألحـكـام
هـذا االتــفـاقp وكــذلك األدوات والـتـكــنـولــوجـيـات الــنـوويـة

التي تنتج على أساسها أو نتيجة الستخدامها :
أ) ال تستخـدم إالّ ألغراض سلمية ولـيس لتطوير أو

pصنع أي جهاز نووي متفجر
ب) ال تـصــدرp وال يــعـــــاد تـصــديــرهـــــا أو حتـــويــلــهــا
من إقـلــــيم اخــتـصـاص الـطــــرفــW إلى أي بـلـد آخـر إالّ إذا
ضمن هـذا األخيـر أنـها لن تـستـخدم لـصـنع أسلـحة نـووية
وغـــيـــرهـــا مـن األجـــهـــزة اHـــتـــفــــجـــرة الـــنـــوويـــة أو ألغـــراض
عـسكريةp وأن اHواد الـنووية تخـضع للضمانـات اHناسبة
لـــلـــوكــالـــة الــدولـــيــة  AIEA وفـــقـــا لـــتــعـــهـــداته والـــتـــزامــاته

pالقانونية
ت) ال يــــعـــــاد تــــصـــــديـــــرهــــا أو حتـــــويــــلـــــهــــا مـن إقــــلـــــيم
اخــــتـــصـــاص الـــطـــرفــــW إلى أي بـــلـــد آخــــر غـــيـــر طـــرف في
مــعــاهـــدة حــظــر انـــتــشــار األســلـــحــة الــنـــوويــة إالّ في إطــار
احـــتـــرام الـــتـــعـــهـــدات الـــنـــاجـــمـــة عن االتـــفـــاقـــات اHـــتـــعــددة

.Wلزمة للطرفHاألطراف ا

اHاداHادّة ة 9
احلماية اHاديةاحلماية اHادية

1 - يـجب احلـفـاظ عـلى احلـمــايـة اHـاديـة فـيـمـا يـتـعـلق
pـــعــــــدات الـــنـــوويـــــة وفـــقـــــا لـــهـــــذا االتـــفـــــــاقHـــواد واHبــــا
وكــذلك فـيــمــا يـتــعـلـق بـاHــواد الـنــوويــة اHـنــتــجـة من خالل
اســــتـــخــــدام اHــــواد الـــنــــوويـــــة واHــــعـــدات احملــــولــــة في هـــذا
اإلطـــــارp فـي مـــســتـــويـــــات ال تـــقـــل عن تـــلك الـــتي أوصت

.AIEA  بهــا الوكالــة
2 - كـــل طــــــرف مـــســـؤول عـن تــطـــبـــــيق واحلـــفــــاظ

على تدابير احلماية اHادية على مستوى ترابه.

اHاداHادّة ة 10
تسوية اHنازعاتتسوية اHنازعات

أي نـزاع بـW الطـرفـW يـنـتج عـن تـفـسـيرأو تـطـبـيق
هـذا االتـفــاقp تـتم تـسـويتــه وديــا عن طـريق اHـشــاورات

أو اHفاوضات بينهما.

اHاداHادّة ة 11
التعديالتالتعديالت

}ــــــكـن تــــــعــــــديـل هــــــذا االتــــــفــــــاق فـي أي وقت بــــــرضــــــا
Wـــتــبـــادلــة بــHـــكــتـــوبــة اHــوافـــقــة اHعن طــريـق ا Wالـــطــرفـــ

الطرفW عبر القناة الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 12
الدخول حيالدخول حيّز النفاذ واHدة واإلنهاءز النفاذ واHدة واإلنهاء

1 - يــدخــل هـــذا االتــفـــاق حــيّـــز الــنـــفــاذ في الـــتــاريخ
الذي يـتم فــيه تبـــادل اإلخطار بـW الطرفـW كتابـيا عبر
القـنـاة الـدبـلومـاسـيـة أنّ اإلجـراءات الـداخلـيـة الـضـرورية
لـكــل مـنـهـمــا لـدخـوله حــيّـز الـنــفـاذ قـد اكـتــمـلت. إن تـاريخ

النفاذ يكون عند تاريخ آخر إخطار.
2 - يــــبـــــرم هــــذا االتــــفـــــاق لــــفــــتـــــرة أولــــيــــة مـــدتــــهـــا
عــشــرون (20) ســنـــة. يــتم جتــديـــده لــفــتـــرة الحــقــــة مـــدتــهــا
خـمس (5) ســنـــوات �ــوافـقـــة كــتـابـــيــة لـلــطــــرفـW وذلك

في حالة عدم نقض االتفاق وفق الفقرة 3 أدناه.
3 - }ــــكن ألحـــــد الــــطـــــرفــــW إنـــــهــــــاء الــــعــــمــل بــــهــــذا
االتـفــــاق عـلى أن يـشـعــر الـطـرف اآلخـــر كـتـابـيــا عن نـيـته
فـي ذلكp قــــــبـل مــــــدة ســــــتــــــة (6) أشــــــهـــــــرp عــــــبــــــر الـــــــقــــــنــــــاة

الدبلوماسـية.
4 - ال يــــؤثـــر إنــــهــــاء هـــذا االتــــفــــاق عـــلـى تـــنــــفــــيـــذ أي
pتــرتـيــبــات أو عــقـــود � إبـرامــهــا خالل فــتــــرة صالحــيـتــه
ولم يتم تنفيـذها عند تاريخ إنهائهp إال إذا اتفق الطرفان

على خالف ذلك.
عـــلى هــذا األســـاسp اHــوقـــعــان أدنــاهp اخملـــوالن حــسب
األصـول من جـانب حـكـومـتــيـهـمـاp وقـعــا عـلى هـذا االتـفــاق
في ثالث (3) نسـخ أصلـيـة بـالـلـغـات العـربـيّـة واإلجنـلـيـزية

والفرنسيةp وتكون النسخ الثالث أصلية.

حرّر باجلزائر في 26 مايو سنة 2010.

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
جنوب إفريقياجنوب إفريقيا
ديبيو بيترسديبيو بيترس
وزيرة الطاقةوزيرة الطاقة
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- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01  اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عـــام  1433 اHــــوافق 12  يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012

 pتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سـنة 2006 واHـتضمن

 pوثقHتنظيم مهنة ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اHــــؤرخ في 21
محرم عام  1427 اHوافق 20 فبراير سنة 2006 واHتضمن

 pتنظيم مهنة احملضر القضائي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية  واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  409-08
اHــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008  واHـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص

pستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تــطـبــيــقــا ألحــكــام الـقــانــون الــعــضـوي
رقم 12- 01 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 12
يـنـايـر سـنة 2012  واHـتـعـلق بـنـظـام االنتـخـابـاتp ال سـيـما
اHــــادة 170 مـــنهp يــــحـــدد هــــذا اHـــرســــوم تـــنــــظـــيـم الـــلــــجـــنـــة
الوطنية لإلشـراف على االنتخابات وسيرهاp التي تدعى

في صلب النص "اللجنة".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــتــشـــكل الــلـــجــنــة مـن بــW قــضـــاة احملــكــمــة
pالــعـــلــيـــا ومـــجــلـس الــدولـــة واجلــهـــات الـــقــضـــائــيـــة األخــرى

ويعيّن عضو منهم رئيسا لها .

اHاداHادّة ة 3 :  : يحدد مقر اللجنة في مدينة اجلزائر.

اHاداHادّة ة 4 :  : تعد اللجـنة نظامها الداخلي وتصادق عليه
في أوّل اجتماع يلي تنصيبها. 

يــــنــــشــــر الــــنـــــظــــام الــــداخــــلـي لــــلــــجــــنـــــة في اجلــــريــــدة
الرسمية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرسرســــوموم رئرئــــاسي رقم اسي رقم 12 -  - 67 م مــــؤرؤرّخ في خ في 17 رب ربــــيع األوليع األول
عـام ام 1433 اH اHـوافــق وافــق 10 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة p2012 يp يـتـضمضّمن
اساســــتــــدعدعــــاء الاء الــــهــــيــــئـئـــــة االنة االنــــتـخــــابابــــيــــة النة النــــتــــخـخـــــاب أعاب أعــــضـاءاء

اجمللـس الشعبـي الوطنـياجمللـس الشعبـي الوطنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية 
pادّة 77 - 8 منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -

- و�ـقتـضى القـانون الـعضوي رقم 12 - 01  اHؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعـلق بــنــظــام االنـتــخــابــاتp ال سـيّــمــا اHــادتـان 14 و25

pمنه
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :  

اHادة األولى اHادة األولى : تستدعى الهـيئة االنتخـابية النتخاب
أعــضــاء اجملـلس الــشـعــبي الــوطـنـي يـوم اخلــمـيس 10 مـايـو

سنة 2012.
اHـادةاHـادة 2 : يـشـرع في اHــراجـعـة االسـتـثـنـائـيـة لـلـقـوائم
االنـتــخـابـيــة ابـتــداء من يـوم األحـد 12 فـبـرايــر سـنـة 2012

وتختتم يوم الثالثاء 21 فبراير سنة 2012.
اHادةاHادة 3  :  ينـشـر هذا اHـرسوم في اجلـريدة الرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة. 
حـرّر بــاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق

10 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقــم مــرســوم رئــاسي رقــم 12 -  - 68 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1433  اHــــوافـق اHــــوافـق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة p p2012 يـــحـــدديـــحـــدد
تـــنـــظــيم تـــنـــظــيم وســـيــر الـــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة لإلشـــراف عــلىوســـيــر الـــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة لإلشـــراف عــلى

االنتخابات.االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورp ال سـيـمـا اHـادتـان 77-8 و125

p(الفقرة األولى) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

 pتضمن القانون األساسي للقضاءHوا
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اHـاداHـادّة ة 5 :  : للـجـنـة أمـانـة و جلـان فـرعـيـة مـحـلـيـةp حتدّد
مــهـــامــهـــا و كــيـــفــيـــات تــنـــظــيـــمــهـــا وســيـــرهــا في نـــظــامـــهــا

الداخلي.

pـادّة ة 6 :  : يــقــوم رئـيـس الـلــجـنــة بــتـنــســيق أعــمـالــهـاHـاداHا
ويتولى بهذه الصفة على اخلصوصp ما يأتي :

pنائب رئيس أو أكثر Wتعي -
pرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية احمللية Wتعي -

- تـدعـيم الـلجـنـة  بـقضـاة آخـرين و مـستـخـدمW من
أمـــانــات الـــضــبـط وضــبـــاط عــمـــومــيـــH Wــســـاعــدتـــهــاp عـــنــد

pالضرورة
pدعوة األعضاء إلى اجتماعات اللجنة -

pمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة -
pالناطق الرسمي للجنة Wتعي -

- ¨ـارسة  السلطـة السلمـية على جمـيع مستخدمي
اللجنة.

يـــســـاعـــد الـــرئــيـس في أداء مـــهـــامهp نـــائب الـــرئـــيس
ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : مع مـراعـــاة الـصالحـيـــات اخملـولـــة �ـوجب
الدستــور والتـشريع الساري اHفعـول للهيئــات األخــرى
اHـتـدخــلـة  في الــعـمـلــيـة االنـتــخـابــيـةp تـتــدخل الـلــجـنـة في
حــالـة اHـسـاس بــتـنـفـيــذ أحـكـام الـقــانـون الـعـضــوي اHـتـعـلق

بنظام االنتخابات.

تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار.

اHاداHادّة ة 8 :  :  تخـطر الـلجـنة من قـبل األطراف اHـشاركة
في االنـــتــخـــابــات ومن قـــبل الـــلــجـــنـــة الــوطـــنــيـــة Hــراقـــبــة

االنتخابات.

يجب إخطار اللجنة كتابيا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـW أحـد أعـضـاء الـلـجـنـة مـقـررا لـلـتـحـقق
من الوقائع موضوع اإلخطار.

اHاداHادّة ة 10 :  : تـقوم اللجـنة بكل التـحقيقـات الضرورية
ألداء مــهــامــهـاp و}ــكــنــهــا طـلـب أي مـعــلــومــة أو تــكــلـيف أي
شـخص أو سـلـطة أو هـيـئـة بـكل مـهمـة تـراهـا مـفيـدة فـيـما

جتريه من حتقيقات.

اHاداHادّة ة 11 :  : تتداول اللجنة في جلسة مغلقة.

تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه
اثــنــان وســبــعـون (72) سـاعــة مـن إخـطــارهــاp غــيــر أنه في

يوم االقتراعp يتعW عليها إصدار قراراتها فورا.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـوقع قــرارات الـلـجــنـة من قــبل الـرئـيس
واHقرر.

 تـــســجل وحتــفـظ قــرارات الــلــجـــنــة وفــقــا لـــلــتــشــريع
الساري اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـبـلغ قـرارات الـلـجـنـة بـكل وسـيـلـة تـراها
مناسبةp و }كن الـلجنة لتنفيذ قراراتهاp أن تطلبp عند
االقـــتـــضـــاءp مـن الـــنـــائب الـــعـــام اخملـــتص تـــســـخـــيـــر الـــقـــوة

العمومية.

اHاداHادّة ة 14 :  : عـندما تـرى اللجـنة أن واقعـة من الوقائع
pالــتي اكـتــشـفـتــهـا أو أخــطـرت بـهــا حتـتـمـل وصـفـا جــزائـيـا

فإنها تبلغ بها  النائب العام اخملتص فورا.

pعـــنـــد نـــهـــايــة كـل اقـــتــراع pــادّة ة 15 :  : تـــعـــد الــلـــجـــنـــةHــاداHا
تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس اجلمهورية.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــــضع الـــــدولـــــة حتت تـــــصـــــرف الــــلـــــجـــــنــــة
الـــوســائـل الــبـــشــريـــة واHـــالــيـــة واHــاديـــة الــضـــروريــة ألداء

مهامها.

 تـــنـــفـــذ نــــفـــقـــات الــــلـــجـــنـــة حــــسب قـــواعــــد احملـــاســـبـــة
العمومية.

17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
11 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــرســوم رئــاسي رقــم رقــم 12 -  - 69 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1433  اHـوافـق اHـوافـق 11 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p p2012 يـتـضمـــنيـتـضمـــن
تــعــيــW أعــضــاء  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  لإلشــراف عــلىتــعــيــW أعــضــاء  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  لإلشــراف عــلى

االنتخابات التشريعية لسنة االنتخابات التشريعية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 77 -8  و125

p(الفقرة األولى) منه 
- و �ـــــقــــتــــضـى الــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقــــم 04 -11
اHــؤرخ في  21 رجـــب عـــــام 1425 اHــوافــق  6 ســـبــتــمــبــر

pتضمن القانون األساسي  للقضاءHسنة 2004  وا
- و �قتـضى القانون العضوي رقـم 12 -01  اHؤرخ
في  18 صــفـــــر عــام 1433 اHـوافــــق 12 يــنـايــر ســنـة 2012

pادة 168 منهHال سيما ا p تعلق بنظام االنتخاباتHوا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12- 68  اHـؤرّخ
في 18 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الذي يحدد تنـظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف

pعلى االنتخابات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــعـــW الــســيـــدات والــســـادة الـــقــضــاة
اآلتـيــة أسـمـاؤهـم أعـضـاء في الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لإلشـراف

على االنتخابات التشريعية لسنة 2012 : 

 p1 - بودي سليمان

p2 - حسان عبد احلميد

p3 - بهياني إبراهيم

p4 - بوشليق عالوة

pW5 - بلبشير حس

p6 - كويرة رابح

p7 - عجالي سعاد

p8 - بوري يحي

p9 - بلمكر الهادي

p10 - بن طاية حمودي

p11 - العابد عبد القادر

p12 - دالل بدوي

p13 - بوعالم بوعالم

p14 - قراوي جمال الدين

p15 - زناسني ميلود

p16 - بوزيتونة عبد القادر

p17 - ثابت عبد اجمليد

p18 - مالك الهاشمي

p19 - يعقوب موسى

p20 - حمدان عبد القادر

p21 - نويزي براهيم

p22 - بوزرتيني جمال

p23 - مختار رحماني محمد

p24 - وشان عز الدين

pرئيسا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

p25 - زناني دحمان

p26 - خربوش نذيرة

p27 - ثابتي عمار

p28 - جنيمي جمال

p29 - عنصر مصطفى

p30 - مويسات عبد القادر

p31 - عثماني قادة

p32 - عيبودي رابح

p¦33 - بوعبيزي عبد الكر

p34 - يكن خير الدين

p35 - بن جريو زهية

pW36 - بن بودريو حس

p37 - عبشيش محمد الهادي

p38 - شبيرة محمد الصالح

p39 - سالمي السعيد

p40 - حميدة مبارك

p41 - برنو عمار

p42 - جبلي خلضر

p43 - تبيب أحمد

p44 - عميور السعيد

p45 - بريك عبد احلميد

p46 - حروش حورية

p47 - طلحي مالك

p48 - بوخلوف بلقاسم

p49 - طبي عبد الله

p50 - قرارشة عمار

p51 - رقية سر الهدى

p52 - بورجول أحمد

p53 - صديقي ناصر

p54 - بوعالم محمد بوشعالة

 p55 - بداوي علي

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا
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p87 - بوالقرعة فتيحة

p88 - وعيل عزالدين

p¦89 - كيحل عبد الكر

pW90 - لوعيل محمد اليام

p91 - أكمون فاطمة الزهراء

p92 - مالك هدى

p93 - زواوي عبد الرحمان

p94 - بوخا� محمد

p95 - شعياني بشيرة

p96 - بوبالطة عقيلة

p97 - معلم إسماعيل

p98 - زغنون حفيظة

p99 - جبر الله عياش

p100 - طايحي حدة

pW101 - مقداحي حس

p102 - رمضاني عبد القادر

p103 - مقران نورة

p104 - مومن جميلة

p105 - تواتي الصديق

p106 - عيساني نورة

p107 - إبراهيمي سعيد

 p108 - طوايبية كلثوم

p109 - بوسنة محمد

p110 - عكوش نورة

p111 - أوشان منصور

p112 - عاللو بهية

p113 - عواق أحمد

p114 - رقاد محمد

p115 - بوحميدي نادية

p116 - مداح حورية

pW117 - عوادي حس

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوة
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p56 - حمودي يسمينة

p57 - بو شيرب خلضر

p58 - جبور عبد القادر

p59 - بن رقية أمال

p60 - بوحميدي شهرزاد

p61 - بن عبد الله مصطفى

p62 - فاقد مراد

p63 - خالصي خير الدين

p64 - مقيدش حفصة

p65 - ضامن احلاج

p66 - بن لدغم ميلود

p67 - مواتسي عبد الرشيد

p68 - بركان اجلمعي

p69 - دربال محمد

p70 - طعم الله محمد

p71 - شكروبة عبد الوهاب

p72 - بوقرة السعيد

p73 - ماموني الطاهر

p74 - بكرارشوش سعيد

p75 - قعفور بن عودة

p76 - دحمني علي

p77 - بن مسعود رشيد

p78 - غاني عفيف

p79 - عمران نصر الدين

p80 - حيادري بوسكرين

p81 - أيت قرين الشريف

p82 - بزاوشة عبد احلليم

p83 - دريزي فاطمة

p84 - برهون نورية

pW85 - شلوش حس

p86 - بوعمران فريدة

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوة
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p149 - بوعنيق علي

p150 - كحول عبد الغفور

p151 - عدالة مسعود

p152 - موني عمر

p153 - ساعد عزام محمد

p154 - عبد الرزاق محمد

p155 - محمد الصغير السعيد

p156 - سكباجي مصطفى

p157 - بومدين عون الله

p158 - نعيمي محمد

p159 - أوبختة الطيب

p160 - سعودي نعيمة

p161 - لعناني الطاهر

p162 - تابليت صالح

p163 - بودربالة سليمان

p164 - نوركة سعيدة

p165 - براهمي الهاشمي

p166 - حي أحمد

p167 - موالي عبد القادر

p168 - بوشريط فاطمة

p169 - العمراوي عبد احلميد

p170 - األبيض عبد الوهاب

p171 - سالمي بوزيد

p172 - منجح ياسمينة

p173 - فر}ش إسماعيل

p174 - حمود بوبكر

p175 - شعبان زهرة

p176 - بوخبالت ليلى

p177 - بلخامسة مبروك

p178 - بن زبوشي عبد اجلليل

p179 - قنطار رابح

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا
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pعضوا
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p118 - شباح ميلود

119 - بوعشيوم سامية

p120 - عجاز ياسمينة

p121 - لعرج منيرة

p¦122 - جباري مر

p123 - مخلوفي سلوى

p124 - حاج ميهوب سيدي موسى كمال

p125 - قجور عبد احلميد

p126 - أيت عكاش علي

p127 - محداش جميلة

p128 - غالب جناة

p129 - بوكابوس عمر

p130 - خرابي إبراهيم

p131 - بلعزوق جعفر

p132 - حمادوش أحمد

p133 - بوعمران وهيبة

p134 - حسبالوي فاطمة الزهراء

p135 - أوسعدي أحمد

p136 - عبد اللوش مسعود

p137 - فنتيز بلخير

 p138 - نويصر عمر

p139 - جبراني بلقاسم

p140 - بن لرنب آسيا

p141 - بن خللف بريزة

p142 - بن موسى عبد احلميد

p143 - لعروق ساعد

p144 - جغنون إبراهيم

p145 - رحيم أحمد

p146 - زمولي جمال

p147 - قاسمي محمد بن رابح

p148 - مرابطي زكية
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pW211 - فداني حس

p212 - عيطوش محمد

p213 - عشعاشي عبد الوهاب

p214 - فردي عبد العزيز

p215 - نابوت محمد

p216 - بلجياللي منصورية

p217 - حيفري محمد

p218 - بريكسي سيد عصمت

p219 - وعمارة حميد

p220 - عميري الزهرة

p221 - بن حبارة محمد

p222 - عابد شافية

p223 - بلهادي محمد

p224 - تربش خديجة

p225 - بوزيد خلضر

p226 - نقادي باقي

p227 - بوعمران فتيحة

p228 - كبيري عبد الرحيم

p229 - طاع الله عوني

p230 - حايطي مصطفى

p231 - بلحوى حمود

p232 - عرعار شكري

p233 - نوي حسان

p234 - تيغة فضيل

p235 - بوصبع أحالم

p236 - أخناق مراد

p237 - بلحسن السعيد

p238 - مسعودان نادية

p239 - بوعلي علي

p240 - بورطالة علي

p241 - خذايرية محمد

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا
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pعضوا

pعضوا

p180 - ريلي عائشة

p181 - بن عميرة عبد الصمد

p182 - عابد محمد الطاهر

p183 - كبير فتحي أحمد

p184 - لعباني نعيمة

p185 - بلعيد بشير

p186 - بوعزيز عبد اجلليل

p187 - سالمي السبتي

p188 - شالبي فطيمة

p189 - بوالل® الطاهر

p190 - بن التونسي عائشة باية

p191 - مشاطي محجوب

p192 - غسمون رمضان

p193 - بوعسيلة مسعود

p194 - بوسنة علي

p195 - رحماني أحمد

p196 - زنون سهام

p197 - مجبر محمد

p198 - بن رقية إستر

p199 - شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء

p200 - مزيان محمد أمقران

p201 - حليسي كمال

p202 - خضار عبد اجمليد

p203 - بوكثير حميدو

p204 - دحام ججيقة

p205 - هاشمي شيخ

p206 - بوعائشة قدور

p207 - صحراوي ميلود

p208 - مسوس سامية

p209 - سلطاني محمد الصالح

p210 - بوصوار فايزة

pعضوة

pعضوا

pعضوا
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p273 - حاج هني أمحمد

p274 - تلي ميلود

p275 - قيشح مراد

p276 - بومعزة هوارية

p 277 - عبد النور  بوفلجة

p278 - بلعقيد احمد

p279 - عامر العيد

p280 - بن قضنية إبراهيم

p281 - مجاهدي محمد الطاهر

p282 - حمايدي السنوسي

p283 - سعد الله سعيد

p284 - محمدي ديدونة

p285 - فنيش كمال

p286 - مقا علي

p287 - سايح عبد القادر

p288 - مقسم سعاد

p289 - بن عربية الطيب

p290 - قلفوط احمد

p291 - بوشارب محمد

p292 - صغير واعلي أم اخلير

p293 - عبد الرحيم مجيد

p294 - مالح عبد احلق

p295 - بن عباس نورة

p296 - بوبريط سامية

p297 - زمور جمال

p298 - مزوزي محمد

p¦299 - بليح مر

p300 - عودي زهية

p301 - بشيري سهام

pةH302 - شيخي سا

p303 - بن أعراب فريد

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا
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pعضوة

pعضوا

pمختار W242 - رأس الع

p243 - ماطي مولود

pولديH244 - بكار ا

p245 - بالطيب حب الدين

p246 - تيفوري يحي

p247 - با يوسف محمد

p248 - مقدر الرزقي

p249 - بن فريحة العربي

p250 - بعلي محمد

p¦251 - بن زواش عبد الكر

p252 - كبور عز الدين

pنصفH253 - قدور محمد ا

p254 - مسعودي بشير

p255 - ذيابي مراد

p256 - حامي وريدة

p257 - زردوم حمنة

p258 - بلعجل عبد الوهاب

p259 - وازن عبد احلميد

p260 - زهيوة حنان

p261 - بخوش علي

p262 - قزيري حبيب

p263 - أحمودة نزيهة

p264 - زيادي شيبان بكير

p265 - الواحد علي

p266 - أوحلسن بلعيد

p267 - لعرين جهيدة

p268 - شيخي مسعودة

 p269 - غربي الهاشمي

p270 - زروني محمد

p271 - عميرش محمد

p272 - بضياف سعاد
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- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

p2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 328-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pاألشغال العمومية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي  :يرسم  ما يأتي  :
اHــاداHــادّة األولى  :  ة األولى  :  يــعـــدل ويــتـــمم هــــذا اHــرســـوم بــعض
أحــكــام اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 2000-328 اHـؤرخ في 27
رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة p2000 اHـــعــدّل

واHتمّم واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 2  :  :  تــــعــــدّل وتــــتـــــمّم أحــــكــــام اHـــــادة األولى من
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 2000-328 اHــؤرخ في 27 رجب
عـام 1421 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة p2000 اHـعــدّل واHــتـمّم

واHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :
"الـمادة األولى : ...............................................
......................................................................

* الهياكــل اآلتيــة :* الهياكــل اآلتيــة :
pديرية  العامة للطرقHا -

pديرية العامة  لوسائل الدراسات واإلجنازHا -
pمديرية الهياكل األساسية البحرية -
pطاريةHمديرية الهياكل األساسية ا -

 pمديرية اإلدارة العامة -
pمديرية التخطيط والتنمية -
pمديرية البحث واالستشراف -

pنازعاتHمديرية الشؤون القانونية وا -
- مــــــــديـــــــريـــــــة مــــــــنـــــــظــــــــومـــــــات اإلعـالم واإلعـالم اآللي

واإلحصائيات ". 

اHـاداHـادّة ة 3  :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 2000-328 اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421
اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة p2000 اHـعــدّل واHــتـمّم واHــذكـور

أعالهp وحترّر كما يأتي :

" الــمادة 2 : اHـديريـة الـعامـة لـلطـرق وتـكلّف بـإعداد
ســـيــاســـة تــطــويـــر اHــنـــشــآت الــقـــاعــديـــة لــلــطـــرق والــطــرق
pالســيـارة وتـقــيـيــمهـا وتنفـيذهـا وصيـانتهـا واستـغاللها

ال سيما في مجال التصور واإلجناز واHراقبة.

p304 - براهيمي فؤاد

p305 - زكور ناصر

p306 - عيون سميرة

p¦307 - واقني مراد كر

p308 - أنتيتان فضيلة

p309 - بوقنداقجي يوسف

p310 - عيسي عبد اجمليد

p311 - ليهوم سامي

p312 - لوصيف جناة

p313 - زبيري خالد

p314 - لباز بومدين

p315 - فرحي حفيظة

p316 - قالتي دنيا زاد

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوا

pعضوة

pعضوا

pعضوا

pعضوة

عضوة.

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
11 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقممرسـوم تنـفيذي رقم 12-11 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 9 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p2012 يــعـدp يــعـدّل ويـتــمل ويـتــمّم اHـرسـومم اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 2000-328 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 27 رجـب عــام رجـب عــام
1421 اHــوافق  اHــوافق 25 أكــــتـــوبـــر ســـنـــة  أكــــتـــوبـــر ســـنـــة 2000  واHـــتـــضـــمن  واHـــتـــضـــمن

تــــــنـــــــظــــــيم اإلدارة اHــــــركـــــــزيــــــة فـي وزارة األشــــــغــــــالتــــــنـــــــظــــــيم اإلدارة اHــــــركـــــــزيــــــة فـي وزارة األشــــــغــــــال
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2 ) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا
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وبهذه الصفةp تتولى ما يأتي :
- حتـديد سـيـاسة تـطـويـر اHنـشـآت القـاعـدية لـلـطرق
والــطــرق الــســيّـــارة وتــنــفــيــذهــا ومــتــابـــعــتــهــا وصــيــانــتــهــا
واســـتــــغاللـــهــــا في إطـــار الــــبـــرامـج الـــســـنــــويـــة واHــــتـــعـــددة

pالسنوات
- حتـديـد قـواعـد اسـتغـالل الطـرق الـسـيـارة والـطرق
الـسـريـعـة والـطـرق الـوطـنـيـة واHـنـشـآت الـفـنـيـة واألنـفـاق
وصـيـانــتـهـا وحتــديـد الـقــواعـد اHـتــعـلـقــة بـالـطــرق الـوالئـيـة
والـطرق الـبلديـة بالـعالقة مع الـوزارة اHكـلفـة باجلـماعات

 pاحمللية
- حتديـد القواعد واHـعاييـر التقنـية لتـصور الطرق
والـطـرق الـسـيـارة واHـنـشـآت الـفـنـيـة واألنـفـاق وإنـشـائـهـا

pوصيانتها واستغاللها
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج بناء

pنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتهاHا
- تـــصــــور ووضع بـــنـك مـــعـــطـــيـــات فـي مـــجـــال بـــنـــاء
اHـنشـآت الـقاعـديـة للـطـرق والطـرق السـيـارة واستـغاللـها

pوصيانتها
- الــســهـــر عــلى تــقــيــيم اخلـــدمــة الــعــمــومــيــة اHــقــدمــة

للمستعمل.

وتضم  خمس  (5) مديريات :

1- مديرية تطوير الطرق- مديرية تطوير الطرقp وتكلّف �ا يأتي :

- حتـديــد الـنــشــاطـات الــواجب الـقــيــام بـهــا في إطـار
الـبـرامج الـسنـويـة واHـتـعدّدة الـسـنـوات في مـجـال دراسة
الـطـرق الـوطـنـيـة والطـرق الـوالئـيـة وإنـشـائـهـا وتـهـيـئـتـها

pوضمان متابعتها
- اHساهـمة في تـنفـيذ برامج طـرق متـخصـصة لفك

pالعزلة
- اHشـاركـة في إعـداد مخـطـطات الـنـقل عبـر الـطرق

pعنيةHبالعالقة مع القطاعات ا
- اقـتـراح كل الـتـدابـيـر الـضـروريـة لـتـرقـيـة نـوعـيـة

اHنشآت القاعدية للطرق وتطويرها.
: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـديــــريــــة الــــفـرعـيـة لــبـرامج الـطـرقأ - اHـديــــريــــة الــــفـرعـيـة لــبـرامج الـطـرقp وتـكـلّف
�ا يأتي :

-  حتـديـد الــنـشـاطـات الــواجب الـقـيــام بـهـا في إطـار
الـبـرامج الـسـنـويـة واHـتـعـدّدة الـسـنـوات في مـجـال إنـشاء

pالطرق الوطنية والطرق الوالئية وتهيئتها
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال

pإنشاء الطرق وتهيئتها

pمتابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييمها -
- إعـــــداد احلــــصـــــائل الـــــدوريــــة وتـــــقــــيـــــيم تـــــأثــــيــــرات

البرامج.

pـديـرية الـفرعـيـة للـدراسـات التـقنـيـة للـطرقHـديـرية الـفرعـيـة للـدراسـات التـقنـيـة للـطرقب - اHب - ا
وتكلّف �ا يأتي :

- اHـبـادرة بــالـدراسـات الـتــقـنـيـة لـلــطـرق وحتـديـدهـا
ومـــتـــابـــعــــتـــهـــا في إطــــار الـــبـــرامـج الـــســـنـــويــــة واHـــتـــعـــددة

pالسنوات
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال

pنشآت القاعدية للطرق وإجنازهاHدراسات ا
pساهمة في أعمال التنشيط التقنيHا -

- إنشاء بنك اHعطـيات اHتعلق بالدراسات التقنية
للطرق وحتيينه.

2  - مــديــريـة  - مــديــريـة الــطــرق الــســيــارة والــطــرق الــدائــريـةالــطــرق الــســيــارة والــطــرق الــدائــريـة
والطرق السريعةوالطرق السريعةp  وتكلّف �ا يأتي :

- حتـديــد الـنــشــاطـات الــواجب الـقــيــام بـهــا في إطـار
البـرامج الـسنـوية واHـتـعدّدة الـسنـوات في مـجال الـطرق
الـسـيـارة والـطـرق الـدائـريـة والـطـرق الـسـريـعـة ومـتـابـعـة

pتنفيذها
- اHــســاهــمــة في إعـداد الــقــواعــد الــتـقــنــيــة اHـتــعــلــقـة

pبالطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة
- الــســـهـــر عــلى احـــتـــرام قــواعـــد ومـــقــايـــيس تـــصــور
مـــنــشــآت الــطــرق الــســيـــارة والــطــرق الــدائــريــة والــطــرق

pالسريعة وإنشائها وتهيئتها
- ضـــمـــان مـــتـــابـــعــة اســـتـــغالل الـــطـــرق ومـــراقـــبـــتـــهــا

pوتقييمها
- حتـديـد قـواعـد اسـتغـالل الطـرق الـسـيـارة والـطرق

الدائرية والطرق السريعة وصيانتها.
 : W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

pــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــبــرامـج الــطــرق الـــســيــارةHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــبــرامـج الــطــرق الـــســيــارةأ - اHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي  : 

- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـوية
واHـتـعـددة السـنـوات في مـجال الـطـرق الـسيـارة والـطرق

pالدائرية والطرق السريعة
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال
تـــصـــور الـــطـــرق الــســـيـــارة والـــطـــرق الــدائـــريـــة والـــطــرق

pالسريعة وإنشائها
- اHــبــادرة بـالــدراسـات الــتـقــنــيـة اHــرتـبــطـة �ــيـدان
الــطـرق الــســيـارة والــطــرق الـدائــريــة والـطــرق الــسـريــعـة

وحتديدها ومتابعتها.
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pـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـسـيـيـر الـطـرق الـسـيارةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـسـيـيـر الـطـرق الـسـيارةب  - اHب  - ا
وتكلّف �ا يأتي : 

pحتديد قواعد وشروط تسيير الطرق السيارة -
pإعداد البيانات النوعية للخدمة -

pمتابعة إجراء منح عقود الشراكة أو التفويض -
- إعــداد دفــاتــر الــشــروط اHــتــعــلــقــة بــعــقــود تــســيــيـر

pالطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها
- الــــســــهــــر عــــلى ضــــمــــان نــــوعـــيــــة اخلــــدمــــة اHــــقــــدمـــة

.Wللمستعمل

3 - مـــديــــريـــة اHـنــشـآت الـفـنــيـة واألنـفـاق - مـــديــــريـــة اHـنــشـآت الـفـنــيـة واألنـفـاقp وتـكـلّف
�ا يأتي :

- حتـديــد الـنــشــاطـات الــواجب الـقــيــام بـهــا في إطـار
الــبــرامج الـســنـويــة واHـتــعــدّدة الـســنـوات في مــجـال بــنـاء

pنشآت الفنية واألنفاق وصيانتهاHا
- مـتـابـعـة تـنــفـيـذ بـرامج اHـنـشــآت الـفـنـيـة واألنـفـاق

pوتقييمها
- مـــتـــابـــعـــة إعــداد الـــدراســـات الـــتــقـــنـــيـــة في مـــجــال

pنشآت الفنية واألنفاقHا
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال

pنشآت الفنية واألنفاق وبنائهاHتصور ا
- تـرقــيـة تــقـنــيـات بــنـاء اHــنـشــآت الـفــنـيــة واألنـفـاق

وتطويرها وحتديثها.

:  W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــبـــرامج اHــنـــشــآت الـــفــنـــيــةأ - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــبـــرامج اHــنـــشــآت الـــفــنـــيــة
واألنفاقواألنفاقp وتكلّف  �ا يأتي :

- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـوية
واHــتـــعــددة الــســنــوات في مــجــال بـــنــاء اHــنــشــآت الــفــنــيــة

pواألنفاق
- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال

pنشآت الفنية واألنفاق وبنائهاHتصور ا
- اHـبـادرة بالـدراسـات الـتـقـنيـة في مـجـال اHـنـشآت

pالفنية واألنفاق وحتديدها ومتابعتها
- اقــــتـــــراح الــــتـــــدابــــيـــــر الــــتي مـن شــــأنـــــهــــا تـــــرقــــيــــة

التقنيات احلديثة في إجناز اHنشآت الفنية واألنفاق.
ب - اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـصــيـانــة اHــنـشــآت الــفـنــيـةب - اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـصــيـانــة اHــنـشــآت الــفـنــيـة

واألنفاقواألنفاقp وتكلّف �ا يأتي :
- ضـمـان متـابعـة تنـفـيذ مـختـلف الـبرامج الـسنـوية
واHـتـعــددة الـسـنــوات في مـجـال صــيـانـة اHــنـشـآت الــفـنـيـة

pواألنفاق وإعادة تهيئتها واستغاللها

- اHـسـاهــمـة في إعــداد الـقـواعــد الـتـقــنـيــة في مـجـال
صـــيـــانـــة اHـــنــشـــآت الـــفـــنـــيـــة واألنـــفــاق وإعـــادة تـــهـــيـــئـــتـــهــا

pواستغاللها
- اHــبــادرة وحتــديــد ومــتــابــعــة الــدراســات الــتــقــنــيــة
و/أو اHــتــخــصـــصــة في مــجـــال صــيــانــة اHــنـــشــآت الــفــنــيــة

pواألنفاق وإعادة تهيئتها واستغاللها
- اقــــتـــــراح الــــتـــــدابــــيـــــر الــــتي مـن شــــأنـــــهــــا تـــــرقــــيــــة

pنشآت الفنية واألنفاقHالتقنيات احلديثة إلجناز ا
- السهر على متابعة جتهيزات استغالل األنفاق.

p4 - مــديـريــة جتـهــيـز ¨ــتـلــكـات الــطـرق وتــسـيــيـرهـا - مــديـريــة جتـهــيـز ¨ــتـلــكـات الــطـرق وتــسـيــيـرهـا
وتكـلّف بـإعداد سـياسـة صـيانـة جتهـيـزات وإشارة الـطرق

وتسيير ¨تلكات الطرق.
 : W(2) فرعيت Wوتضم مديريت 

pديرية الفـرعية للتجهيزات وإشارات الطرقHديرية الفـرعية للتجهيزات وإشارات الطرقأ - اHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي : 

- اHـسـاهـمـة في إعـداد الـقــواعـد الـتـقـنـيـة الـتي حتـدد
جتهـيزات وإشارة الـطرق والـسهر عـلى شروط وكيـفيات

pتنفيذها
- حتـديـد الـنـشـاطـات الـسـنـويـة واHـتـعـددة الـسـنوات
لـــلـــدراســـات واألشـــغـــال الـــواجب الـــقـــيـــام بـــهـــا لـــلـــصـــيـــانـــة

pالدورية  لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها
- تـطويـر ¯ـاذج تـسيـيـر نـشاطـات صـيـانة جتـهـيزات

وإشارة الطرق.
pـديـريـة الـفـرعــيـة لـتـسـيـيــر ¨ـتـلـكـات الـطـرقHـديـريـة الـفـرعــيـة لـتـسـيـيــر ¨ـتـلـكـات الـطـرقب - اHب - ا

وتكلّف �ا يأتي :
- متابـعة نـشاطـات تصـنيف وإعـادة تصـنيف طرق

pواصالتHا
- إجنـــاز ومـــتــــابـــعـــة احلـــمالت الـــســــنـــويـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة
بــإحـصـاء حـركـة مــرور الـطـرق واحلـمالت اخلــاصـة بـتـقـديـر

pسالكHالوزن ومعايير معاينة ا
- الـقــيــام بـالــدراسـات الــتــقـنــيــة في مـجــال تــسـيــيـر

¨تلكات الطرق ومتابعتها.
5 - مـديريـة صـيانـة الـطرق- مـديريـة صـيانـة الـطرقp وتـكلّـف بإعـداد سيـاسة

صيانة الطرق.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 
أ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــبــرامج الــصــيــانــة الــدوريـةأ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــبــرامج الــصــيــانــة الــدوريـة

للطرقللطرقp وتكلّف �ا يأتي :
- حتــــديـــد األعــــمـــال الــــواجب الــــقـــيــــام بـــهــــا في إطـــار
الـبرامج السـنويـة واHتـعدّدة الـسنوات لـلصـيانـة الدورية
لـلـطـرق في مــجـال الـدراسـة وأشـغــال الـتـعـبــيـد والـتـدعـيم

pوإعادة تأهيل ومتابعة تنفيذها
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- اHـــــبــــادرة و/أو اHـــــســـــاهـــــمـــــة في إعـــــداد الـــــقـــــواعــــد
pالتقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق

- اHــســاهــمـــة في حتــديــد قــواعــد الــصــيــانــة الــدوريــة
pللطرق الوطنية والطرق الوالئية والطرق البلدية

- تطوير ¯اذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
pـديـريـة الفـرعـيـة لـلخـدمـة الـعـمومـيـة لـلـطرقHـديـريـة الفـرعـيـة لـلخـدمـة الـعـمومـيـة لـلـطرقب - اHب - ا

وتكلف �ا يأتي :
- حتـديد النـشاطات والدراسـات الواجب القـيام بها
في الــصـيـانــة الـعـاديـة الــسـنـويــة خملـتـلف مــجـاالت الـطـرق

pومتابعتها
- الــســهـر عــلي تــفــتـيـش الـطــرق الــوطــنـيــة والــطـرق

pالسيارة ومراقبتها
- ضـــمــــان احملـــافـــظــــة عـــلى حــــالـــة الـــطــــريق وإيـــصـــال

pرورHفيما يخص حالة حركة ا Wعلومة للمستعملHا
pتطوير ¯اذج تسيير أنشطة الصيانة العادية -

- إعـداد الـقـواعــد الـتـقـنـيـة والـتــنـظـيـمـات في مـجـال
pالصيانة العادية

- تـــنـــســــيق مــــخـــطــــطـــات الــــتـــدخل وحــــالـــة الــــطـــريق
الشتوية والتقلبات اجلوية.

ج - الــمـديـريـة الفـرعـيـة لوسـائل الـصـيـانةج - الــمـديـريـة الفـرعـيـة لوسـائل الـصـيـانةp وتـكلف
�ا يأتي :

- حتـــديـــد بـــرامج اقـــتـــنـــاء الـــعـــتــاد اHـــوجـه لـــصـــيـــانــة
pبادرة بهاHالطرق وا

- إعـــداد مــذكـــرات ودالئل تـــقــنـــيــة الســـتــعـــمــال عـــتــاد
pصيانة الطرق واحملافظة عليه

pإعداد سلم كراء عتاد صيانة الطرق -
- مــتـابـعـة مـسك دفـاتـر جـرد الــعـتـاد اHـوجه لـصـيـانـة

pالطرق
- حتـلــيل احلـســاب اخلـاص بــحـظــائـر عــتـاد مــديـريـات

األشغال العمومية".

4  :  : تــــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 2000-328 اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421
اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة p2000 اHـعــدّل واHــتـمّم واHــذكـور

أعالهp وحترّر كما يأتي :
" اHـــادة 3 : اHـــديــريـــة الـــعــامـــة  لــوســـائل الـــدراســات

واإلجنازp وتكلف �ا يأتي  :
- حتـــديــد ســـيــاســة تـــطــويـــر اHــؤســســـات والــهـــيــئــات
ومــكــاتب الــدراســات الـعــمــومــيـة اHــوضــوعــة حتت وصــايـة
وزارة األشــــغــــال الــــعـــــمــــومــــيـــــة وكــــذا شــــركــــات تـــــســــيــــيــــر

pلحقة بهاHساهمات واجملمعات اHا

- إدمـاج اHـؤسـسـات والـهـيـئـات ومـكـاتب الـدراسـات
فـي االســتـــراتــيـــجــيـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــتــنـــمــيـــة االقــتـــصــاديــة

pوالصناعية
- اHـصـادقـة قـبـل الـتـنـفـيـذ عـلى أي تـنـظـيم من شـأنه
تـعــزيـز تـنـافــسـيـة وفـاعــلـيـة شـركــات اإلجنـاز واHـؤسـسـات
ومـكـاتب الـدراسـات وشـركـات تـسـيـيـر اHـسـاهـمـات  وكـذا

pلحقة بهاHاجملمعات ا
- الــــعــــمل عـــــلى تــــطـــــويــــر تــــنــــافــــســـــيــــة اHــــؤســــســــات
والــهـيـئـات ومــكـاتب الـدراســات الـتـابــعـة لـقــطـاع األشـغـال
الــعـــمــومــيــة وكــذا اجملــمـــعــات اHــلــحــقــة بـــشــركــات تــســيــيــر

pساهماتHا
- الـسـهـر عــلى مـتــابـعـة ومـراقــبـة الـتــسـيـيـر اإلداري
والـــتــــقــــني واHــــالي لــــلـــمــــؤســــســـات ومــــكــــاتب الــــدراســـات
اHـوضــوعـة حتـت وصـايــة وزارة األشـغــال الـعــمـومــيـة وكـذا
pساهمات ومراقبتهHلحقة بشركات تسيير اHاجملمعات ا
- تـــشــجــيع  االبــتــكــارات  الــتـــكــنــولــوجــيــة والــبــحث

التطبيقي ودعمها.

وتضم مديريتيـن (2)  :

وتـكلّف  pـؤسـساتHمـــديـــريـة تـرقـيـة وتـطـويـر ا -  pـؤسـساتH1 - مـــديـــريـة تـرقـيـة وتـطـويـر ا
�ا يأتي :

- حتـــديــد  كل الـــتــدابـــيــر الــتـي من شــأنـــهــا تــشـــجــيع
تــعـزيـز وتـنـمـيـة الــطـاقـات الـعـمـلـيــة والـتـكـنـولـوجـيـة ألداة
اإلنتـاج الوطني اHـرتبطـة �خطـطات وبرامج االسـتثمار

اHتعلق بقطاع األشغال العمومية وتنفيذها.

 :  W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـنــسـيق وســائل الـدراسـاتأ - اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـنــسـيق وســائل الـدراسـات
واإلجنازواإلجنازp وتكلّف �ـا يأتي :

pـعنيةHـؤسسات اHباالتصال مـع الهياكل وا pإعـداد -
كـل مـعــلــومــة ضـروريــة إلجنــاز اHــشـاريـع الـتي يــبــادر بــهـا
قـــــــطــــــاع األشـــــــغــــــال الـــــــعــــــمـــــــومــــــيـــــــة عــــــلـى أســــــاس بـــــــرامج

pتعددة السنوات وحتيينهاHاالستثمارات السنوية وا
- جتـــنـــيــد وســـائل الـــدراســـات واإلجنـــاز في احلــاالت

pاالستثنائية
- الـسهـر عـلى الـتـوزيع العـقالني Hـكـاتب الـدراسات
واHـــــؤســــــســــــات عــــــلـى اإلقــــــلــــــيم اHــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــالــــــبــــــرامج

pواالستراتيجية الوطنية للتنمية
- ضـــمــان تــطــبـــيق اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة لـــتــنــفــيــذ

الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون. 

ب - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويـر وسـائل الـدراسـاتب - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـتـطـويـر وسـائل الـدراسـات
واإلجنازواإلجنازp وتكلف �ا يأتي :



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 19 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
12 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

- اHــشــاركــة في إعــداد تــدابــيــر ومــخــطــطــات الــعــمل
اHـتضمن حتسـW مستـوى مكاتب الدراسـات واHؤسسات

pوتنفيذها وتطويرها
- الــســهــر عــلـى تــثــمــW األصــول اHــالـــيــة لــلــدولــة في

pؤسسات اخملتلطة في إطار الشراكةHا
- تـــشـــجـــيع  فـــرص ومـــبـــادرات مـــكـــاتب الـــدراســـات
واHؤسـسات من أجل تـنفيـذ كل أشكـال الشـراكة التي من
شـأنــهـا دعم الــنـقـل الـتــكـنــولـوجي والــنـجــاعـة االقــتـصــاديـة

pودعمها
- دعم مــــكـــــاتب الــــدراســــات واHــــؤســـــســــات في وضع

نظام تسيير من أجل تشجيع حتسW كفاءتهما. 
p2  - مــــديـــريــــة مــــتـــابــــعـــة وتــــقــــيـــيـم وســـائـل اإلجنـــاز - مــــديـــريــــة مــــتـــابــــعـــة وتــــقــــيـــيـم وســـائـل اإلجنـــاز

وتكلف �ا يأتي  :
pمتابعة تقييم صفقات األشغال العمومية -

- ترقية تقييم كفاءات اHؤسسات.
:  W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

pــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــتــــقـــيـــيـم وســـائل اإلجنـــازHأ - اpــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــتــــقـــيـــيـم وســـائل اإلجنـــازHأ - ا
وتكلّـف �ا يأتي :

- مــــــســـــاعــــــدة اHــــــؤســــــســــــات ومــــــكــــــاتـب الــــــدراســـــات
والــهــيــئـات الــتــابـعــة لــقـطــاع األشــغـال الــعــمـومــيــة  إلجنـاز

pمخططات عملها
- تـقيـيم الطاقـات التـقنـية لـلمـؤسسـات على أساس
الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام اإلحصائي

pالوطني
- إعــداد أنـــظـــمــة اHـــؤشـــرات الــتي تـــســـمح �ـــتــابـــعــة

pؤسسة وتطبيقهاHعايير التي تميز اHوتقييم ا
- إنــــشــــاء بــــنك مــــعــــطــــيـــات فـي إطــــار نـــظــــام اإلعالم

pالقطاعي وحتيينه
- إعــداد بــرامـج األعــمــال إلجنـــاز بــرامج االســـتــثــمــار

pمولة بواسطة األموال العمومية وتنفيذهاHا
- حتـــلـــيل كل الـــوثـــائق اHـــتـــعـــلـــقــة بـــإدارة وتـــســـيـــيــر
اHؤسـسـات وكـذا تـنـفـيذ االتـفـاقـيـات اHـعـدة مع الـدولة في

إطار نشاطاتها.

ب - اHــديــريــة الـفــرعــيــة Hــتــابــعــة نــشــاطــات مـكــاتبب - اHــديــريــة الـفــرعــيــة Hــتــابــعــة نــشــاطــات مـكــاتب
الدراسات ومؤسسات اإلجنازالدراسات ومؤسسات اإلجنازp وتكلف �ا يأتي  :

- الــقــيـام �ــراقــبـة مــكــاتب الــدراسـات واHــؤســسـات
الــعـمــومــيـة الــتـابــعـة لــقــطـاع األشــغـال الــعـمــومــيـة اHــكـلــفـة

pبإجناز برامج التجهيز
- الـقــيــام �ــراجـعــة الــنــفـقــات اHــتــعـلــقــة بــالـصــفــقـات

pالعمومية

pتنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة واإلجناز -
- تــصــور تــدابــيــر حتــفــيــزيــة لــتــطــويــر أداة اإلنــتــاج
الـــوطـــني طـــبـــقـــا لــلـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظــيـم اHــعـــمـــول بـــهـــمــا

pوتطبيقها
pWالوطني WتعاملHتشجيع رسملة خبرة ا -

- مــرافــقــة تــطـويــر اHــهن واحلــرف اHــرتـبــطــة �ــجـال
األشـــغــال الـــعــمـــومــيـــة من خالل تـــدابــيـــر الــدعـم والــتـــحــكم

التكنولوجي".

اHـاداHـادّة ة 5  :  :  تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 2000-328 اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421
اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة p2000 اHـعــدّل واHــتـمّم واHــذكـور

أعالهp وحترر كما يأتي :
" اHـــادة 7 : تــكــلّـف مــديــريـة الـتـخـطـيـط والـتـنـمـيـة

�ا يأتي : 
................................................................. -
................................................................. -
................................................................. -
................................................................. -
................................................................. -
................................................................. -

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
pديرية الفـرعية للتخطيط وبرامج االستثمارHديرية الفـرعية للتخطيط وبرامج االستثمارأ - اHأ - ا

وتكلّف �ا يأتي :
................................................................... -
................................................................... -
................................................................... -
- مــــتــــابـــعــــة مـــعــــطـــيــــات عــــمـــلــــيـــات االســــتـــثــــمـــارات

التخطيطيّة.
ب - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــةب - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــة

والتمويل اخلارجيوالتمويل اخلارجيp وتكلّف �ا يأتي :
................................................................ -
................................................................ -

................................................................. -
ج - اHديرية الفرعية للتعاونج - اHديرية الفرعية للتعاونp وتكلّف �ا يأتي :
................................................................ -

."................................................................ -

اHــاداHــادّة ة 6  :  :  تـــتـــمّم أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم
2000-328 اHـــــــــــؤرخ فـي 27 رجـب عـــــــــــام 1421 اHـــــــــــوافـق 25

أكتـوبر سنة p2000 اHعدّل واHـتمّم واHذكور أعالهp �ادة 8
مكرّر حترّر كما يأتي :
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" الــــمـــادة 8 مـــكـــرّر : مــــديـــريــــة مــــنــــظـــومــــات اإلعالم
واإلعالم اآللي واإلحصائياتp وتكلّف �ا يأتي :

pضمان تسيير وسائل اإلعالم اآللي وصيانته -

- تـسـيـيـر تـكـنــولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال احلـديـثـة
pطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعهاHا

- جــمع اHــعــطــيــات اإلحــصــائــيــة اHــتــعــلّــقــة بــالــقــطــاع
pواستغاللها وتوزيعها

- ضـــمــان إجنــاز مـــجــمــوعــة الـــنــصــوص اإلحـــصــائــيــة
pونشرها

- اHـشــاركــة في تــفـعــيل الــتــطـبــيــقـات احلــديــثــة عـلى
pديريات احملليةHركزية واHمستوى اإلدارات ا

- ضــمـــان تــســـيــيـــر تــبـــادل اHــعـــلــومـــات مع الــهـــيــاكل
اخلارجية للوزارة.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــشــــبـــــكـــــات اإلعالم اآلليأ - اHـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــشــــبـــــكـــــات اإلعالم اآللي
واإلحصائياتواإلحصائياتp وتكلّف �ا يأتي  :

- ضـمـان وضـع شـبـكـات إلـكـتــرونـيـة لالتـصـال تـربط
بـW الـهـيــاكل اHـركـزيـة لـلـوزارة والـهــيـاكل غـيـر اHـمـركـزة

 pوالهيئات حتت الوصاية

- جــمع اHــعــطــيــات اإلحــصــائــيــة اHــتــعــلّــقــة بــالــقــطــاع
pواستغاللها وتوزيعها

- ضـــــمــــــان تـــــطـــــويــــــر إجـــــراءات إعـــــداد اHــــــعـــــطـــــيـــــات
pتعلقة بالقطاعHاإلحصائية ا

- تــقــد¦ دعم اإلعـالم اآللي عــلى مــســتــوى اHــديــريـات
pركزية واحمللية في إطار كل نشاطاتهاHا

- حتــديــد حـــاجــات الــوزارة فــيــمـــا يــخص جتــهــيــزات
اإلعالم اآللي وعقلنة تسييرها واستعمالها.

ب - اHــديـريـة الــفـرعـيــة Hـنــظـومـات اإلعالمب - اHــديـريـة الــفـرعـيــة Hـنــظـومـات اإلعالمp وتـكـلّف
�ا يأتي :

- تـــــطــــويـــــر بــــرامـج إعالم الــــقـــــطــــاع عـــــلى مـــــســــتــــوى
pديريات احملليةHركزية  واHديريات اHا

- إعـــــداد مـــــنـــــظــــــومـــــة إعالم لـــــنــــــشـــــاطـــــات الـــــقـــــطـــــاع
pوتنفيذها

- ضــمـــان تــســـيــيـــر تــبـــادل اHــعـــلــومـــات مع الــهـــيــاكل
اخلارجية للوزارة".

اHاداHادّة ة 7  :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12- - 12 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صفر عام  صفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 9 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة p2012 يـحـدد صالحـيـات وزيـرp يـحـدد صالحـيـات وزيـر

البريد وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال.البريد وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات

pاإلعالم واالتصال
- وبــنــاء عــلى الــدســتــورpال ســيــمــا اHــادتــان 85-1 و3

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و �ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 -149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28  مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و �قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 03-57 اHؤرخ
في 4 ذي احلــجــة عـام 1423 اHـوافــق 5 فــبـرايــر ســنـة 2003
الــذي يـــحــدد صـالحــيـــات وزيــر الـــبــريـــد وتــكـــنــولـــوجــيـــات

pاإلعالم واالتصال
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـكـلف وزيـر الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات
اإلعالم واالتــصـالp في إطــار الـســيـاســة الـعــامـة لــلـحــكـومـة
وبـرنـامج عـمـلـهـاp بـإعـداد عــنـاصـر الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة في
مــــجــــال الــــبــــريــــد واHــــواصـالت الــــســــلــــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة
وتــكـــنـــولـــوجــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال وتـــشــيـــيـــد مـــجــتـــمع
اHعـلـومات واHـعلـوماتـية والـتقـنيــات السـمعـية الـبصـرية
والنشـاطات الفـضائية كـما يتابع ويـراقب تنفيـذها وفقا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

يـــعـــرض نـــتــائـج نـــشــاطـــاته عـــلـى الــوزيـــر األول وفي
اجــتـمــاعــات احلــكــومـة ومــجــلس الــوزراء حــسـب األشــكــال

والكيفيات واآلجال احملدّدة.

2 : : }ــــارس وزيـــر الـــبـــريــــد وتـــكـــنــــولـــوجـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
اإلعالم واالتــــصـــال صـالحـــيــــاته عــــلى جــــمــــيع الــــنـــشــــاطـــات
اHــتـــصــلـــة بــالـــبــريـــد واHــواصالت الـــســلـــكــيــة والـالســلـــكــيــة
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- يـــســـهـــر عـــلى اســـتـــمـــراريـــة جـــودة اخلـــدمـــات الـــتي
يقدمها متعـاملو البريد واHواصالت السـلكية والالسلكية
pعلوماتية والتقنيات السمعية البصريةHواإلنترنت وا
- يسـهر علـى حسن أداء اخلـدمة الـعمـوميـة ويشارك
بالـتشـاور مع سـلطـة ضبط الـبريـد  واHـواصالت السـلكـية
والالســلـكــيــةp في مــراقـبــة ¨ــارسـة اHــنــافــســة اHــشــروعــة
والـفـعـلـيــة بـيـن مـتـعـامـلـي الـبـريــد واHـواصالت الـسـلـكـيـة
والـالســلـكــيــة ومــزودي الــنــفــاذ واخلــدمــات إلى اإلنــتــرنـات

pرخص لهم قانوناHا
- يـــنــــظم ويـــضـع حـــيــــز الـــتـــنــــفـــيــــذ شـــرطـــة الــــبـــريـــد

pواصالت السلكية والالسلكيةHوا
- }ثل اجلزائر لـدى اHنظمات الدولـية التي ترتبط
نـشاطاتها بـنشاطات الـقطاعp ويسـهر في إطار صالحياته
على احترام االلتـزامات واالتفاقات واالتفـاقيات الدولية

التي تكون اجلزائر طرفا فيها.

اHاداHادّة ة 3 : : يـكلف وزير الـبريد وتـكنولـوجيات اإلعالم
واالتــصـالp في مــجــال الـبــريــدp بـإعــداد الــسـيــاســة الـعــامـة
لـلـبـريـد واخلـدمـات اHـالـيـة الـبـريـديـة وبـاقـتـراح الـتـدابـير
الــضــروريــة لــتــطــويــرهــا وحتــديــثــهــاp وال سـيــمــا بــتــعــمــيم

استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

وبهذه الصفة :
- يـــحـــدد اHــــعـــايـــيـــر واخلـــصـــائـص الـــتـــقـــنـــيـــة إلقـــامـــة

pالية البريدية واستغاللهاHاخلدمات البريدية وا
- يـبــادرp بـالــتـشـاور مع الــدوائـر الــوزاريـة اHـعــنـيـة
واHــتـعـامــلـpW بــاخملـطـطــات الـتــوجـيـهــيـة لــتـطـويــر خـدمـات

pالبريد من أجل تغطية بريدية شاملة
- يــقـتــرح تـعـريــفـات تـخــلـيص كل األداءات اخلــاضـعـة

pلنظام التخصيص
- يــــحــــدد ســــيــــاســــة تـــأمــــW اHــــنــــشــــآت والــــشــــبــــكـــات
والـــتـــطــــبـــيـــقـــات ويـــنـــفــــذ مـــخـــطـــطـــات الـــتــــدخل في حـــالـــة

pالكوارث
- يــحــدد إطـار مــصــرفــة اخلـدمــات اHــالــيـة الــبــريــديـة

pوإنشاء اإلدخار البريدي
- يـحـدد محـتـوى اخلـدمـة الـعـمـوميـة لـلـبـريـد ويـسـهر

على تنفيذها. 

اHاداHادّة ة 4 : : يـسهر وزيـر البريـد وتكنـولوجيات اإلعالم
واالتصال فـي مجـال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على
تــطـــويـــر وحــسـن ســيـــر ود}ـــومــة الـــشـــبــكـــات الـــعــمـــومـــيــة
وخـــدمـــات اHــواصالت الـــســـلــكـــيــة والـالســلـــكــيـــةp وتــطـــويــر

وتــكـــنـــولـــوجــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال وتـــشــيـــيـــد مـــجــتـــمع
اHعلومـات واHعلـوماتية والـتقنـيـات السمـعيـة الـبصريـة

وكذا على النشاطات الفضائية.

وبــــهــــذه الــــصــــفـــة يــــكــــلفp بــــالــــتــــشــــاور مع الــــدوائـــر
الوزارية اHعنيةp على اخلصوصp �ا يأتي :

- إعــداد وتــنـفــيــذ ســيـاســة تــرقـيــة وتــطــويـر الــبــريـد
واHـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـيـة وتـكنـولـوجـيات اإلعالم
واالتـصال ومـجـتمع اHـعلـومات واHـعـلومـاتيـة والتـقنـيـات

pالسمعية البصرية وكذا النشاطات الفضائية
- إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويــر
الــرصـيــد الــتـكــنـولــوجي في مــجـال تــكـنــولـوجــيـات اإلعالم

pواالتصال
- يـــقـــتــرح عـــلى احلـــكــومـــة اســتـــراتـــيــجـــيــة "اجلـــزائــر

pاإللكترونية" ويسهر على تنسيق تنفيذها
- إعداد وتـنفيـذ برنامـج تملك تـكنولـوجيات اإلعالم

pواالتصال وتعميم استعمالها
- يـــعــــد ســـيـــاســـة الـــتـــخـــطـــيـط وتـــســـيـــيـــر ومـــراقـــبـــة
اسـتـعـمال طـيف الـذبـذبـات الالسلـكـيـة الـكهـربـائـيـة  حيث

pتتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها
- يـــحــدد الـــســـيـــاســـة الــوطـــنـــيـــة في مـــجــال تـــغـــطـــيــة
حاجات اHالحة الالسلـكية البحريـة وينفذها ويشارك في

pعمليات البحث واإلنقاذ البحرية 
- يــــحــــدد ســــيــــاســـة اخلــــدمــــة الــــشــــمــــولـــيــــة لــــلــــبــــريـــد
واHــواصالت الــســلــكـــيــة والالســلــكــيــة ويـــضــبط مــحــتــواهــا
وطـريـقـة تـمـويـلهـا والـتـعـريـفـات اخلـاصـة بـهـا ويـسـهر عـلى
مطـابقة تـوفيـرها مع اHـواصفات الـقانـونيـة والتنـظيـمية

pفي هذا اجملال
- يـــدرس ويـــعــد اخملـــطـــطـــات والـــبـــرامج الـــتـــنـــمـــويــة

pللقطاع ويسهر على تنفيذها
- يـنـظـم إطـارا لـتـرقـيـة الـيـقـظـة االسـتـراتـيـجـيـة في

pرتبطة بالقطاعHمجال النشاطات ا
- يبادر بـالدراسـات االستـراتيجـية واالسـتشـرافية
التي من طـبيعـتها تـوضيح اختـيارات احلكـومة في مجال

pرتبطة بالقطاعHالنشاطات ا
- يـشارك في اخملـطط الوطـني لـتهـيئـة اإلقلـيم فيـما
يـخص إقـامـة الـنـشـاطـات اHـرتـبـطـة بـالـقـطـاع وتـطـويـرها.
ويــقــوم بــهــذه الــصــفــةp بــتــوزيع مــتــســاو خلــدمــات الــبــريـد
واHـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـيـة وتـكنـولـوجـيات اإلعالم
pواالتصال في إطار اخملطط التوجيهي للتهيئة الرقمية
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واســتــعــمــال األنــظــمــة اHــعــلــومــاتــيــة اHــفــتــوحــة وانــســجـام
اHــعــايـيــر الــتــقـنــيــة السـتــعــمـال  شــبــكـات وأنــظــمـة اإلعالم

وأمنها و كذا شبكات البث اإلذاعي والبث التلفزي.

و بهذه الصفة :
- يـعد الـشـروط العـامـة إلقـامة الـشـبكـات الـعمـومـية
لــلـمـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـة واســتـغاللـهــاp ويـسـهـر
عـــلى احــتـــرام الـــشــروط اHـــتـــضــمـــنـــة في دفـــتــر الـــشــروط

pرتبط بهاHا
- يــــصــــرحp بـــــاقــــتــــراح مـن ســــلــــطـــــة ضــــبط الـــــبــــريــــد
واHــواصالت الــســـلــكــيــة والـالســلــكــيــــةp الــســحب الـــنــهــائي

pتعامل ماH منوحةHللرخصة ا
- يــــعـــد ســــيــــاســـة تــــطــــويـــر اHــــنــــشـــآت والــــنـــفــــاذ إلى

pاإلنترنت العريض النطاق ويقودها
- يـعــد ســيـاســة تـأمــW اHــنـشــآت ويــنـفــذ مــخـطــطـات

pالتدخل وتسيير آثار الكوارث
- يـــحــدد اHـــعــايـــيــر واخلـــصــائص الـــتــقـــنــيـــة Hــنـــشــآت

pواصالت السلكية والالسلكيةHوشبكات وجتهيزات ا
- يــســهـــر عــلى إجنــاز تـــغــطــيـــة شــامــلــة لـــلــمــواصالت

pالسلكية والالسلكية
- يـــقــتـــرح أي إجـــراء دعم الـــدولـــة يـــســـمح بـــتـــطـــويــر
النـشاطـات اHعلـوماتـية وتـطويـر واستعـمال الـبرمـجيات

pعلوماتيةHاحلرة واإلنتاج الوطني لألجهزة ا
- يــشــارك في الــســهــر عــلى احــتــرام حــقــوق اHــلــكــيـة

pتعلقة بالبرمجياتHالفكرية ا
- يــــســـاهـم في تـــنــــظــــيم وتـــطــــويـــر شــــبــــكـــات الــــنـــقل
وإرسـال إشــارات الـبث اإلذاعـي والـتـلــفـزي والــسـهــر عـلى

pأمنها
- يــبــادرp مع الــدوائــر الــوزاريــة اHــكــلــفــة بــالــتـعــلــيم
الــعــالي والــتـربــيـةp بــدروس تــهـدف إلـى إقـامــة اســتـعــمـال

  pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وترقيتها
- يشارك في تطوير الـتلفزة  التماثلية  إلى تلفزة

رقمية أرضية.

اHــاداHــادّة ة 5 : : يـــقـــتـــرح وزيــر الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــات
pـعـلـوماتHفي مـجال تـشـيـيـد مـجتـمع ا pاإلعالم واالتـصـال
جــمــيع الـــعــمــلـــيــات الــرامــيـــة إلى االرتــقــاء بـــاجلــزائــر إلى
مجتمع اHعلـومات وإلى تقليص الفجـوة الرقمية ويسهر

على تنسيقها مع كافة األطراف الفاعلة. 

و بهذه الصفة :
- يـــقــتـــرح ويــنـــسق الــعـــمــلـــيــات اHـــرتــبـــطــة بـــإرســاء

pاإلدارة اإللكترونية

- يــنــسق تــنــفــيــذ اإلطــار اHــتـعــلـق بــإجــراء اHــبـادالت
pالتجارية إلكترونيا

- يــضـمـن الـيـقــظـة االســتـراتــيـجــيـة اخلــاصـة بــتـطـور
pعلوماتHمجتمع ا

pرتبطة بالقطاعHيضع أدوات رصد النشاطات ا -
- يحدد وينفـذ اآلليات التي تسمح بإنشاء وتطوير

pالفضاءات اخملصصة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- يسهـر على تـطويـر منشـآت النـفاذ إلى اإلنـترنات

pالعريض النطاق واستعمالها العقالني
- يسهـر على  حـمايـة شبكـات النـفاذ إلى اإلنـترنات
واHــشـاركــة في حــفظ اHــعــلــومـات ذات الــطــابع الــشــخـصي

pوحماية الطفولة في الفضاء اإللكتروني
- يــنــسق تــطــور بــروتــوكــوالت اإلنــتــرنــات ويــســهــر

على نشرها.

اHاداHادّة ة 6 : :  يقـوم وزير الـبريـد وتكـنولـوجيات اإلعالم
واالتصالp فـي مجال النشاطات الفضائيةp �ا يأتي:

- حتـديـدp باالتـصـال مع الهـيـئات اHـعـنيـةp الـسيـاسة
pالوطنية في مجال استعمال احمليط الفضائي اخلارجي

- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى تـــــطــــــويـــــر أنــــــظـــــمــــــة رصـــــد األرض
pبنية على صور الساتلHوالتطبيقات ا

pالسهر على تطوير أنظمة االتصال عبر الساتل -
- قــيــادة سـيــاســة الـتــعــاون في مــجـال تــســيـيــر آثـار

الكوارث عبر وسيلة سواتل رصد األرض.

اHاداHادّة ة 7 : : يحـدد وزير الـبريـد وتـكنـولوجـيات اإلعالم
pفي مـجــال تـطـويـر الــكـفـاءات الـتـكــنـولـوجـيـة  pواالتـصـال
وبـالـتنـسـيق مع األطـراف الفـاعـلة اHـعـنيـةp طـرق ووسائل
تــطـويــر الـقــدرات الـبــشــريـة من خالل الــتــكـوين والــبـحث

واإلبداع والنقل وتملك التكنولوجيا .

و بهذه الصفة :
- يـــشـــارك فـي إعـــداد  بـــرامـج الـــتـــكـــويـن في مـــجـــال

pتعلقة بالقطاعHهن اHا
- يحـدد وينـفـذ استـغالل القـدرات اHتـعـلقـة بالـبحث

pطبقة على نشاطات القطاعHوالتطور واإلبداع ا
- يــــســــهــــر عـــــلى تــــرقــــيــــة إنــــشــــاء مــــحـــــاضن حــــامــــلي
اHـــشـــاريـع ويــعـــمـل عــلـى تـــســهـــيـل حــصـــولـــهم عـــلـى اHــوارد

 pالية اخملصصة لذلكHا
- يســهر عـلى ضــمان تعــمـيم  التــعـليم واسـتـعمال
تــكـنــولـوجـــيـات اإلعـالم واالتـــصــال لــفــائــدة كـل األطــراف

pالفاعلة في اجملتمع
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- يــشــجع ويــنـــفــذ عــمــلــيــات الــتــعــاون اHــؤديــة لــنــقل
اHــعــارف واHــهـارة الــتــكــنــولــوجــيــة في اجملــاالت اHــرتــبــطـة

pبنشاطات القطاع
- يـعـد اإلطـار اHـنـهـجـي لـتـسـيـيـر اHـشـاريع اHـتـعـلـقـة

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وإدارتها.

اHاداHادّة ة 8 : : يحـدد وزير الـبريـد وتـكنـولوجـيات اإلعالم
pكلف بالبحث العلميHبالتشاور مع الوزير ا pواالتصال
بـرامج البـحث الـعلـمي اHـرتبـطـة بالـنـشاطـات اHكـلف بـها

ويقيم النتائج.

وزيــادة عـلى ذلكp يـضـمن بــالـتـشـاور مع  الـوزارات
اHـــعــنـــيـــةp خــدمـــة الـــيـــقــظـــة الـــتــكـــنـــولــوجـــيـــة في مـــجــاالت

النشاطات اHرتبطة بالقطاع.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يـعــد وزيـر الـبــريـد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم
واالتـــصــال ويـــقــتـــرح ويــنــفـــذp بــالـــتــشـــاور مع الــقـــطــاعــات
اHعنـيةp كل التـدابيـر الراميـة إلى تشـجيع االستـثمارات
في مــيــادين الــتــكــوين والــبــحث والــتــطــويـر واإلبــداع في

مجال نشاطات القطاع .

10 : : يـــبـــادر وزيـــر الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
اإلعالم واالتـصـالp في إطار صالحـيـاتهp  بسن كل نص ذي

طابع تشريعي وتنظيمي. 

اHــاداHــادّة ة 11 : :  يــقــتــرح وزيــر الــبــريـــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتـصـالp من أجل ضمــان تـنفـيــذ اHهــام وحتـقيق
األهـداف اHـســطـرة لهp تـنـظــيم اإلدارة اHـركـزيــة والـهـيـاكل
غـــيـــر اHـــمـــركـــزة واHـــؤســـســـات اHـــوضـــوعـــة حتت وصـــايـــته
Wويــــــســــــهــــــر عــــــلى حــــــسـن ســــــيـــــرهــــــا فـي إطــــــار الــــــقــــــوانـــــ

والتنظيمات اHعمول بها.

و بهذه الصفة :
- يـــبـــادر ويـــقـــتــــرح ويـــقـــدم مـــســــاعـــدته فـي تـــنـــفـــيـــذ
WـــوظــفــHال ســيـــمــا في إطـــار تــكـــوين ا pعــمـــلــيـــات الــدولـــة

p مستواهم Wوجتديد معارفهم وحتس
- يــقــتـرح كل مــؤســســة تـشــاوريــة و/ أو تــنـســيــقــيـة
وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل

pسندة إليهHهام اHأحسن با
- يـشــارك في إعـداد الــقـواعـد الــقـانــونـيـة األســاسـيـة

pطبقة على موظفي القطاعHا
- يسهـر على التـسيـير العـقالني للـوسائل البـشرية

pوضوعة حتت تصرفهHالية اHادية واHوا
- يـــعــــد ويـــطـــور عـالقـــات الــــتـــعـــاون عــــلى اHــــســـتـــوى

اإلقليمي والعاHي في مجاالت صالحياته.

12 : : تـــلـــغـى أحـــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
03-57 اHؤرخ في 4 ذي احلـجة عام 1423 اHوافق 5 فـبراير

سنة 2003  واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 13 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-13 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة p2012 يـتـضمن تـنـظيم اإلدارةp يـتـضمن تـنـظيم اإلدارة اHوافق اHوافق 
اHـركــزيـة في وزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجيـات اإلعالماHـركــزيـة في وزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجيـات اإلعالم

واالتصال.واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات

pاإلعالم واالتصال
- وبـنـاء عـلى الــدسـتـورp ال سـيــمـا اHـادتـان 85- 1 و3

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28  مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن  تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـــجـــة عــام 1410 اHــوافـق 23  يــونـــيـــو ســـنــــة
1990 الــذي يـحــدد هـيــاكل اإلدارة اHــركـزيــة وأجــهـزتــهـا في

pالوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 25  يــولـــيــو ســـنــة
1990 الذي يـحدد  حـقوق الـعمـال الذين }ـارسون وظائف

pتممHعدل واHا pعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واHؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةp اHعدل
pتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 228
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

pعدلHا pالعمال الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 58 اHؤرخ
في 4 ذي احلــجــة عــام 1423 اHــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واHــتـــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة  الــبــريــد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-12 اHؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

  pواالتصال
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــشـــــتــــمـــل اإلدارة اHـــــركــــزيـــــــة فــي
وزارة الـبـــريـد وتــكـنـولـوجــــيـات اإلعالم واالتـصـالp حتت

سلطة الوزيرp على ما يأتي:

1  - األمـــW الـــعــامp - األمـــW الـــعــامp ويــــســــاعــــده مــــديــــرا (2) دراســــات
ويـــــلــــحـق به مــــكـــــتب الـــــبــــريـــــد واHــــكـــــتب الـــــوزاري لألمن

الداخلي للوزارة.

Wويـســاعــده تـســعـة (9) مـكــلـفـ  pرئــيس الــديـوان - p2  - رئــيس الــديـوان
بالدراسات والتلخيصp يكلفون �ا يأتي :

-  حتـضـيـر مـشـاركة الـوزيـر فـي نـشـاطـات احلـكـومة
pان وتنظيمهاHرتبطة بالعالقات مع البرHوالنشاطات ا
-  حتــضـــيــر االتــصـــال اHــرتــبط بـــنــشــاطـــات الــوزيــر

pوالعالقات مع هيئات اإلعالم وتنظيم ذلك
-  حتــضــيــر نــشــاطـات الــوزيــر فـي مـجــال الــعـالقـات

pالدولية والتعاون وتنظيمها
-  حتــضــيــر نــشــاطـات الــوزيــر فـي مـجــال الــعـالقـات

pالعمومية وتنظيمها
-  مـــــتــــــابـــــعـــــة الــــــعالقــــــات مع احلــــــركـــــة اجلـــــمــــــعـــــويـــــة
pWاالقتصادي Wهنية والشركاء االجتماعيHنظمات اHوا

pمتابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع -
- حتـلــيل الـوضـعـيـة الـعـامـة لــلـقـطـاع وضـبط حـصـائل

pالنشاطات
- حتــــضــــيــــر اHـــلــــفــــات اHــــتـــعــــلــــقــــة بـــبــــرامـج الـــبــــحث

 pالقطاعية ومتابعتها
- مــتــابـــعــة مــدى تـــنــفــيـــذ ســيــاســـة تــرقــيـــة الــنــشــاط

الفضائي الوطني وتطويره.

3 - اHفتـشية العامةp  - اHفتـشية العامةp التي يحدد تـنظيمـها وسيرها
�وجب مرسوم تنفيذي.

4 - اHـفتـشيـة العـامة لـنشـاطات الـبريـد واHواصالت - اHـفتـشيـة العـامة لـنشـاطات الـبريـد واHواصالت
pالـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـة وتـكــنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـالpالـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـة وتـكــنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال

التي يحدد تنظيمها وسيرها �وجب مرسوم تنفيذي.

5 - الهياكل اآلتية :- الهياكل اآلتية :

pديرية العامة للبريدHا -

pديرية العامة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصالHا -

pعلوماتHديرية العامة جملتمع اHا -

pشاريعHقسم تسيير ا -

pمديرية التنظيم والشؤون القانونية -

pمديرية التعاون والعالقات الدولية -

pمديرية االتصال والتوثيق واألرشيف -

pعلوماتيةHمديرية أنظمة ا -

- مديرية تثـمW اHوارد البشرية  والتكوين واHهن
pوالبحث واإلبداع ونقل التكنولوجيا

- مديرية اإلدارة العامة.

اHاداHادّة ة 2 : : اHديرية العامة للبريداHديرية العامة للبريدp وتكلف �ا يأتي:
- حتــديـد ســيــاســة واســتـراتــيــجــيــة تـطــويــر الــبــريـد

pالية البريدية وإعدادهماHواخلدمات ا
- احلـرص عــلى اســتـمــراريـة ود}ـومــة عـمـل الـشــبـكـة

pنشآت األساسية وخدمات البريدHوا
- حتديـد االستـراتيجـية في مـجال االدخار الـبريدي

pالية البريديةHومصرفة اخلدمات ا
- حتديد السياسة الـعامة للتعرفة اHتعلقة بخدمات

pالبريد
- اقـــتـــراح اإلطـــار الـــقــــانـــوني اHـــنـــظـم لـــلـــنـــشـــاطـــات

pالية البريديةHالبريدية واخلدمات ا

-  حتــــديـــــد ســــيــــاســــة تــــأمــــW الــــشــــبــــكــــة واHــــنــــشــــآت
pاألساسية وخدمات البريد

-  حتـــديـــد بــرامـج الـــدراســـات اHــرتـــبـــطـــة بـــتـــطـــويــر
pالية البريديةHالبريد واخلدمات ا

- حتـديــد اHـعـايـيــر والـشـروط واخلــصـائص الـتــقـنـيـة
اHــطــبــقــة عــلى الـــنــشــاطــات الــبــريــديــة واخلــدمــات اHــالــيــة

pالبريدية

- ضــــمـــــان تــــشـــــكــــيـل الــــتـــــراث الــــوطـــــني لـــــلـــــطــــوابع
pالبريدية واحلفاظ عليه
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- اHــــســـاهــــمـــة فـي حتـــضــــيـــر مــــشــــاركـــة اجلــــزائـــر في
االجـتـمـاعـات واHـؤتـمـرات الـدولـيـة اHـتـعـلـقـة بـالـنـشـاطـات
البريدية واخلدمات اHالية البريدية والدفاع عن موقفها.

وتضم ثالث (3) مديريات :

1  -  مـديــريـة الـتـطــويـر الـبــريـدي واخلـدمــات اHـالـيـة-  مـديــريـة الـتـطــويـر الـبــريـدي واخلـدمــات اHـالـيـة
البريديةpالبريديةp وتكلف �ا يأتي:

- التخطيط لتـقدم وتطوير وعصرنة وتأمW شبكة
pوخدمات البريد

- حتــديـد مـهــام اخلـدمــة الـعـمــومـيــة لـلـبــريـد وشـروط
pاستغالل نظام التخصيص والترخيص

- تـرقيـة إدراج تـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال في
pالية البريديةHالنشاطات البريدية واخلدمات ا

- إعــــداد عــــقــــد الــــنــــجــــاعــــة بــــW الــــدولــــة واHــــتــــعــــامل
p"العمومي " بريد اجلزائر

pؤسساتية للبريدHمتابعة تطبيق اإلصالحات ا -

- إعـــداد مــخـــطــطـــات الــوقـــايــة مـن اخملــاطـــر الــكـــبــرى
الــتي من شــأنــهــا اHــســاس بــاHــنــشــآت األســاســيــة لــلــبــريـد

pوشبكاته

- إعـداد اخملـطـطـات االسـتـعـجــالـيـة والـتـدخل من أجل
إعـــادة تـــوفــيـــر اخلـــدمـــات وتــســـيـــيــر اHـــنـــشــآت األســـاســـيــة

pللبريد وشبكاته

- حتـــديــد اHـــشـــاريع اHــنـــدرجـــة ضــمن إطـــار مـــخــطط
تنظيم النجدة للبريد.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

pـنـشـآت األسـاسـيـةHـديــريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اHأ)  اpـنـشـآت األسـاسـيـةHـديــريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اHأ)  ا
وتكلف �ا يأتي:

- مـــتــابــعـــة تــنـــفــيــذ بـــرامج تــطـــويــر شـــبــكــة الـــبــريــد
pوعصرنتها

- الــسـهــر عــلى احـتــرام أهــداف الـتــغــطـيــة والــكـثــافـة
pالبريدية

- تــقــيــيم نــتـائـج تـنــفــيــذ عـقــد الــنــجـاعــة بــW الــدولـة
واHتعامل العمومي "بريد اجلزائر".

ب)  اHـديــريـة الــفـرعـيـة لــتـطـويـر اخلـدمـاتpب)  اHـديــريـة الــفـرعـيـة لــتـطـويـر اخلـدمـاتp وتـكـلف
�ا يأتي:

- مــتــابــعــة تــنــفــيــذ بــرامج تــطــويــر خــدمــات الــبــريـد
pوعصرنتها

- الــــســـهـــر عـــلـى  حتـــســـW نـــوعـــيــــة اخلـــدمـــة لألداءات
pالية البريديةHالبريدية وا

- إعـداد دفــاتــر الـشــروط الـعــامـة واخلــاصــة اHـتــعـلــقـة
بـتــبـعـات اخلــدمـة الـعــمـومـيــة لـلـبــريـد واخلـدمــات اخلـاضـعـة

pلنظام الترخيص

 pمتابعة برنامج إصدار الطوابع البريدية -

- تــقــيــيم نــتـائـج تـنــفــيــذ عـقــد الــنــجـاعــة بــW الــدولـة
واHتعامل العمومي "بريد اجلزائر".

ج) اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــتـأمــW اHــنــشـآت األســاســيـةج) اHـديــريــة الــفـرعــيــة لــتـأمــW اHــنــشـآت األســاســيـة
والتطبيقاتpوالتطبيقاتp وتكلف �ا يأتي:

- إعــــداد بــــطـــاقــــة حـــســــاســـيــــة اHــــنـــشــــآت األســـاســــيـــة
pتعلقة بالبريدHوالشبكات والتطبيقات ا

- السهـر على تـنفيـذ مخـططات الـوقايـة من اخملاطر
الــكـبــرى  الــتي من شــأنـهــا اHـســاس بــاHـنــشــآت األسـاســيـة

pللبريد وشبكاته

- مــــتــــابــــعــــة تــــنــــفــــيــــذ اخملــــطــــطــــات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة
ومــــخـــطـــطـــات الـــتــــدخل من أجل إعــــادة تـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات

 pنشآت األساسية للبريد وشبكاتهHوتسيير ا

- الـسهـر بـانتـظـام على الـقـيام بـتـدريبـات جتـريبـية
لنشر مخطط تنظيم النجدة.

pمــــديـــريــــة الــــدراســـات والــــتــــقـــيــــيس الــــبــــريـــدي - p2 - مــــديـــريــــة الــــدراســـات والــــتــــقـــيــــيس الــــبــــريـــدي
وتكلف �ا يأتي: 

- حتليل وتخطـيط االحتياجات اHتوسطة والطويلة
pالية البريديةHتعلقة باخلدمات البريدية واHدى اHا

- حتـــديــــد بـــرامـج الـــدراســـات اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــطـــويـــر
اخلـدمـات الـبـريـديـة واHـالـيـة الـبـريـدية وأثـرهـا في احملـيط

pاالقتصادي واالجتماعي

- تــنـظــيم إطــار الــيــقــظـة الــتــكــنـولــوجــيــة في مــجـال
 pنشاطات البريد

- السهر عـلى احترام اHقاييس واآلراء والتوصيات
اHـنـبثـقة عن االتـفـاقات واالتـفـاقيـات واHعـاهـدات الدولـية

pالية البريديةHفي مجال اخلدمات البريدية وا

- وضع رصـيـد وثـائـقي وإحـصـائـي خـاص بـنـشـاطات
البريد.   

 : W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ)  اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـدراسات الـبـريـديةpأ)  اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـدراسات الـبـريـديةp وتـكلف
�ا يأتي : 
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- الــقــيـام بــالــدراســات اHـتــعــلـقــة بــتــطـويــر اخلــدمـات
البريدية واHـالية البريدية وأثرها في احمليط االقتصادي

pواالجتماعي

- مــــبـــــاشــــرة دراســــات حتـــــلــــيـــــلــــيــــة وتـــــخــــطــــيـــــطــــيــــة
لالحـــتـــيــــاجـــات اHـــتـــوســــطـــة والـــطـــويـــلــــة اHـــدى في مـــجـــال

pالية البريديةHاخلدمات البريدية وا

-  الــقــيــام بــدراســات تــرمي إلى تــرقــيــة اســتــعــمــال
تـكــنـولـوجــيـات اإلعـالم واالتـصــال في اخلـدمــات الـبــريـديـة

pالية البريديةHوا

- ضمـان اليـقظـة الـتكـنولـوجيـة في مجـال نشـاطات
البريد.

ب) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـقـيـيس الـبـريـديpب) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـقـيـيس الـبـريـديp وتـكـلف
�ا يأتي: 

- اHــــشـــــاركـــــة عـــــلى اHـــــســـــتــــوى الـــــدولـي في حتـــــديــــد
اHــقـــايــيس واخلــصــائـص الــتــقــنــيـــة اHــطــبــقــة عـــلى الــبــريــد

pواعتمادها

- إعـداد اHـقـايـيس الـوطـنـيـة اHـطـبـقـة عـلى  اخلـدمـات
pالية البريديةHالبريدية وا

- تـعـمـيم اHــقـايـيس الـوطــنـيـة واخلـصـائص الــتـقـنـيـة
 pطبقة على البريد ومتابعة تنفيذهاHا

- ضـــمــان يـــقــظـــة تــكــنـــولــوجـــيــة في مـــجــال تــقـــيــيس
البريد .

3  - مديـرية اHـصـرفة واالدخـار الـبريـديpW  - مديـرية اHـصـرفة واالدخـار الـبريـديpW وتـكلف
�ا يأتي: 

- الـسـهـر عـلى احـتـرام الـشـروط الـضـروريـة إلنـشـاء
 pWالبنك واالدخارالبريدي

Wحتـديـد إطـار مـشـاركة الـبـنك واالدخـار الـبـريـدي -
pفي التطور االقتصادي واالجتماعي الوطني

- اقـــتــراح أي إجــراء مـن شــأنه أن يـــحــسن من إدارة
pWالبنك واالدخار البريدي

- ضمان العالقات مع وزارة اHالية.

:W(2) فرعيتWوتضم مديريت

أ) اHديرية الفرعية للمصرفةpأ) اHديرية الفرعية للمصرفةp وتكلف �ا يأتي:

 - حتــــديــــد اخلــــدمــــات اHــــالـــيــــة الــــبــــريــــديــــة اHــــؤهــــلـــة
pللمصرفة

- الـــســهــر عــلـى تــطــبــيق اHـــقــايــيس والـــقــواعــد الــتي
pيقرها بنك اجلزائر في مجال تغطية اخملاطر

pمتابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض األموال -

- مــتــابـعــة تــطـور مــســاهـمــات الــدولـة فـي نـشــاطـات
اHصرفة. 

ب) اHـديــريـة الـــفــرعـــيـة لالدخــار الـبــريـديpب) اHـديــريـة الـــفــرعـــيـة لالدخــار الـبــريـديp وتـكـلف
�ا يأتي :   

- تـهــيــئــة الــعــنــاصـر والــشــروط الــضــروريــة إلنــشـاء
pاالدخار البريدي

- اقـــــتـــــراح أي إجـــــراء حتـــــفـــــيـــــزي يـــــرمـي إلى رصـــــد
 pاالدخار البريدي

- متابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض األموال.

اHــاداHــادّة ة 3 : اHــديــريــة الــعــامــة لـــتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم : اHــديــريــة الــعــامــة لـــتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتصالpواالتصالp وتكلف �ا يأتي:

- إعـداد عـناصـر سـيـاسات واسـتـراتـيـجيـات تـطـوير
pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- اHشاركة في إعداد عـناصر سياسة واستراتيجية
 pتطوير النشاطات الفضائية

- االقــتــراح واHــشــاركــة في إعــداد اإلطــار الــقــانــوني
اHـطبق عـلى تكـنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال والـنشـاطات

pالفضائية

- حتـديـد مـبـاد° وسـيـاســة تـسـيـيـر طـيف الـذبـذبـات
pوارد النادرة األخرىHالراديو كهربائية وا

- السـهـر عـلى حـسن سـيـر شـبـكـة مـحـطـات اخلـدمات
pالنقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل

- اHــــشـــاركــــة في إطــــار وطـــنـي مـــنــــسقp في حتــــديـــد
الــسـيــاســة الـوطــنــيـة بــغــرض االسـتــعــمـال الــســلـمـي حملـيط

pالفضاء اخلارجي

- حتـــديــــد بـــرامـج الـــدراســـات اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــطـــويـــر
 pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- سن اHـقـايـيس واخلـصـائص الـتـقـنـيـة اHـطـبـقـة عـلى
pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـسـهــر عـلى احــتـرام شـروط دوام شــبـكـات اإلعالم
واالتـصـال واســتـمـرارهـا وأمــنـهـا واHــواصـفـات اHــطـلـوبـــة

pفي مجال الدفاع الوطني واألمن العمومي

Wاقــتــراح عــنــاصـر ســيــاســة واســتــراتـيــجــيــة تــأمـ -
اHنـشآت األسـاسيـة للـمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية في

pالقطاع



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 19 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
12 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

- اHــــســـاهــــمـــة فـي حتـــضــــيـــر مــــشــــاركـــة اجلــــزائـــر في
االجتمـاعات واHؤتمـرات الدولية اHـتعلقـة بتكنـولوجيات
اإلعالم واالتصـال وكذا في الـنشاطـات الفـضائيـة والدفاع

عن موقفها. 

و تضم ثالث (3) مديريات : 

1  - مـــــديـــــريـــــة تـــــطــــــويـــــر تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم - مـــــديـــــريـــــة تـــــطــــــويـــــر تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم
واالتصالpواالتصالp وتكلف �ا يأتي :

- اقــتـراح الــعـنـاصــر اHـتـعــلـقــة بـسـيــاسـة فـتـح جـمـيع
pمجاالت سوق تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- تــــرقـــــيــــة االســـــتــــثـــــمــــار وتـــــشــــجـــــيـــــعه  في مـــــجــــال
  pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والنشاطات الفضائية

- تــــرقـــــيــــة احلــــظـــــائــــر الــــتـــــكــــنــــولـــــوجــــيــــة اHـــــكــــرســــة
pلتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتطويرها

- اقـتـراح اإلجـراءات الـرامـيـة إلى تـطـويـر اHـنـشآت
 pاألساسية للمواصالت السلكية والالسلكية

- حتــديــد إطــار إعــداد الـتــنــظــيم الــوطــني التــصـاالت
pالراديو كهربائية ومتابعة تطبيقه

- حتـديــد مـبــاد° الـتـعــرفـة ومــبـالـغ األتـاوى بــعـنـوان
 pاستعمال الذبذبات

- تــــرقــــيـــــة تــــطــــويــــر اHـــــنــــشــــآت األســــاســــيـــــة لإلعالم
واالتـصــال في جـمــيع الـقــطـاعــاتp بـاالتــصـال مع اإلدارات
pوتشجيعها ومصاحبتها pعنيةHؤسسات العمومية اHوا

- تـســلـيم تـراخــيص اسـتــيـراد جتـهــيـزات اHـواصالت
pالسلكية والالسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

pـنـشــآت األسـاسـيـةHــديـريـة الـفــرعـيـة لــتـطـويــر اHأ) اpـنـشــآت األسـاسـيـةHــديـريـة الـفــرعـيـة لــتـطـويــر اHأ) ا
وتكلف �ا يأتي:

- مـتـابـعـة تـنـفـيـذ برامـج تأهـيل الـشـبـكـات الـسـلـكـية
pWشتركHلوصل ا

pترقية صناعة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

- مـــــصــــاحـــــبـــــة مـــــشـــــاريـع االســــتـــــثـــــمـــــار فـي مـــــجــــال
تـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال والـنــشـاطـات الـفـضـائـيـة

pوتسهيل إجنازها

- تــــوفــــيــــر الــــدعم الــــتــــقـــنـي لإلدارات واHــــؤســــســـات
الـعــمـومـيــة الـتي تـشــرف عـلى مـشــاريع تـطـويــر اHـنـشـآت

pاألساسية للمواصالت السلكية والالسلكية

- مـعاجلة  ملـفات طلبـات رخصة استـيراد جتهيزات
 pواصالت السلكية  وتصديرها وإعادة تصديرهاHا

- السهر على توافقية أنظمة اإلعالم.
ب) اHـديــريـة الــفــرعــيـــة لـلـــمـوارد الـنـادرةpب) اHـديــريـة الــفــرعــيـــة لـلـــمـوارد الـنـادرةp وتـكـلف

�ا يأتي:
- السهر على االسـتعمال الرشيـد  لطيف الذبذبات

pواقع الراديو كهربائيةHوا
- مـتــابـعــة حتــضـيــر وتـســيـيــر اخملـطـط الـوطــني Hـنح
نطـاقات الـذبذبـات والبـطاقـيات الـوطنـية Hـنح الذبـذبات

pوتخصيصها
- اقــتـــراح  مــبــالـغ أتــاوى مــنـح  الــذبــذبـــات الــراديــو

pكهربائية وتخصيصها
- مـعاجلـة ملـفات طـلبـات رخصـة استـيراد جتـهيزات
االتــــصـــاالت الــــراديــــو كـــهــــربــــائـــيــــة  وتــــصـــديــــرهــــا وإعـــادة

p تصديرها
- السـهـر عـلى حـسن سـيـر شـبـكـة مـحـطـات اخلـدمات

pالنقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل
- حتــضــيــر اHــلـفــات الــتــقــنـيــة Hــشــاركــة اجلــزائـر في
اHــفــاوضـات الــدولـيــة  واإلقــلـيــمـيــة واإلقــلـيــمـيــة الــفـرعــيـة
والــــثــــنــــائــــيــــة األطــــراف في مــــجــــال االتــــصــــاالت الــــراديــــو
كـهـربائـيـة والـنشـاطـات الفـضـائـيةp بـالـتـعاون مع الـوكـالة

الفضائية اجلزائرية والوكالة الوطنية للذبذبات.

2 - مـديــريـة الــــدراســـات والــتـــقــــيـــيــسp - مـديــريـة الــــدراســـات والــتـــقــــيـــيــسp وتـكـلف
�ا يأتي:

- مـــــبــــــاشـــــرة الــــــدراســـــات اHــــــتـــــعــــــلـــــقــــــة بـــــتــــــطـــــويـــــر
pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الــــــقـــــــيــــــام بــــــدراســــــات عـن األســــــواق اHــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة
pبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- ¨ارسة مـتابـعة دائـمة آلثـار تكـنولـوجيات اإلعالم
 pواالتصال في البيئة  والصحة العمومية

- ¨ـارسـة يقـظـة تـكـنـولوجـيـة في مـجـاالت الـوسائل
 pتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالHوالبرمجيات  ا
- السهر عـلى احترام اHقاييس واآلراء والتوصيات
اHـنـبثـقة عن االتـفـاقات واالتـفـاقيـات واHعـاهـدات الدولـية
في مــــجــــال اHـــنــــشــــآت األســـاســــيــــة وشـــبــــكـــات اHــــواصالت

pالسلكية والالسلكية وكذا التكنولوجيات الفضائية
- الــــســــهـــــر بــــاســــتــــمــــرار  عــــلـى مــــواءمــــة مــــقــــايــــيس

pالشبكات السلكية والراديو كهربائية
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- وضع رصيـد وثائـقي وإحصـائي يتـعلق بـنشـاطات
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.   

: W( 2 ) فرعيت Wوتضم مديريت
أ) اHديرية الفرعية للدراساتp أ) اHديرية الفرعية للدراساتp وتكلف �ا يأتي:

- إجنــاز دراســات تــتــعــلق بــتــطــويــر تــكــنــولــوجــيـات
اإلعـالم واالتــــصــــال وحتــــلــــيل انــــعــــكــــاســـــاتــــهــــا عــــلى احملــــيط

pالوطني
- مــــبـــــاشــــرة دراســــات حــــول تـــــرقــــيــــة واســـــتــــعــــمــــال
الـــتــكـــنــولـــوجــيـــات اإليــكـــولــوجـــيــة ذات اHـــردود الــطـــاقــوي

pالعالي
- حتــلــيل الــتـقــاريـر واحلــصــائل الــتي تـعــدهــا سـلــطـة

pواصالت السلكية والالسلكيةHضبط البريد وا
- ضمان متابعة مستمرة  لتقارب شبكات اإلعالم.
ب)  اHديرية الفرعية للتقييسpب)  اHديرية الفرعية للتقييسp وتكلف �ا يأتي:

- اHـــــشــــاركـــــة عــــلـى الــــصـــــعــــيـــــد الــــدولـي في حتـــــديــــد
pمقاييس وخصائص تقنية جديدة واعتمادها

- تـعـمـيم اHــقـايـيس الـوطــنـيـة واخلـصـائص الــتـقـنـيـة
اHـطبقة على اHـنشآت األساسيـة والشبكات والـتجهيزات
اHــعــلـومــاتــيـة واHــتــعــددة الـوســائط واHــواصالت الــسـلــكــيـة

pوالالسلكية ومتابعة تنفيذها
- حتـــلــيـل تــقـــاريـــر اHــراقـــبـــة الــتـي تــعـــدهـــا الــوكـــالــة
الـوطنية للذبـذبات والوكالة الـوطنية للـمالحة الالسلكية
البـحريـة واقـتراحp إذا اقـتضى األمـرp الـتدابـير اHـناسـبة
من أجل احـتـرام اHـقـايـيس واخلـصـائـص الـتـقـنـيـة اHـعـمول

pبها
- إعـداد مـقــايـيس الـتالؤم اإللــكـتـرومـغــنـاطـيـسي مع

احمليط والسهر على تطبيقها.

pـنـشـآت األسـاسـيـة والـشـبـكاتHا Wمديـريـة تـأمـ -pـنـشـآت األسـاسـيـة والـشـبـكاتHا W3  - مديـريـة تـأمـ
وتكلف �ا يأتي: 

Wاقــتـــراح عـــنـــاصـــر الـــســـيـــاســة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــأمــ -
اHــنـــشــآت األســـاســيــة والـــشــبــكـــات اHــتــعـــلــقـــة بــاHــواصالت

pالسلكية والالسلكية للقطاع
- الـسـهـر على تـنـفـيـذ استـراتـيـجـية تـأمـW اHـنـشآت

pتعلقة باإلعالمHاألساسية والشبكات واألنظمة ا

- اHـــشــاركـــةp في إطــار الـــتــشـــريع  اHــعـــمــول بهp في
إعـــداد مـــخـــطــطـــات الـــوقـــايــة مـن األخــطـــار الـــكـــبــرى الـــتي
}ــكــنــهــا اHــســاس بــاHــنــشــآت األســاســيــة وشــبــكــات اإلعالم

pواالتصال

- اHـــشـــاركـــةp في إطـــارالـــتــشـــريع  اHـــعـــمـــول بهp في
إعــداد اخملـطــطــات االســتــعـجــالــيــة والـتــدخل مـن أجل إعـادة

pنشآت األساسية وشبكات اإلعالم واالتصالHتشغيل ا
Wضـمــان الــيـقــظـة الــتــكـنــولــوجـيــة في مــجـال تــأمـ -
اHـــنــــشـــآت األســــاســـيــــة وشـــبــــكـــات اHــــواصالت الـــســــلـــكــــيـــة

pوالالسلكية وأنظمة اإلعالم
- الـــســـهـــر عــلـى تـــأمــW نـــقـــاط الــنـــفـــاذ الـــدولــيـــة إلى

الشبكة العمومية لإلعالم واالتصال.

:W(2) فرعيت Wوتضم مديريت
أ)  اHديرية الفرعية للوقايةpأ)  اHديرية الفرعية للوقايةp وتكلف �ا يأتي:

- مــتـابــعـة تــنـفــيـذ مــخـطــطـات الـوقــايـة مـن األخـطـار
الـــكـــبـــرى الـــتي }ـــكـــنـــهـــا اHـــســـاس بـــاHـــنـــشـــآت األســـاســـيــة

pوشبكات اإلعالم  واالتصال في القطاع
- ضـمان مـتـابـعة تـأمـW الـنقـاط احلـسـاسة وال سـيـما
مــنــهــا اHــنــافــذ الــدولــيــة إلـى الــشــبــكــة الــعــمــومــيــة لإلعالم

pواالتصال
- إعداد وحتيW بطـاقة حساسية اHنشآت األساسية
وشــــبـــكـــات اHــــواصالت الـــســـلــــكـــيـــة والـالســـلـــكــــيـــة واتـــخـــاذ

pنجرةHالئمة لألخطار اHإجراءات الوقاية ا
- حتــلــيل مـــخــطــطــات الــتــأمـــW واقــتــراح تــوصــيــات

تسمح بتكييفها.
pــديــريــة الــفــرعــيــة  لــتــســيــيــر آثــار الــكــوارثHب)  اpــديــريــة الــفــرعــيــة  لــتــســيــيــر آثــار الــكــوارثHب)  ا

وتكلف �ا يأتي:
- تـعمـيم اخملطـطات االسـتعـجالـية والـتدخل والـسهر

 pعلى تطبيقها
- إجنـاز اHـشـاريع اHسـجـلـة  بعـنـوان مخـطط تـنـظيم

pالنجدة اخلاص بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الــســـهــر عــلى إقـــامــة تــدريـــبــات جتــريـــبــيــة لـــنــشــر

pمخطط تنظيم النجدة
- الـتوصـية بـاستـعمال الـكشـف عن بعـد في تسـيير

آثار الكوارث.

اHاداHادّة ة 4 : : اHديـرية الـعامـة جملتـمع اHعـلوماتاHديـرية الـعامـة جملتـمع اHعـلوماتp وتـكلف
�ا يأتي :

- اقتراح عناصر سـياسة تشييد مجتمع اHعلومات
pاجلـزائـري وإعــداد اسـتـراتـيــجـيـة اجلـزائـر - اإللــكـتـرونـيـة
بــــالـــتــــنـــســــيق مـع كل األطــــراف اHـــعــــنـــيــــةp والـــســــهــــر عـــلى

 pتنفيذها
- حتــــديــــد عــــنــــاصـــر ســــيــــاســــة احلــــكــــومـــة فـي مــــجـــال
اخلــــدمــــات الــــشــــامــــلــــة لــــلــــبــــريــــد واHــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
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والالســلـكــيـة والــنـفــاذ الـشــامل إلى تــكـنــولـوجــيـات اإلعالم
واالتــــصـــال وحتــــديــــد اإلجـــراءات والــــوســـائـل الـــضــــروريـــة

       pلتقليص الفجوة الرقمية
- اقـتراح اإلطار القـانوني اHتعـلق بتشيـيد مجتمع
اHـــعــلــومـــات والــتـــشــريع اإللـــكــتــرونـي ومــحــاربـــة اجلــر}ــة

 pاإللكترونية
- ضمان اليقظـة االستراتيجية حول تطور مجتمع

pعلوماتHا
- حتديـد برامج الـدراسات االسـتـشرافـية في مـجال

 pالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- تـــرقـــيــة شـــراكـــات مـــرتـــبــطـــة بـــتـــشــيـــيـــد مـــجــتـــمع
اHـعــلـومـات وتــشـجــيـعــهـا وتــسـهــيل إقـامــتـهــا بـW األطـراف

اHعنية العمومية واخلاصة.
وتضم ثالثة (3)  أقسام : 

1 - قـسم تــطـويـر مـــجــتـــمـع الــمــعـــلـومـاتp  - قـسم تــطـويـر مـــجــتـــمـع الــمــعـــلـومـاتp ويـكـلف
�ا يأتي:

- ضـــبط اســـتــراتـــيـــجــيـــة تــنـــشــيـط أعــمـــال احلــظـــائــر
pالتكنولوجية

- تــنـســيق تـطـويــر اإلدارة  اإللـكــتـرونـيــة واخلـدمـات
عــلى اخلط ووســائل تــعــمــيــمــهــا بــاالتــصــال مـع الــقــطــاعـات

pاألخرى
- مــتـابــعـة تــطـور اHــنـشــآت األسـاســيـة ذات الــنـطـاق
الــعـــريض وصـــيـــاغـــة الــتـــوصـــيـــات اHــتـــعـــلــقـــة به فـي إطــار

pتطوير نفاذ اجلميع وتنفيذ سياسة جوارية
- اقتراح العملـيات الوطنية الستـراتيجية اجلزائر

pاإللكترونية وقيادتها -
pبـالتعـاون مع هيـئات أخرى pبـادرة  والتنـسيقHا -

إلجناز مشاريع كبرى لتطوير مجتمع اHعلومات.
يـــســــيـــر الـــقـــسم  رئـــيـس قـــسم يـــلــــحق به مـــديـــرا (2)

دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.

2 - قــــــسم اإلحــــــصــــــاء واالســــــتــــــشـــــراف  والــــــيــــــقــــــظـــــة - قــــــسم اإلحــــــصــــــاء واالســــــتــــــشـــــراف  والــــــيــــــقــــــظـــــة
االستراتيجيةpاالستراتيجيةp ويكلف �ا يأتي:

- تــوفـيــر مــعـلــومــات إحـصــائــيـة تــتــعــلق بـنــشــاطـات
pالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- مــــبــــاشـــرة دراســــات اســـتــــشـــرافــــيـــة حــــول أســـواق
الـبـريد واHـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـة وتـكنـولوجـيات

pاإلعالم واالتصال
- مــــتـــــابــــعــــة تـــــطــــور أســــواق الـــــبــــريـــــد واHــــواصالت
الـســلـكـيــة والالسـلــكـيـة وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـال
وحتـــــلـــــيـــــلــــهـــــا واقـــــتـــــراح أي إجـــــراء مـن شـــــأنه أن يـــــســـــمح

pعلوماتHبتكييفها مع متطلبات مجتمع ا

- إعـــــــداد تــــــــقــــــــيـــــــيــــــــمـــــــات دوريــــــــة لـــــــلــــــــســـــــيــــــــاســـــــات
 pواالستراتيجيات التي ينفذها القطاع

- ضـــمـــان يــقـــظـــة اســـتــراتـــيـــجـــيــة تـــتـــعـــلق �ـــجــتـــمع
pعنيةHعلومات باالتصال مع كافة الهيئات اHا

- احلـرص على تـأسيس بـنك لـلمـعطـيات اإلحـصائـية
اHـــتـــعــلـــقـــة بـــالـــقـــطــاع وضـــمـــان تـــوزيع واسـع لــلـــمـــعـــلـــومــة

 pساعدة على اتخاذ القرارHاالستراتيجية ا

- تـــنــــشـــيط فــــضـــاء لــــلـــتــــبـــادل والـــتــــعـــاون الــــوطـــني
والدولي في مجال اليقظة االستراتيجية.

يــــســـيــــر الـــقــــسم رئــــيس قـــسـم يـــلــــحق به مــــديـــرا (2)
دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.

3 - قــــسم اخلـــــدمــــة الــــشــــامـــــلــــة وتــــقــــلــــيـص الــــفــــجــــوة - قــــسم اخلـــــدمــــة الــــشــــامـــــلــــة وتــــقــــلــــيـص الــــفــــجــــوة
الرقميةpالرقميةp ويكلف �ا يأتي: 

- اقتـراح عـنـاصر إعـداد سـياسـة احلـكومـة في مـجال
اخلـــدمـــات الـــشـــمـــولـــيـــة لـــلـــبــــريـــد واHـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســلـكــيـة والــنـفــاذ الـشــامل إلى تــكـنــولـوجــيـات اإلعالم
واالتصـال الـتي تـتنـاسب مع الـسـياسـة الـوطنـيـة لـتهـيـئة

pستدامةHاإلقليم والتنمية ا

- حتديـد مـحـتوى ونـوعـيـة وتكـالـيف أداءات اخلـدمة
pواصالت السلكية  والالسلكيةHالشاملة للبريد وا

- ضـمـان مـتـابـعـة تـسـيـيـر صـنـدوق اخلـدمـة الـشـامـلـة
بالـتنـسيق مـع سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

pوالالسلكية

- اقتراح اإلجراءات والـوسائل الضرورية لتقليص
pالفجوة الرقمية

- تـرقـيـة فضـاءات الـنـفـاذ إلى تكـنـولـوجـيات اإلعالم
pواالتصال وتعميمها

- تـعريف النشـاطات اHؤهـلة  للشـراكة بW األطراف
اHعنية العمومية واخلاصة وتنفيذ البرامج اHتعلقة بها.

يـــســــيـــر الـــقـــسم  رئـــيـس قـــسم يـــلــــحق به مـــديـــرا (2)
دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.

اHاداHادّة ة 5 : قسم تسيير اHشاريعp  : قسم تسيير اHشاريعp ويكلف �ا يأتي:

- حتـــديـــد مــنـــهــجـــيـــات وتــقـــنــيـــات وأدوات تـــســيـــيــر
pشاريع وترقيتها والسهر على تنفيذهاHا

- حتـديــد اHـقــايـيس واإلجــراءات اHـتــعـلــقـة بــتـســيـيـر
pشاريع ونشرهاHا
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- مـسـاعــدة هـيـاكل ومـؤسـســات الـقـطـاع في تـعـريف
وحتديـد  احلـاجـات  إلى اHوارد الـبـشريـة واHـادية واHـالـية

pشاريعHالضرورية إلجناز ا
- مــســاعــدة هـيــاكـل الـقــطــاعــات األخــرى في تــســيــيـر
اHـــشـــاريع اHــمـــولــة جـــزئـــيــا أو كـــلــيـــا  من صـــنــدوق تـــمــلك

pاستعمال وتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الـــســهـــر عــلـى الــتـــنــســـيق بـــW مــجـــمــوع اHـــشــاريع

pوتوطيدها من أجل االستعمال الرشيد للموارد
- تـرقـية تـطـوير مـحـاضن حامـلي اHـشاريع اHـتـعلـقة

بنشاطات القطاع وتشجيعها.    
يــــســـيــــر الـــقــــسم رئــــيس قـــسـم يـــلــــحق به مــــديـــرا (2)

دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.

pـادّة ة 6 :  :  مـديــريـة الــتـنـظــيم والــشـؤون الــقـانــونـيـةمـديــريـة الــتـنـظــيم والــشـؤون الــقـانــونـيـةHـاداHا
وتكلف �ا يأتي:   

- إعــــــداد مــــــشــــــاريـع الــــــنــــــصــــــوص الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة
والـتنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـنـشـاطـات الـقـطـاعp بـاالتصـال مع

 pعنيةHالهياكل ا
- الـسهـر علـى حتسـW اإلطار الـقانـونيp تـماشـيا مع
الــتـــطــبــيـــقــات الـــدولــيـــة احلــســنـــة ومــقـــتــضـــيــات مــجـــتــمع

pعلومات ومكافحة اجلرائم اإللكترونيةHا
-  تـنسـيق جـمـيع أشـغال الـدراسـات وحتـلـيل اإلطار

pتعلقة بالقطاعHالقانوني ا
- مـعاجلـة الشـؤون القـانونـية واHـنازعـات  اHرتـبطة

pبنشاطات القطاع ومتابعتها
- صــــــيـــــاغــــــة اآلراء حــــــول مــــــشــــــاريـع االتــــــفــــــاقــــــيـــــات

pعاهدات ومذكرات التفاهم التي تهم القطاعHوا
- صـــيـــاغـــة اآلراء واHالحــــظـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة �ـــشـــاريع

pالنصوص التي تبادر بها القطاعات األخرى
- تمثيل الوزير لدى اجلهات القضائية الوطنية.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت
أ)   اHديرية الفرعية للتنظيمpأ)   اHديرية الفرعية للتنظيمp وتكلف �ا يأتي :   
-  إعـداد مـشـاريع الـقـوانــW والـتـنـظـيـمـات والـسـهـر

pعلى مطابقتها لإلطار القانوني الوطني
-  الـــســـهـــر عـــلى تـــعـــمـــيم الـــنـــصـــوص الـــتـــشـــريـــعـــيــة

pوالتنظيمية التي لها عالقة بالقطاع وشرحها
- مــبــاشـــرة جــمــيـع  أعــمــال الـــدراســات  والــتـــحــلــيل

 pتعلق بنشاطات القطاعHلإلطار القانوني ا

- فــــحـص  مـــشــــاريـع الـــنــــصــــوص الــــتي تــــبــــادر بــــهـــا
pالقطاعات األخرى وحتليلها

- دراسة مشاريع االتـفاقيات واHعاهدات ومذكرات
التفاهم والعقود التي تهم القطاع.

ب)   اHـديريـة الفـرعيـة لـلشـؤون القـانونـيةpب)   اHـديريـة الفـرعيـة لـلشـؤون القـانونـيةp وتـكلف
�ا يأتي:

-  مــعـاجلــة اHـلــفـات والــشـؤون الــقـانــونـيــة اHـرتــبـطـة
     pبالقطاع ومتابعتها

- مــعـاجلــة قــضـايــا اHــنـازعــات ذات الــصـلــة بــالـقــطـاع
pومتابعتها

-  تــزويــد الــهــيـاكل اHــركــزيــة وغــيـر اHــمــركــزة وكـذا
pساعدة القانونيةHؤسسات حتت الوصاية باHا

- جــــردp وضـــعــــيــــة دوريـــةp حــــول مــــجــــمـــوع اHــــلــــفـــات
اHتنازع فيها التي تخص القطاع. 

pمـــديـــريــة الـــتــعـــاون والـــعالقـــات الــدولـــيــة  : pــادّة ة 7 :  مـــديـــريــة الـــتــعـــاون والـــعالقـــات الــدولـــيــةHــاداHا
وتكلف �ا يأتي : 

- حتديـد سياسـة التعـاون الوطـني والدولي للـقطاع
 pعنيةHوالسهر على تنفيذها بالتعاون مع الهياكل ا

- تـــرقــيـــة وتـــعـــزيـــز الــعـالقــات الـــدولـــيـــة الــثـــنـــائـــيــة
 pعنيةHبالتعاون مع الهياكل ا pتعددة األطرافHوا

- حتــــضــــيــــر مــــشــــاركــــة الـــقــــطــــاع فـي االجــــتــــمــــاعـــات
pوالتظاهرات الدولية

- اHـــــســـــاهــــمـــــة فـي تــــطـــــويـــــر الــــتـــــعـــــاون في مـــــجــــال
االسـتـثـمـار والـشـراكـة في مـجـال الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

pاإلعالم واالتصال والنشاطات الفضائية
- تــعـــريف كل اHـــوارد اHــالـــيــة اخلـــارجــيـــة وتــســـهــيل
رصــــد األمـــــوال الــــضــــروريـــــة إلجنــــاز اHــــشـــــاريع اHـــــؤهــــلــــة

pللتعاون الوطني أو اإلقليمي أو الدولي
- مركزة تقارير اHهام في اخلارج واستغاللها.

:W(2) فرعيت Wوتضم مديريت
pــتــعــدد األطــرافHـــديــريــة الــفــرعــيــة لـــلــتــعــاون اHأ)  اpــتــعــدد األطــرافHـــديــريــة الــفــرعــيــة لـــلــتــعــاون اHأ)  ا

وتكلف �ا يأتي: 
- مـــتــابـــعــة عـــمـــلــيـــات ومـــشــاريـع وبــرامـج الــتـــعــاون

pتعدد األطراف اخلاص بالقطاع وتقييمهاHا
- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد االتــــفــــاقــــيــــات واHــــعــــاهــــدات
الـوطنية والـدولية اHتـعددة األطراف في ميـدان نشاطات

 pالقطاع
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- إعــداد مـلــفــات اHــصــادقـة عــلى الــوثــائق األســاســيـة
 pللمنظمات الدولية التي تكون اجلزائر عضوا فيها

- مـــتـــابـــعـــة وتـــوزيع اإلعالنـــات اخلـــاصـــة بـــاHـــنـــاصب
الشاغرة لدى اHنـظمات الدولية ومركزة طلبات الترشح

pطابقةHا

 - إعــداد اHـــلــفـــات الـــتــقـــنــيـــة اHـــرتــبـــطــة بـــالـــعالقــات
الدولية.

ب)  اHـديــريــة الــفـرعـيـة لـلـتـعـاون الـثـنـائيpب)  اHـديــريــة الــفـرعـيـة لـلـتـعـاون الـثـنـائيp وتـكـلف
�ا يأتي:

- حتــديــد مـــحــاور ومــجــاالت الــتــعـــاون الــثــنــائي في
  pعنيةHبالتعاون مع الهياكل ا pمجال نشاطات القطاع

- مـتابـعـة تـنفـيـذ اHـعاهـدات واالتـفاقـيـات والـبرامج
اHـسجـلة في إطـار العـالقات الـثنـائيـة أو في إطار أشـغال

pاللجان اخملتلطة

- الـــســـعـي لـــتـــأســـيس  شـــراكـــات ثـــنـــائـــيـــة وتـــرقـــيـــة
pاالستثمار اخلارجي

- حتـــضــيــر اHــلــفــات الــتــقــنــيــة اHــتــعــلــقــة بــالــعالقــات
الثنائية.

pـادّة ة 8 : : مــديـريــة االتــصــال والــتــوثـيـق واألرشـيفمــديـريــة االتــصــال والــتــوثـيـق واألرشـيفHـاداHا
وتكلف �ا يأتي:

- إعـــداد اســتـــراتـــيـــجــيـــة لالتـــصـــال واإلعالم اخلـــاصــة
 pبالقطاع والسهر على تنفيذها

- ضـــمــان نـــشـــر اHـــعــلـــومـــة ذات الــصـــلـــة بــنـــشـــاطــات
pالقطاع

- ضــمـــان تــنــشــيط  مــحــتــوى مــواقع الــواب اخلــاصــة
pبالوزارة وحتيينه

- تــــنـــــظــــيـم اHــــشـــــاركــــة في نـــــشــــاطـــــات الــــشـــــبــــكــــات
اإللـكــتـرونــيــة االجـتــمـاعــيـة الــعـاHــيـة مـن أجل اإلعالم حـول

pنشاطات القطاع

- السهر على إدراج تـسيير إلكتـروني للمنشورات
pوالوثائق اخلاصة بالوزارة

- الـســهـر عـلى إقـامـة مـكــتـبـة افـتـراضـيــة لـلـمـؤلـفـات
pالتي لها عالقة بنشاطات القطاع

- الــسـهــر عـلى احلــفظ والـتــسـيــيـر احلــسن لألرشـيف
 pتعلقة بهHواألنظمة ا Wوتطبيق القوان

- ضــــــمــــــان تــــــنـــــــظــــــيم الـــــــتــــــظــــــاهــــــرات الـــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة
والتكنولوجيةp باالتصال مع الهياكل اHعنية.

:W(2) فرعيتWوتضم مديريت
أ) اHديرية الفرعية لالتصالpأ) اHديرية الفرعية لالتصالp وتكلف �ا يأتي:  

- تـــنــفـــيـــذ مــخـــطـــطـــات االتــصـــال واإلعالم اHـــتــعـــلـــقــة
 pبنشاطات القطاع

- حتـديـد قـنـوات جمع اHـعـطـيـات الـضـروريـة إلنـتاج
 pعلومة وتنظيمها والسهر على وضع  وسائل نشرهاHا

- تـنــظـيم عـمـلــيـات الـتـوعــيـة والـتـعـمــيم حـول تـمـلك
 pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واستعمالها

- حتـــــلـــــيل  مـــــقــــــاالت اإلعالم واســـــتـــــغـاللـــــهـــــا ونـــــشـــــر
ملخصاتها اHرتبطة بها.

ب) اHديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفpب) اHديـرية الـفرعـيـة للـتوثـيق واألرشيفp وتـكلف
�ا يأتي: 

- تصـميم ووضع نـظام  ترتـيب وتسـيير إلـكتروني
 pللمنشورات والوثائق اخلاصة بالوزارة

- إعـداد الــنـشــرات الــرسـمــيـة واجملـالت اHـتــخـصــصـة
pالتي لها عالقة بنشاطات القطاع ونشرها

- تـــســـيـــيـــر االشــــتـــراكـــات في اHـــنـــشـــورات الـــعـــامـــة
pتخصصة التي تهم القطاعHوا

- ضـمـان تسـيـيـر وحفظ األرشـيف اخلـاص بـالوزارة
pوحفظه وتوطيد العالقات مع مركز األرشيف الوطني

- ضمان ترجمة الوثائق واHصنفات.

اHـاداHـادّة ة 9 : : مـديـريـة أنــظــمــة الــمــعــلـومـاتـيـةمـديـريـة أنــظــمــة الــمــعــلـومـاتـيـةp وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعـداد اخملـطط الرئـيـسي لـلمـعـلومـاتـية في الـقـطاع
pساهمة في تطوير اإلدارة اإللكترونيةHوا

- تـرقــيــة اســتــعــمـال تــكــنــولــوجــيـات جــديــدة لإلعالم
واالتـصـال في القـطاع وتـفعـيل الـيقـظة الـتـكنـولوجـية في

pهذا اجملال
- نـشـر أنـظــمـة اHـعــلـومـاتــيـة لـلـوزارة واحلــفـاظ عـلى

pد}ومة سيرها
- الــــــســــــهــــــر بــــــشــــــكـل دائـم عــــــلى تــــــأمــــــW األنــــــظــــــمــــــة

pعلوماتية في الوزارةHا
- تــــــأســــــيس وإدارة قــــــاعــــــدة اHــــــعـــــطــــــيــــــات اخلــــــاصـــــة

بالوزارة.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

pـعـلـومـاتـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطويـر أنـظـمـة اHأ)  اpـعـلـومـاتـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطويـر أنـظـمـة اHأ)  ا
وتكلف �ا يأتي:
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-  إقـــــامــــة أنـــــظــــمـــــة اHــــعـــــلــــومـــــاتـــــيــــة وأدوات اإلعالم
pراسلة اإللكترونية للوزارة وتطويرهاHواالتصال وا

pعلوماتية وتأمينهاHضمان تناسق  أنظمة ا -

- مــتــابـعــة تــنــفـيــذ الــســيـاســة الــقــطـاعــيــة في مــجـال
pشاريع القطاعية اخلاصةHأنظمة اإلعالم وتطوير ا

- تــــصـــمـــيم  مــــواقع الـــواب وشـــبــــكـــات األنـــتـــرانـــات
واإلنترنات للوزارة وإدارتها.

ب)  اHــديـريــة الـفــرعـيــة لــلـتــجـهــيـز وصــيـانــة أنـظــمـةب)  اHــديـريــة الـفــرعـيــة لــلـتــجـهــيـز وصــيـانــة أنـظــمـة
اHعلوماتيةp اHعلوماتيةp وتكلف �ا يأتي:

- حتــديـــد حــاجــات الــوزارة في مــجــال الــتــجــهــيــزات
 pقترحات لتحيينهاHعلوماتية وصياغة جميع اHا

pعلوماتية وتسييرهاHنشر  احلظيرة ا -

 pعلوماتيةHضمان صيانة التجهيزات ا -

- تـــســيـــيــر جـــمـــيع اHــنـــشـــآت األســاســـيــة الـــهـــاتــفـــيــة
للوزارة.

10 :  :  مــــديـــــريــــة تــــثـــــمــــW اHـــــوارد الــــبـــــشــــريــــةمــــديـــــريــــة تــــثـــــمــــW اHـــــوارد الــــبـــــشــــريــــة اHــــاداHــــادّة ة 
pـهن والـبـحث واإلبـداع ونـقل الـتكـنـولـوجـياHـهن والـبـحث واإلبـداع ونـقل الـتكـنـولـوجـياوالـتـكوين واHوالـتـكوين وا

وتكلف �ا يأتي: 

- حتــديـد سـيـاســة تـثـمــW اHـوارد الـبــشـريـة لــلـقـطـاع
والــــتــــكـــويـن والــــبــــحث واإلبــــداع ونــــقل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيـــا

pوتنفيذها

- اقـــتــراح عـــنــاصـــر الـــســيـــاســة الـــقـــطــاعـــيــة لـــتـــمــلك
pاستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- حتـــديـــد بـــرامج تـــطـــويـــر الـــقـــدرات الـــبـــشـــريـــة في
pمجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- ضـــبـط الـــبـــرامـج الـــقــــطـــاعـــيــــة لـــتــــجـــديــــد اHـــعـــارف
pستوىHا Wوحتس

- تــرقــيــة إنــشــاء مــؤســســات الــتــكــوين في مــجــاالت
 pعنيةHنشاطات القطاع باالتصال مع القطاعات ا

- تـــرقـــيـــة الـــبـــحث واإلبـــداع ووضع إطـــار حتـــفـــيـــزي
لــنــقل الــتــكــنــولـــوجــيــا في اجملــاالت اHــرتــبــطــة بــنــشــاطــات

pالقطاع

- حتـديد إطـار مـشـاركة الـكـفـاءات الوطـنـيـة اHقـيـمة
في اخلـارج في بـرامج الــبـحث واإلبـداع اخلـاصــة بـالـقـطـاع

وتنشيطه.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ)  اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــتــثـــمــW اHـــوارد الــبـــشــريــةأ)  اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــتــثـــمــW اHـــوارد الــبـــشــريــة
والتكوين واHهنpوالتكوين واHهنp وتكلف �ا يأتي:

- تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة واالسـتــراتـيـجـيـة الـقـطـاعـيـة في
 pهنHوارد البشرية والتكوين واHا Wتثم

- تـــطـــويـــر الــوظـــائـف واHــهـن الـــتــابـــعـــة لـــنـــشـــاطــات
pالقطاع وتأطيرها

- تقـيـيس أدوات ومنـاهج وإجـراءات تثـمـW اHوارد
pالبشرية وتعميمها

- الـسـهـر علـى حتسـW  قـدرات الـتكـوين وتـطـويـرها
pفي مجاالت نشاطات القطاع

- ضـــبـط الـــبـــرامـج الـــقــــطـــاعـــيــــة لـــتــــجـــديــــد اHـــعـــارف
pستوى وضمان متابعتهاHا Wوحتس

- مـبـاشـرة عــمـلـيــات الـتـكــوين اHـوجـهــة إلى تـطـويـر
مـــهن تـــكـــنــــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصــــالp بـــالـــتـــعـــاون مع

pعنيةHالقطاعات ا

- مـتـابـعـة نشـاطـات اHـعـاهـد واHـؤسسـات الـعـمـومـية
pكلفة بالتكوينHا pحتت الوصاية

- تـــرقـــيـــة ســـيــــاســـة شـــراكـــة مع هـــيـــئـــات الـــتـــكـــوين
pوالبحث الوطنية واألجنبية

- ترقية إنشاء أكاد}يات تكنولوجية. 

ب)  اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــتـــــطــــويـــــر اســــتـــــعــــمــــالب)  اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــتـــــطــــويـــــر اســــتـــــعــــمــــال
تكنولوجيات اإلعالم واالتصالp تكنولوجيات اإلعالم واالتصالp وتكلف �ا يأتي:

- تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة واالسـتــراتـيـجـيـة الـقـطـاعـيـة في
 pترقية استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- تـــنــفـــيــذ بـــرامج تـــطـــويــر الـــقـــدرات الــبـــشـــريــة في
pمجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- إعـداد بـرامج تـعـلـيم وتـمـلك تـكـنـولـوجـيـات اإلعالم
واالتـصـال اHــوجـهـة جلـمــيع شـرائح اجملـتــمعp بـاالتـصـال مع

pوتنفيذها pدنيHثلي اجملتمع ا¨

- إعــــــداد بـــــرامـج تــــــعــــــزيـــــز الــــــكــــــفـــــاءات فـي مــــــجـــــال
تكـنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصال ألعـوان الـدولة بـاالتـصال

pؤسسات العموميةHمع اإلدارات وا

- تقـيـيم أثـر برامـج تعـلـيم اسـتعـمـال تـكنـولـوجـيات
pاإلعالم واالتصال

- الـسـهـر عـلـى حتـسـW قـدرات الـتـكـوين وتـطـويـرهـا
في مجاالت تكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.
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ج)  اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــبــــحث واإلبــــداع ونــــقلج)  اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــبــــحث واإلبــــداع ونــــقل
التكنولوجياpالتكنولوجياp وتكلف �ا يأتي:

- اقــتـراح عــنــاصـر الــســيـاســة الـقــطــاعـيــة في مــجـال
pترقية البحث واإلبداع

- تـــنــفـــيــذ بـــرامج الــتـــعــاون فـي مــجـــال نــقل اHـــهــارة
الـتـكـنـولوجـيـةp وحتـديـد الـكفـاءات الـتي تـكـون وعـاء لـنقل

pالتكنولوجيا وتملكها

- تـرقـيـة إنـشـاء مـراكـز اإلبـداع في اجملـاالت الـتـابـعة
pللقطاع ومصاحبة وضعها

- تـــرقـــيــة الـــعـالقــات بـــW اHـــؤســـســـات الـــعـــامــلـــة في
مجال تكنـولوجيات اإلعالم واالتصال واجلامعات ومراكز

pالبحث وتعزيزها

- إعـــــداد بــــــرامج شــــــراكـــــة مع هــــــيـــــئـــــات الـــــتــــــكـــــوين
والـبــحــثــالـوطــنــيــة واألجـنــبــيـة فـي مـجــال تــكــنـولــوجــيـات

pاإلعالم واالتصال

- الـــــبــــحـث عن مـــــصـــــادر تــــمـــــويل  بـــــرامـج الــــبـــــحث
واإلبداع القطاعية ورصدها.  

اHاداHادّة ة 11 : : مديرية اإلدارة العامةpمديرية اإلدارة العامةp وتكلف �ا يأتي:

- ضـمــان تـسـيــيـر مـوظـفي اإلدارة اHــركـزيـة وأعـوان
التأطير لإلدارة اHركزية واHصالح اخلارجية واHؤسسات
 حتت وصــــايــــة وزارة الـــبــــريــــد وتـــكــــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم

 pواالتصال

- وضع الـوسائل البـشرية الـضرورية لـسير اإلدارة
  pركزية ومصاحلها اخلارجيةHا

- حتــــــديــــــد حــــــاجــــــات اإلدارة اHــــــركــــــزيــــــة واHــــــصــــــالح
 pاخلارجية في مجال التسيير والتجهيز

- ضـــمــان وضع مــيــزانـــيــتي الــتـــســيــيــر والـــتــجــهــيــز
pللقطاع ومراقبة استعمالهما WمنوحتHا

- وضع أجــــهــــزة داخــــلــــيــــة Hــــراقــــبــــة إجــــراءات إبــــرام
pالصفقات

- اHــــشــــاركــــة في بــــرمــــجــــة  االخــــتـــبــــارات اHــــهــــنــــيـــة
pوتنظيمها Wللترقية الداخلية للموظف

- ضــمــان تــســيــيـر  حــســابــات  الــتــخــصــيـص اخلــاص
Wالــــقـــطـــاعـــــيـــة ومــــتــــابــــعـــة تــــنــــفـــيــــذهـــا طـــــبـــقــــا لـــلــــقـــوانـــ

 pعمول بهاHوالتنظيمات ا

- الـــســهـــر عــلى الـــتــســـيــيـــر احلــسن لـــتــراث الــوزارة
اHنقول والعقاري واحملافظة عليه.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ)  اHديرية الفرعية للموظفpWأ)  اHديرية الفرعية للموظفpW وتكلف �ا يأتي: 

- تـــســيــيـــر اHــســارات اHــهـــنــيــة ألصــحـــاب الــوظــائف
واHـناصب الـعلـيا فـي اإلدارة اHركـزية والـهيـاكل اHمـركزة

pؤسسات حتت الوصايةHوا

- تـــــســــيـــــيــــر اHـــــســــارات اHـــــهــــنـــــيــــة Hـــــوظــــفي اإلدارة
pركزيةHا

- إعـداد  مخـطط الـتسـيـير اخلـاص بـاإلدارة اHركـزية
pوتنفيذه

- إعــــداد اخملــــطــــطــــات الــــتــــقــــديـــريــــة Hــــوظــــفي اإلدارة
pمركزةHصالح اخلارجية غير اHركزية واHا

- اHـشاركة في برمجـة االختبارات اHـهنية لـلترقية
 pوضمان تنظيمها وإجرائها pWالداخلية للموظف

- اHـشــاركـة فـي عـمــلـيــات وبـرامـج حتـســW مـســتـوى
pWوظفHا

 pركزيةHضمان نظام وانضباط موظفي اإلدارة ا -

- تــــوجـــــيه ومـــــراقـــــبــــة بـــــرامج تـــــســــيـــــيــــر اخلـــــدمــــات
االجـتـمــاعـيـة Hـسـتــخـدمي اإلدارة اHـركـزيــة واHـصـالح غـيـر

اHمركزة.

ب)  اHديرية الفـرعية للميـزانية واحملاسبةpب)  اHديرية الفـرعية للميـزانية واحملاسبةp وتكلف
�ا يأتي:

- إعداد مـيزانـية تسـييـر اإلدارة اHركـزية واHـصالح
pاخلارجية

pـــشـــاركـــة في حتـــضـــيـــر مـــيــزانـــيـــات الـــتـــجـــهـــيــزHا -
pعنيةHباالتصال مع الهياكل ا

- تـــنــــفـــيــــذ مـــيـــزانــــيـــتـي تـــســـيــــيـــر وجتــــهـــيـــز اإلدارة
pركزية ومسك محاسبة االلتزامات واألوامر بالصرفHا

- مــراقـــبـــة تـــنــفـــيـــذ مــيـــزانـــيــتـي تــســـيـــيــر وجتـــهـــيــز
pمركزة وحتليل تطور االستهالكاتHصالح غير اHا

- مـــتــابـــعــة تـــنــفـــيــذ حـــســابـــات الــتـــخــصـــيص اخلــاص
pعمول بهاHواألنظمة ا Wالقطاعية  طبقا للقوان

- الــســهـــر عــلى الــســيــر احلــسـن لــتــســيــيــر الــنــفــقــات
واإليرادات.

ج) اHـديــريـــة الـــفـــرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةpج) اHـديــريـــة الـــفـــرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp وتـكـلف
�ا يأتي :
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- تــــــقـــــديـــــر حــــــاجـــــات اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة واHــــــصـــــالح
اخلـارجـيــة إلى الـوسـائل الـضــروريـة لـتـسـيــيـرهـا وضـمـان

pاقتنائها
-  تـسيير الـتجهيـزات واألمالك اHنقولـة والعقارية

pركزيةHوحظيرة السيارات اخلاصة باإلدارة ا
- مـــراقـــبـــة اســـتــعـــمـــال ¨ـــتـــلــكـــات اإلدارة اHـــركـــزيــة

pوحتليل تطور استهالكها
- ضـمـان إحـصـاء الـتـراث الـعـقـاري لإلدارة اHـركـزيـة
pــمـــركــزة حـــسب طــبـــيــعـــته الـــقــانـــونــيــةHـــصــالـح غــيـــر اHوا

pومسك اجلرد اخلاص به
- ضــمـان الــتــنـظــيم اHـادي لــلــتـظــاهـرات والــزيـارات

والتنقالت. 
د)  اHديرية الفرعية للصفقاتpد)  اHديرية الفرعية للصفقاتp وتكلف �ا يأتي:

- إعداد دفـاتر شـروط العـمـليـات اHتـعلـقة بـاHنـشآت
 pاألساسية والتجهيز والدراسات

- إعـداد  عـقود الـدراسـات وإبـرامهـا وإجنـاز األعـمال
pوعمليات التجهيز

- السـهر عـلى وضع أجهـزة داخلـية Hـراقبـة إجراءات
إبرام الصفقات وتـولي أمانة اللجنة الـوزارية للصفقات

العمومية.

اHاداHادّة ة 12 : : يحـدد تـنظـيم اإلدارة اHركـزية في مـكاتب
ومـكــلـفـW بـالـدراسـات بـقـرار مـشـتـرك بـW وزيـر الـبـريـد
وتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعـــالم واالتــصــــال ووزيـــــر اHــالـــيــــة
والـســلـطــــة اHـكـلــفــة بــالـوظـيــفـــة الـعــمـومــيــةp فــي حـــدود
مـــكـــتـــبـــيـن (2) إلى أربـــعـــــة (4) مـــكـــاتب فـي كل مـــديـــريـــة

فرعية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : تـــــمــــارس هـــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركـــــزيــــة في
وزارة الـــبــريــد وتـــكــنـــولــوجــيـــات اإلعالم واالتــصـــالp عــلى
الـهيـئات الـتابـعة لـلقـطاعp كل فـيمـا يخـصهـاp الصالحـيات
واHـــهــام اHـــســنـــدة إلــيـــهـــا في إطــار األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيــة

والتنظيمية اHعمول بها.

14 : : تــلـــغـى أحـــكـــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
03-58 اHؤرخ في 4 ذي احلـجة عام 1423 اHوافق 5 فـبراير

سنة 2003 واHذكور أعاله. 

اHاداHادّة ة 15 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-14 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHوافقاHوافق  9 يناير سنة  يناير سنة p2012 يحـدد مــهـام اHـفـتشـيـةp يحـدد مــهـام اHـفـتشـيـة
العامــة لنـشـاطـات البـريـد واHـواصـالت السـلـكـيةالعامــة لنـشـاطـات البـريـد واHـواصـالت السـلـكـية
والـالسـلــكـيــة وتكـنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال فيوالـالسـلــكـيــة وتكـنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال في
وزارة الــبـــريـــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالوزارة الــبـــريـــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات

pاإلعالم واالتصال
- وبــنــاء عـلى الــدســتـورp ال ســيــمـا اHــادتـان 85-1 و3

 p و125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28  مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـــجـــة  عـــام 1410 اHــــوافق 23  يـــونـــيــــو ســـنـــة
1990 الــذي يـحــدد هـيــاكل اإلدارة اHــركـزيــة وأجــهـزتــهـا في

pالوزارات
- و �ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90- 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين }ـارسـون وظائف

pتممHعدل واHا pعليا في الدولة وواجباتهم
- و �ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90- 227
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق  25 يــولـــيــو ســـنــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واHؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةp اHعدل
pتممHوا

- و �ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90- 228
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق  25 يــولـــيــو ســـنــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

  pتممHا pالعمال الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

pواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-13 اHـؤرخ
في 15 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة األولى من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-13 اHـؤرخ في 15 صــفــر عـام
1433 اHـوافق 9 يــنـايــر ســنـة 2012 واHـذكــور أعالهp يــهـدف

هذا اHرسـوم إلى حتديد مـهام اHفـتشـية العـامة لنـشاطات
الـبـريد واHـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـة وتـكنـولوجـيات
اإلعالم واالتـصـال لـوزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم
واالتــصـــال وتــنـــظــيـــمــهــا وعـــمــلـــهــاp الـــتي تــدعـى في صــلب

النص "اHفتشية العامة".

اHــاداHــادّة ة 2 : : تـــكـــلـف اHـــفـــتـــشـــيــة الـــعـــامـــة  حتـت ســـلـــطــة
الــوزيـرp بــالـســهـر عـلـى تـطـبــيق الـتــشـريع والــتـنــظـيم في
مــــجــــال الــــبـــريــــد  واHــــواصالت الــــســــلــــكـــيــــة والالســــلــــكــــيـــة

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

وبهذه الصفةp تتولى القيام باHهام اآلتية :
- الـقــيــام دوريــا بـتــقــيـيـم تـدابــيــر وأعــمـال اHــراقــبـة
pؤهلون لهذا الغرضHوالتفتيش التي يقوم بها األعوان ا
- اقتـراح جمـيع اإلجراءات الـقانونـية واHـادية التي
من شأنها تعـزيز عمل الدولة في مجـال مراقبة نشاطات
الـبـريد واHـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـة وتـكنـولوجـيات

pاإلعالم واالتصال
- الـقــيـام بــزيـارات الــتـقــيـيم والــتـفــتـيش واHــراقـبـة
لــكل وضــعـيــة }ــكن أن تــظــهـر فــيــهـا مــخــالــفـات لــلــتــشـريع
والـتـنـظــيم اHـعـمــول بـهـمــا في مـجـال الــبـريـد واHـواصالت

pالسلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الــقــيــام في مــجـال الــبــريــد واHـواصـالت الـســلــكــيـة
والالسـلكية وتكـنولوجيـات اإلعالم واالتصالp بتـحقيقات
                       pأصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة

- مـتـابـعـة وحتـلـيل  تـطـور نـشـاطـات الـقـطـاع وتـقد¦
توصيات متعلقة بتحسW جناعتها.

تـكــلف اHـفــتـشــيــة الـعــامـةp فــضال عن ذلكp بــكل عـمل
خــاص مــرتـبط �ــجـال نــشـاطــهــا واHـســنـد إلــيـهــا من طـرف
الوزير اHكلف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
تؤهل اHـفتشـية العـامةp لهـذا الغرضp باHـبادرة بكل
حتــقـــيـق إداري مــرتـــبط �ـــجـــال نـــشـــاطـــهــاp وكـــذا كل عـــمل
يهدف إلى تـطبـيق التشـريع والتـنظيم فـي مجال الـبريد
واHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية و تـكنـولوجـيات اإلعالم

واالتصال.

اHاداHادّة ة 3 :  : تقوم اHـفتـشيـة العامـة �هـامهـا على أساس
بـرنـامج نشـاط سنـوي لـلتـقـييم واHـراقبـة تـعده و تـعرضه
عـــلى الـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــبــريـــد وتــكـــنـــولــوجـــيــات اإلعالم

واالتصال للمصادقة عليه. 

و}ـكــنـهــا الــتـدخلp زيــادة عـلـى ذلكp بـصــفـة فــجـائــيـة
بــطــلب من الــوزيــر لــلــقــيــام بــكل مــهــمــة حتــقــيــقــيــة تــكـون

ضرورية بسبب وضعية خاصة.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :   :  تـــتــــوج كـل مـــهــــمــــة تـــفــــتــــيش أو مــــراقــــبـــة
بتقرير يعده اHفتش العام ويرسله إلى الوزير.

يــتـعــW عــلى اHــفــتــشـيــة الــعــامـة احلــفــاظ عــلى ســريـة
اHـعـلـومـات والـوثـائق الـتي تـتـولى تـسيـيـرهـا ومـتـابـعـتـها

واالطالع عليها.           

اHاداHادّة ة 5 :  : يدير اHـفتـشيـة العامـة مفـتش عام يـساعده
.Wأربعة (4) مفتش

يـــخـــول اHـــفـــتـــشـــون احلق فـي احلـــصـــول عـــلى جـــمـــيع
اHـعــلـومــات والــوثـائق الــضــروريـة لــتــنـفــيـذ مــهــامـهم وفي

طلبهاp ويجب عليهم حيازة تكليف �همة للقيام بذلك.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــنـــشط اHـــفـــتش الـــعـــام نـــشـــاطـــات أعـــضــاء
اHــفــتــشــيــة الــعــامــة ويــنــسـقــهــاp و}ــارس عــلــيــهـم الــســلــطـة

السلمية.

يــــوافـق وزيــــر الـــــبـــــريـــــد وتــــكـــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم
.WفتشHا Wهام فيما بHواالتصال على توزيع ا

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــفـــوض إلى اHــفـــتش الـــعــام اإلمـــضــاءp  في
حدود صالحياته.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــعـــد اHـــفـــتش الـــعـــام تـــقـــريـــرا ســـنـــويـــا عن
النشاط ويرسله للوزير.

اHــاداHــادّة ة 9 : : يــعــW اHــفــتش الــعــام ومــفــتــشــو اHــفــتــشــيـة
العامة طبقا للتنظيم اHعمول به.

تـصـنف وظـائف اHـفـتـش الـعـام ومـفـتـشي اHـفـتـشـيـة
الــــعــــامــــة لــــنــــشــــاطــــات الـــــبــــريــــد واHــــواصالت الــــســــلــــكــــيــــة
والالســلــكـيــة وتــكـنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــالp وظـائف
عـــلــيــا فـي الــدولـــة p وتــدفع رواتـــبــهـــا عــلـى الــتـــوالي  عــلى
أسـاس رتـبـة مـفــتش عـام ومـفـتش اإلدارة اHــركـزيـة طـبـقـا
ألحـــكــام اHـــرســـومـــW الــــتـــنـــفــيــذيــW رقم 90-227  ورقم
90-228 اHـــؤرخـــW في 3  مــــــحــــــرم عــــــام 1411 اHــــــوافق  25

يوليو سنة 1990 واHذكورين أعاله.

اHاداHادّة ة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



19 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3606
12 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-15 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 9 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة p2012 يــعـدل ويـتـمم اHـرسـومp يــعـدل ويـتـمم اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم الـتـنـفـيذي رقم 03-233 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 23 ربـيع الـثـاني ربـيع الـثـاني
واHـتـضمن عـام عـام 1424 اHـوافق  اHـوافق 24 يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة 2003 واHـتـضمن 
إنـشــاء اHـديــريـة الــوالئـيــة لــلـبــريـد وتــكـنــولـوجـــيـاتإنـشــاء اHـديــريـة الــوالئـيــة لــلـبــريـد وتــكـنــولـوجـــيـات

اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها.اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنــاء عـلى تــقـريــر  وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

pاإلعالم واالتصال
- وبــنــاء عـلى الــدســتـورp ال ســيــمـا اHــادتـان 85-1 و3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 233-03
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـوالئــيـة لــلـبــريـد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03-233 اHــــؤرخ في 23 ربــــيع
الـثـاني عام 1424 اHـوافق 24 يـونـيـو سـنة p2003 واHـذكور

أعاله.    

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03-233 اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام
p ـــذكــور أعالهHـــوافـق 24 يـــونــــيـــو ســـنــة 2003  واH1424 ا

كما يأتي :

"اHادة 2 : تتولى اHديرية الوالئية اHهام اآلتية :
- .... بــالــبــريـد واHــواصـالت الــســلــكـيــة والـالســلــكــيـة

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
p................................................................. -
p................................................................. -
-  ........ تـــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال وكـــذا

   pتطوير اإلدارة اإللكترونية واخلدمات على اخلط
p.................................................................. -
- ...... اHــــواصالت الـــســـلــــكـــيـــة والالســــلـــكـــيـــة وإبـــداء
الــرأي في بــرامج بــنــاء واقــتــنـاء مــكــاتب بــريــديــة جــديـدة
وهـيـاكل اHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة اجلـديـدة بـهـدف

 pضمان أحسن تغطية على إقليم الوالية

- ..... الــبــريـــد واHــواصالت الـــســلــكـــيــة والالســـلــكــيــة
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- .... النـهائيـة أو صندوق تـملك استـعمال وتـطوير
 pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتقييم نتائجها

- الــسـهـر بــانـتــظـام عـلى إجــراء تـدريــبـات جتـريــبـيـة
من طــرف مـتــعــامـلي الــقــطـاع عــلى نــشـر مــخـطـط الـنــجـدة
وتـنــفـيــذ اخملـطــطــات االسـتــعـجــالـيــة واألمـنــيـة اHــكـيــفـة مع

pاخملاطر الكبرى
p................................................................. -
- الـــتـــنـــســـيق مع الـــســـلـــطـــات اخملــتـــصـــة الســـتـــعـــمــال
شــــبــــكــــات اHـــواصـالت الــــســــلــــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة واإلعالم

pواالتصال ألغراض الدفاع الوطني
p.................................................................. -
- حتــديــد واقـتــراح  أي مــبــادرة وإجـراء يــســاهــمـــان
فــي تـقلـيـص الفـجوة الرقـميـة وترقـية وتـعمـيم فضاءات

pالنفاذ إلى تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- اHـشـاركـة في تـرقـيـة صـنـاعـة اHـواصالت الـسـلـكـيـة
والالسـلـكيـة وتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال ومـصـاحـبة

pشاريع في هذا اجملال محلياHستثمرين وحاملي اHا
- مـعــاجلـة الــشــكـاوى اHــوجــهـة إلــيـهــا بــالـتــنــسـيق مع

."Wللمتعامل Wاحمللي WسؤولHا

اHـاداHـادّة ة 3 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03-233 اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام
p ــــذكـــــور أعالهHــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2003  واH1424 ا

وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : تــشـتــمل اHـديــريـة الــوالئـيــة عـلى أربع (4)
مصالح :

pمصلحة البريد -

pمصلحة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

pعلوماتHمصلحة مجتمع ا -

- مصلحة اإلدارة والوسائل.

تضم كل مصلحة مكتبW (2) أو ثالثة (3) مكاتب.
......... (الباقي بدون تغيير) ............".

اHاداHادّة ة 4 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 19 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
12 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

مــــرســـومــــان رئــــاســـيمــــرســـومــــان رئــــاســـيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخـــان في خـــان في 8 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام 1433
2 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHوافــق 2 يـنـايــر سنــة 2012 تنهى مـهــام السّـادة اآلتية
pأســمــاؤهـم بــصــفــتــهم رؤســـاء دوائــر في الــواليــات اآلتــيــة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- والية أدرار :- والية أدرار :

pأحمد كالي pدائرة شروين -
- والية ورقلة :- والية ورقلة :

pعبد الرحمان دهيمي pقارينHدائرة ا -
- والية غرداية :- والية غرداية :

- دائرة غردايةp أمحمد وافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــيــدة نــاديــة
نـــابيp بــصـــفــتـــهــا رئـــيــســـة دائــرة بـــومــرداسp لـــتــكـــلــيـــفــهــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
Wن إنــهــاء مــهــام كــاتــبــWيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام كــاتــبــ pيــتــضــم p2012 يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة

.Wفي واليت Wلدى رئيسي دائرت Wعام.Wفي واليت Wلدى رئيسي دائرت Wعام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـيــدين اآلتي
Wلدى رئـيسي دائـرت Wعامـ Wاسـماهـمـا بصـفتـهمـا كاتـبـ

: Wاآلتيت Wفي الواليت
pديةHبوسيف في والية ا Wدائرة ع pسعيد عبادة -
- نـــد¦ شـــكــــري بـــوزيــانـيp دائـــرة شــشـــار فـي واليــة

خنشلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام بــوزارةن إنـــهــاء مــهــام بــوزارة

الطاقة واHناجم.الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــوجـــب مــــــرســــــــوم رئــــــاســـيّ مـــــــؤرّخ فـــي 8
صــــفــــر عــــام 1433 اHـــوافـــق 2 يــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

تـــنــــهـــى مـــهـــام الــــسّــــيــــدتـــيــن والــــسّــــادة اآلتـــيـــة
أســــــمــــــاؤهــــم بـــــوزارة الـــطـــاقــة واHـــنـــاجمp لـــتـــكـــلـــيــفـــهم

بوظـائف أخـرى :
- عـــز الــديـن خــنــانـــشــةp بـــصــفــتـه مــديــرا لـــلــتـــطــويــر
pديرية العامة للمحروقاتHوارد في اHواحملافظة على ا

pبصفته مفتشا pعبد القادر لعالم -
- جنــيـبــة بـورنــانp بـصــفــتـهــا نـائــبـة مــديـر لــتـطــويـر

pعدنيةHوارد اHا
- جنــيــة كــحــلــوشp بــصــفــتــهــا نــائــبــة مــديــر لــلــضــبط

pاالقتصــادي
- فـرحـات حـمـيـودp بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـنـشـاطـات

اHنجمــية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام مـــفــتشـن إنــهـــاء مــهــام مـــفــتش

بوزارة التجـارة.بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـــب مــرســــوم رئــــاســــيّ مــــؤرّخ فـــــي 8
صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــوافــــق 2 يـــــنــــــايــــــر ســــــنــــة
p2012 تــــــنــــــهـــى مـــــهـــام الــسّـــيـــد عـــبــد الـــكـــر¦ حــــرفــوش

بـــصـــفــــتـــه مــــفــــتــــشـــــا بـــــوزارة الـــتــجــــارةp إلحــالــتــه
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
الــســـيــاحـــــة والــصالــســـيــاحـــــة والــصّـــنــاعـــــة الــتـــقــلـــيــديـــــة في واليــــةـــنــاعـــــة الــتـــقــلـــيــديـــــة في واليــــة

تيــزي وزو.تيــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد مــجــبــر
بـلـحمـرp بـصـفـته مـديرا لـلـسـيـاحة والـصّـنـاعــة التـقـلـيـديـة

في والية تيزي وزوp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مدير البريدن إنهاء مهام مدير البريد
وتـــــكـــــنــــــولـــــوجـــــيــــــات اإلعالم واالتـــــصــــــال في واليـــــةوتـــــكـــــنــــــولـــــوجـــــيــــــات اإلعالم واالتـــــصــــــال في واليـــــة

األغــواط.األغــواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد مــحــمــد

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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12 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

لــزهــر حــمــاديp بــصــفــته مــديــرا لـلــبــريــد وتــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتـــــــصـــــــال في واليـــــــة األغــــــواطp إلحـــــــالـــــــته عـــــــلى

التّقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديــرـن تــعــيــW نــائب مــديــر

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pوافق 2 ينـاير سـنة 2012 يعـيّن السّـيد فـريد شـهيـتلـمةHا
نـــائب مــديــر لــلــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة بــوزارة الــداخــلــيــة

واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّـن تـعـيــW مـديـرة اإلدارةـن تـعـيــW مـديـرة اإلدارة

احمللية في والية سيدي بلعباس.احمللية في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pـوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــعــيّن الــسّــيــدة نــاديـة نــابيHا

مديرة لإلدارة احمللية في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّـن تـعـيــW رؤســاء دوائـرـن تـعـيــW رؤســاء دوائـر

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHوافق 2 ينـاير سـنة 2012 يـعيّن الـسّادة اآلتـية أسـماؤهم

رؤساء دوائر في الواليات اآلتـية :
- والية أدرار :- والية أدرار :

pعبد الرحمان دهيمي pدائرة شروين -
- والية األغواط :- والية األغواط :

pأحمد كالي pدائرة قلتة سيدي ساعد -
- والية ورقلة :- والية ورقلة :

- دائرة اHقارينp أمحمد وافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن التن التّعيW بوزارة الطاقةعيW بوزارة الطاقة

واHناجم.واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة 2012 تـــعــيّن الــسّـــيــدتــان والــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الطاقة واHناجم :

pمفتشة pجنية كحلوش -
pمفتشا pعز الدين خنانشة -

- جنــيـبــــــة بــــورنـــانp مــديـــرة لــلــمـوارد اHــعـدنــــيـة
pديرية العامة للمناجمHفي ا

- فــرحـــات حـــمـــيـــودp مــديـــرا لـــتـــطـــويــر الـــنـــشـــاطــات
pديرية العامة للمناجمHنجمية في اHا

- عـبــد الـقــادر لـعـالمp مـديــرا لـلــتـحـــويـل والــتـوزيــع
في اHديرية العامة للمحروقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعـامن تــعــيــW اHــديــر الــعـامّ

للمعهد اجلـزائري للمناجم.للمعهد اجلـزائري للمناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pـوافق 2 يـنـايـر سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّــيـد الـطـيب سـراجHا

مديرا عاما للمعهد اجلـزائري للمناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW نــائــبــة مــديـرن تــعــيــW نــائــبــة مــديـر

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يــنـايــــر ســنـــة 2012 تــعـيّن الــسّـــيــدة خـديــجـــــة
بــن قـويــدرp نــائــبــة مــديــر لـلــتــوجــيه الــفــضــائي وهــنــدسـة

استثمار اإلقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW نــائــبــة مــديـرن تــعــيــW نــائــبــة مــديـر

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 8 صــــفــــر عـــام
1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة 2012 تعـيـّن الـسّـيـدة نـصــيرة

بن خـالـدp نـائـبـة مـديـر للـتـكـفل اHـبـكـر باإلعـاقـة واHـرافـقة
الـــعائلية بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8  صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـرة الـعـامـةن تـعـيـW اHـديـرة الـعـامـة

للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــعــيّـن الــسّـــيــدة هـــدى إ}ــان
فـــرعـــونp مـــديـــرة عــامــــة لــلـــوكــالـــة الـــوطــنـــيــة لــتـــطـــويـــر

البحث اجلـامعي.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19
مايـو سـنة مايـو سـنة p2011 يـتـضمن إنـشـاء اللp يـتـضمن إنـشـاء اللّـجـان اHتـسـاويةـجـان اHتـسـاوية
األعـــــضــــــاء اخملـــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك الــــــدبـــــلــــــومـــــاســــــيـــــةاألعـــــضــــــاء اخملـــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك الــــــدبـــــلــــــومـــــاســــــيـــــة

والقنصلية لدى وزارة الشوالقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW ¨ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 221
اHــؤرخ فـي أول رجب عــام 1430 اHــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
2009 واHــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان

pWوالقنصلي Wالدبلوماسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

pتساوية األعضاءHاللجان ا

- و�ـــقــتـــضى الـــقــرارات اHـــؤرّخــة في 29 ذي احلـــجــة
عـام 1417 اHـوافق 6 مـايــو ســنـة 1997 واHــتــضـمــنــة إنــشـاء
جلان اHوظـفW بـوزارة الشـؤون اخلارجـية اخملـتصـة بسلك
الـــــوزراء اHـــــفـــــوضـــــpW أسالك اHـــــســـــتـــــشــــاريـنp الـــــكـــــتــــاب

pWالدبلوماسي WلحقHوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــنـشـأ لـدى وزارة الــشّـؤون اخلـارجـيـة
الـــــلّــــــجــــــان اHـــــتــــــســـــاويــــــة األعــــــضـــــاء اخملــــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك

الدبلوماسية والقنصليةp وفقا للجدول اآلتي :

اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو ¨ثلو ا¨

pفوضونHالوزراء ا -

pمستشارو الشؤون اخلارجية -

pكتاب الشؤون اخلارجية -

- ملحقو الشؤون اخلارجية.

¨ثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

4

3

4

4

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

1

2

3

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4
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اHـادة اHـادة 2 :  :  تـلـغى الـقـرارات اHـؤرّخة في 6 مـايـو سـنـة
1997 واHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 16 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اHوافق 19 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2011 يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلp يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلّـجـان اHـتـسـاويةـجـان اHـتـسـاوية
األعـــــضــــــاء اخملـــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك الــــــدبـــــلــــــومـــــاســــــيـــــةاألعـــــضــــــاء اخملـــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك الــــــدبـــــلــــــومـــــاســــــيـــــة

والقنصلية لدى وزارة الشوالقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة p2011 حتــدد تـشـكـيــلـة الـلّـجـان

اHـــتــســـاويــة األعـــضــاء اخملــتـــصــة بـــاألسالك الــدبـــلــومـــاســيــة
والــــقــــنـــــصــــلـــيـــة لـــدى وزارة الـــشّـــؤون اخلـــارجـــيـــةp وفـــقـــا

للجدول اآلتي :

اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة¨ثلو ¨ثلو ا¨

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- صبري بوقادوم
- مـــحـــمـــد األمــW بن

شريف
- كمال يوسفي

- عبد العزيز أويدر

- فريد بن أودينة
- عبد اجمليد أميني

- اسماعيل يطو

- شعبان برجة
- جمال عالوشيش

- أحــــــــــــمـــــــــــــد طــــــــــــارق
العمري

- عـــــــــــــــبــــــــــــــــد اHـــــــــــــــالـك
تيغرغار

- فؤاد شالبي
- محمد عيساتي
- األمW فرعون
- فؤاد بلقسام

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون
األسالك والرتباألسالك والرتب

1

2

3

4

- عامر بتقة
- نور الدين قواو

- محمد مالح
- عــــــــبــــــــد الـــــــــفــــــــتــــــــاح

دغموم

- بن علي خلباسن
- مالك جعود

- جمال سعيداني

- عبد السالم حجاج
- سليمة عبد احلق
- ساعد بوخالفة
- حمو بلقيدوم

- قدور عياس
- رفيق موداش
- لويزة حبيب

- ريـــــــــــاض نـــــــــــســــــــــيـم
العايب

- صالح لبديوي
- العربي لطرش
- بوعالم حسان
- طاوس حدادي

- صالح لبديوي
- العربي لطرش

- أحمد لسبط

- صالح لبديوي
- العربي لطرش
- نوال ستوتي
- سعيد موسي

- صالح لبديوي
- العربي لطرش

- زهيرة عابد
- محمد بن عتو

- عـــــــــــــبــــــــــــد الـــــــــــــكــــــــــــر¦
طواهرية

- عــبــد احلــمــيــد أحــمـد
خوجة

- عبد القادر حجازي
- محمد كمال علوي

- فريد بوحلبال 
- عــــــــــــبـــــــــــد الــــــــــــغـــــــــــانـي

شرياف
- نور الدين مر¦

- حـــفــيـــظـــة بــوسـالمــة
(م) نكاع

- مصطفى بن حمام
- فطومة بلقاضي (م)

مفالح
- فوزي ديب

- محمد قشطولي
- بغدادي حمدي باشا
- صـــــالح فـــــرنـــــســـــيس

احلمدي
- عـــــــــــــبـــــــــــــد الـــــــــــــقــــــــــــادر

موساوي

الوزراء اHفوضون

مستشارو الشؤون
اخلارجية

كتاب الشؤون
اخلارجية

ملحقو الشؤون
اخلارجية

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

يعW الـسيـد صالح لـبديويp اHـدير الـعام للـمواردp رئـيسـا للجـان اHتـساوية األعـضاء اHـذكورة أعاله وفي حـالة وقوع
مانع يخلفه السيد العربي لطرشp مدير اHوارد البشرية.
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 6 رجب عام  رجب عام 1432 اHوافق  اHوافق 8  يونـيو  سنة  يونـيو  سنة
p2011 يتـضـمن اسـتـخالف عـضـو في الـلـجـنـة اHـكـلـفةp يتـضـمن اسـتـخالف عـضـو في الـلـجـنـة اHـكـلـفة

باقتناء اHمتلكات الثقافية.باقتناء اHمتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 6 رجب عـام 1432 اHـوافق 8
يــونـيــو ســنـة p2011  يــعـW الــسـيــد ســعـيــد لــربـانيp مــديـر
اإلدارة والــوســائـلp عــضــوا في الــلــجــنــة اHــكــلــفــة بــاقــتــنـاء
اHــمــتـلــكـات الــثــقـافــيــةp خـلــفــا لـلــســيـد رابح حــمــديp طـبــقـا
ألحــكـام اHـادة 3 من الـقــرار الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرّخ في
21 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1422 اHــــــوافق 5 مــــــارس ســــــنــــــة 2002

واHــتــضــمن إنــشـاء الــلــجــنــة اHــكـلــفــة بــاقــتــنـاء اHــمــتــلــكـات
الثقافيةp اHعدّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 17 رجب عــام  رجب عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 19  يـــونـــيـــو  يـــونـــيـــو
p2011 يـــتــــضــــمن اســــتــــخالف عــــضــــو بـــاجملــــلسp يـــتــــضــــمن اســــتــــخالف عــــضــــو بـــاجملــــلس ســـنـــة ســـنـــة 
الـتـوجيـهي Hــكــتــبة الــمـطـــالـعـــة الـعـمومـيـة لـواليةالـتـوجيـهي Hــكــتــبة الــمـطـــالـعـــة الـعـمومـيـة لـوالية

أم البواقي.أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 17 رجب عـام 1432 اHـوافق
19 يونيو سنة p2011  يعW السـيد لغديري محمد رئيسا

في اجمللس التوجيهي Hـكتبة اHطالعة العمومية لوالية أم
البواقيp ¨ـثال للوزير اHـكلف بالـثقافـةp للفـترة اHتـبقية
لــلـعــضــويـةp خــلـفــا لـلــســيـد عــبـد الــله بــوقـنــدورةp تـطــبـيــقـا
ألحـــكـــام اHــادة 10 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07 - 275
اHؤرّخ في 6 رمـضان عام 1428 اHوافق 18 سبـتمبـر سنة
p2007 الــذي يــحـدد الــقــانــون األسـاسي Hــكــتــبـات اHــطــالــعـة

العمومية.

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1432
اHوافـق اHوافـق 2 غـشت سنة  غـشت سنة p2011 يحـدp يحـدّد قائمـة الدد قائمـة الدّراساتراسات
والـلـوازم واخلـدمـات اخلـاصـة بـتـكـنـولوجـيـات اإلعالموالـلـوازم واخلـدمـات اخلـاصـة بـتـكـنـولوجـيـات اإلعالم

واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّةHإنّ وزير ا

pووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

pتمّمHعدّل واHا pتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمـضـان عام 1415 اHـو افق  15 فـبـرايـر سـنة 1995

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-57 اHـؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اHــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

pاإلعالم واالتصـال

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــــرارp طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHــادّة 44 من اHـــرســـــوم الــــــرئـــاسيّ رقم 10 - 236 اHــؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHـــــذكـــــــــور أعـالهp إلى حتــــــــديــــــــد قـــــائــــــمـــــــة الــــــدّراســـــات
والـــلــــوازم واخلـــدمــــات اخلـــاصـــة بــــتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصـال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.

اHاداHادّة ة 2 :  : حتدّد قائـمة الدّراسات واللّوازم واخلدمات
اخلاصة بتكـنولوجيات اإلعالم واالتـصال والتي ال تتطلب

اللجوء إلى مناقصةp كما يأتي :

دراســات مــتــعـلــقــة بــإقــامــة مــنـشــآت تــكــنــولــوجــيـاتدراســات مــتــعـلــقــة بــإقــامــة مــنـشــآت تــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :اإلعالم واالتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :

- دراســـات ذات طـــابع اســـتـــراتـــيـــجي : مـــخـــطـــطـــات
تــوجــيـــهــيــة مــعــلـــومــاتــيــةp مـــعــايــيــر ومــقـــايــيسp خــيــارات

pتكنولوجـية

- دراســــات الـــــرصــــد وإمـــــكــــانـــــيــــة اإلجنـــــاز واخلــــبــــرة
pواالستشارة وتدقيق احلسابات

- دراسـات االستشـارة واHسـاعدةp ابتـداء من حتديد
االحـتـيــاجـات إلى غـايـة اسـتالم اHـشـاريع اHـتـعـلّـقـة بـإقـامـة
مـــنــشــآت تـــكــنـــولــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــال أو بــتـــطــويــر

وإدراج حلول معلوماتية.

خدمات خاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :خدمات خاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
pالرقمية WضامHتطوير ا -
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- تـطـوير أنـظـمة اإلعـالم ووضعـهـا في حيّـز الـتّنـفـيذ
واعـتـمـاد حـلـول لــوجـسـتـيـة ونـشـرهـا وتــطـويـر تـطـبـيـقـات
احلـرف وقـواعــد اHـعـطـيـات والـبــوابـات ومـواقع اإلنـتـرنت

pوكذا اخلدمات عبر اإلنترنت
pإيواء بوابات ومواقع اإلنترنت -

- الـــــتـــــكـــــوين فـي مــــجـــــال تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم
pWواألعوان العمومي WوظفHواالتصال لفائدة ا

- صــيـانـة مــنـشـآت تـكــنـولـوجــيـات اإلعالم واالتـصـال
pعلوماتيةHوالتطبيقات ا
pتصديق التكوين -

- وضع مـشاريع جتـريـبـية لـتـقيـيم احلـلـول التي هي
pبصدد تعميمها

- وضع منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط.
اللاللّــوازم :ــوازم :

- اقـتــنــاء الـرخـص الـلــوجــسـتــيــة ورخص االســتـغالل
pوجتـديـدهــا

- اقـــتــــنـــاء مــــنـــشــــآت لـــشــــبـــكــــات ســـلــــبـــيــــة مـــتــــعـــددة
pالـوسـائط

- اقـــتــنـــــــاء بــــــرامج مـــعــلـــومــــاتــــيـــة وتـــطــبـــيـــقــــات
اإلعـالم اآللي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 2
غشت سنة 2011.

- أحـمـد قلـيل : ¨ـثل وزير الـتـربيـة الـوطنـيـةp خلـفا
pللسّيد الطاهر براهمي

- مـــحـــمـــد جـــمـــعـي : ¨ـــثل رئـــيـــســـة مـــجـــلس ســـلـــطـــة
الـضـبط لـلبــريـد واHـواصالت الـسلـكـيـة والالسـلـكيـةp خـلـفا

pللسّيد حبيب عدة عبو
- سمير عروج : ¨ـثل اHدير العامّ للـوكالة الوطنية

pخلفا للسّيد عمر نعيجي pللذبذبات
- سـهــيل جـعـيـجعp ¨ـثل مـنـتــخب عن الـطـلـبـةp خـلـفـا

للسّيد رشيد عرباوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 15  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15  غـشت غـشت
سـنة سـنة p 2011 يـحد p يـحدّد الـقـائمـة االسـميـة ألعـضاء مـجلسد الـقـائمـة االسـميـة ألعـضاء مـجلس
إدارة الــــــوكـــــالـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــتـــــرقـــــيـــــة احلـــــظـــــائـــــرإدارة الــــــوكـــــالـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــتـــــرقـــــيـــــة احلـــــظـــــائـــــر

التكنولوجية وتطويرها.التكنولوجية وتطويرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اHــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2011  حتـــدّدp تــــطـــبــــيـــقــــا ألحـــكـــام
اHـادّتW 9 و10 من اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 04-91 اHـؤرّخ
في 3 صــــــفـــــــر عــــــام 1425 اHــــــوافق 24 مــــــارس ســـــــنــــــة 2004
واHــتــضــمّن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــرقــيــة احلــظــائـر
pالــتـكــنـولــوجـيــة وتـطــويـرهــا ويـحــدد تـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا
القائمـة االسمــية ألعضـاء مجلس إدارة الـوكالة الوطنية

لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرهـاp كما يأتي :
- زهـــــــيــــــة بـــــــراهــــــيـــــــميp ¨ـــــــثــــــلـــــــة وزيــــــر الـــــــبــــــريــــــد

pرئيسـة pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- مـــــــحــــــمــــــد عــــــبــــــد احلـــقp ¨ــــــثـــل وزيــــــــر الــــــدفــــــــاع

pعضوا pالــوطني
- شـريف كـيـشـوp ¨ـثل وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات

pعضوا pاحمللــية
pعضوا pاليّةHثل وزير ا¨ pمحمد طاهر ميلي -

- عـبد الرزاق قـسومp ¨ثل الـوزير اHكلّـف بالبحث
pعضوا pالعلمي

- مـحمـد سعـيد بـوكـلي حسـانp ¨ثل الـوزير اHـكلّف
pعضوا pبالطاقة

- احـــمـــد زايـــدp ¨ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــصّـــنـــاعـــة
واHــــؤســـــســـــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة واHـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقـــــيـــــة

pعضوا pاالستثمـار
- فـــريـــد نـــزارp ¨ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بـــالــــتـــهـــيـــئـــة

pعضوا pالعمرانية
- محمد مالك مجاولp ¨ثل العمالp عضوا.

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
موسى بن حماديموسى بن حمادي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 30  ربــــــيـع األول عـــــام   ربــــــيـع األول عـــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 5 
مــارس سـنـة مــارس سـنـة p 2011 يـتـضــم p يـتـضــمّن اسـتــخالف أعـضـاء منن اسـتــخالف أعـضـاء من
اجملـــلس الـــتــوجـــيــهي لـــلــمـــعــهـــد الــوطـــني لالتـــصــاالتاجملـــلس الـــتــوجـــيــهي لـــلــمـــعــهـــد الــوطـــني لالتـــصــاالت

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 30 ربــــيـع األول عـــام 1432
اHــو افق 5 مــارس ســنــة 2011 يــســتـــخــلف أعـــضــاء اجملــلس
الـتــوجـيـهي لـلـمـعــهـد الـوطـني لالتـصــاالت وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصالp كما يأتي :
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تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 15 صــفــر عـام 1432
اHــوافق 20 يــنــايــر ســنـة 2011 واHـتــضــمّن تــعـيــW أعــضـاء
مـــجــــلس إدارة الــــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــتــــرقــــيـــة احلــــظــــائـــر

التكنولوجية وتطويرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 14  شو  شوّال عام ال عام 1432 اHوافق  اHوافق 12  سبـتمبر  سبـتمبر
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــعـــد يـــعـــدّل الـــقـــرار اHـــؤرل الـــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 26 جـــمــادى جـــمــادى
األولى عــــــام األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 11 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010
واHــتــضــمواHــتــضــمّن تــعــيــW أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـةن تــعــيــW أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـة

الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية.الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 شـوّال عام 1432 اHـوافق
12 سبـتمبـر سنة 2011 تعدّل أحـكام الـقرار اHؤرّخ في 26

جــــمـــــادى األولى عــــام 1431 اHـــــوافق 11 مـــــايــــو ســـــنــــة 2010
واHـتـضمّن تـعـيW أعـضـاء مجـلس إدارة الـوكالـة الـوطنـية

للمالحة الالسلكية البحريةp كما يأتي :
...................................................................."
- راضـــــيـــــة بــــــلـــــبـــــركــــــانيp ¨ــــــثـــــلـــــة وزيــــــر الـــــبـــــريـــــد

pرئيسة pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
....................(الباقي بدون تغيير).................".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 14  شو  شوّال عام ال عام 1432 اHوافق  اHوافق 12  سبـتمبر  سبـتمبر
سـنة سـنة p2011 يـحد يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس

إدارة "بريد اجلزائر".إدارة "بريد اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 14 شـوّال عام 1432 اHـوافق
12 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 حتـدّد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء

مـجــلس إدارة "بـريــد اجلــزائـر" تــطـبــيـقـا ألحــكـــام اHـادّة 11
من اHــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 02-43 اHـؤرّخ في 30 شـوّال
عـام 1422 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنـة 2002 واHـتـضـمّن إنـشـاء

"بريد اجلزائر"p كما يأتي :

- مـيــكــائــيل طــيــارp ¨ــثل الــوزيـر اHــكــلّف بــالــبــريـد
pرئيسا pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- فـــافــا قـــوالp ¨ـــثــلـــة الـــوزيــر اHـــكـــلّف بــاجلـــمـــاعــات
pعضوة pاحمللية

- حـــــــمـــــود قـــــــرمـــــــاشp ¨ـــــثـــل الــــــوزيـــــــر اHـــــكـــــلّف
pعضـوا pالـيةHبا

- فـــريـــد نـــزارp ¨ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بـــالــــتـــهـــيـــئـــة
pعضوا pالعمرانية

- عـبـد العـزيـز لوصـيفp مـسـؤول مكـلّف بـالسـيـاسة
الـــبــريـــديـــة لــدى وزارة الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالم

pعضوا pواالتصال

- أحـــمـــــد بـن }ـــيــــنــــةp مـــســــؤول مـــكــــلّـف بـــاخلـــدمـــــة
الــــعــــامــــة لــــدى وزارة الــــبــــريــــد وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم

pعضـوا pواالتصـال

- مــــحـــــمـــــد مــــالـك مـــــجــــــاولp ¨ـــــثــل مـــــنـــــتـــــخب عـن
pعضوا pالعمــال

- يوسف عالفp ¨ثل اHرتفقpW عضوا.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 15 صــفــر عـام 1432
اHوافق 20 ينـاير سـنة 2011 الـذي يحـدّد القائـمة االسـمية

ألعضاء مجلس إدارة "بريد اجلزائر".

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واRوارد الصيديةواRوارد الصيدية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 28 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
اHـوافق اHـوافق 28 غـشت سـنة  غـشت سـنة p2011 يحـدد تـصـنـيف اHـعـهدp يحـدد تـصـنـيف اHـعـهد
الـوطـنـي الـعـالي لـلـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اHـائـيـاتالـوطـنـي الـعـالي لـلـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اHـائـيـات
وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا
pوارد الصيديةHووزير الصيد البحري و ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 123
اHــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام  1421 اHــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنة 2000  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـيـد الـبـحري

pوارد الصيديةHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 06 -285 اHؤرّخ
فـي 26 رجـب عـــــــام 1427 اHــــــــوافق 21 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2006
واHـتـضـمن حتـويل اHـعـهـد الـتــكـنـولـوجي لـلـصـيـد الـبـحـري
وتــربــيــة اHــائــيــات إلى اHــعــهــد الــوطــني الــعــالي  لــلــصــيــد

pائياتHالبحري وتربية ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 -130 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

pتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا
- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 -181 اHؤرّخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHـنــتـمــW إلى األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـصــيـد
p البحري

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 6
شعـبان عام 1430 اHوافق 28 يولـيو سنة 2009 واHـتضمن
التنـظيم اإلداري للـمعهد الـوطني العـالي للصيـد البحري

pائياتHوتربية ا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 307  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهp يهدف هذا
القرار إلى حتديد تصـنيف اHعهد الوطني العالي للصيد
الــــبــــحــــري وتــــربــــيـــة اHــــائــــيــــات وكــــذا شــــروط االلــــتــــحـــاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHــاداHــادّة ة 2 :  يــصـــنف اHــعــهــد الـــوطــني الــعــالـي لــلــصــيــد
البحري وتربية اHائيات  في الصنف بp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابـعة لـلمـعهـد الوطـني العـالي للـصيـد البـحري وتـربية
اHــائــيــات وكــذا شــروط االلــتــحــاق بــهــذه اHــنــاصبp طــبــقــا

للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

شروط شروط التعيWالتعيWالتصنيفالتصنيف

مرسوم

قرار من 
الوزير

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
العاليالعالي
للصيدللصيد
البحريالبحري
وتربيةوتربية
اHائياتاHائيات

597

215

215

م
م - 1

م - 1

1

1

1

ب
ب

ب

مدير
نائب مدير
للشؤون

البيداغوجية

نائب مدير
لإلدارة
واHالية

-
pأســـتـــاذ مــــســـاعـــد قــــسم ب أو قـــسم أ -
عـــلى األقلp مـــرسمp يـــثـــبت ثالث (3)
ســـــــنــــــوات من األقـــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفــــــة

موظف.
- مــــــهـــــــنــــــدس رئــــــيــــــسـي في الــــــصــــــيــــــد
الــــبـــحـــري وتـــربـــيـــة اHــــائـــيـــاتp عـــلى
األقـلp مــــــــــرسـمp يـــــــــثــــــــــبـت ثالث ( 3 )
ســـــــنــــــوات من األقـــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفــــــة

موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــصـيــد الــبــحـري
pأو رتـبــة مـعـادلـة pــائـيـاتHوتـربـيـة ا
يــــــــــثــــــــــبـت أربـع ( 4 ) ســــــــــنــــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
pمرسم pمتصرف رئيسي على األقل -
يــــــــــــثــــــــــــبـت ثـالث ( 3 ) ســـــــــــــنــــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مـتـصــرف يـثـبت أربع ( 4 ) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

شروط شروط التعيWالتعيWالتصنيفالتصنيف

مقرر من
مدير
اHعهد

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
العاليالعالي
للصيدللصيد
البحريالبحري
وتربيةوتربية
اHائياتاHائيات

129

129

م - 2

م - 2

1

1

ب

ب

رئيس قسم

مدير ملحقة

- مــــــهـــــــنــــــدس رئــــــيــــــسـي في الــــــصــــــيــــــد
pعلى األقل pائـيـاتHالبـحـري وتربـيـة ا
مـــــــرسـمp يـــــــثــــــــبت ســــــــنـــــــتـــــــW ( 2 ) مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مـــفـــتش قـــسم في الـــصـــيــد الـــبـــحــري
pمـرسم pعـلى األقـل pـائــيــاتHوتـربــيــة ا
يــــثـــبـت ســـنــــتـــW ( 2 ) من  األقـــــدمــــيــــة

بصفة موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــصـيــد الــبــحـري
pأو رتــبـــة مــعــادلــة pـــائــيــاتHوتـــربــيــة ا
يــثــبت ثالث ( 3 ) سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مفـتش رئـيسي في الـصـيد الـبـحري
وتـــربـــيــة اHـــائـــيـــاتp يــثـــبت ثالث ( 3 )
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.

- مــــــهـــــــنــــــدس رئــــــيــــــسـي في الــــــصــــــيــــــد
pعلى األقل pائـيـاتHالبـحـري وتربـيـة ا
مـــــــرسـمp يـــــــثــــــــبت ســــــــنـــــــتـــــــW ( 2 ) مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مـــفـــتش قـــسم في الـــصـــيــد الـــبـــحــري
pمـرسم pعـلى األقـل pـائــيــاتHوتـربــيــة ا
يــــثـــبـت ســـنــــتـــW ( 2 ) من  األقـــــدمــــيــــة

بصفة موظف.
pعــــــلـى األقل pمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي -
مـــــــرسـمp يـــــــثــــــــبت ســــــــنـــــــتـــــــW ( 2 ) مـن

األقدمية بصفة موظف.
- مــهــنــدس دولــة في الــصـيــد الــبــحـري
pأو رتــبـــة مــعــادلــة pـــائــيــاتHوتـــربــيــة ا
يــثــبت ثالث ( 3 ) سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه بصفة.
- مفـتش رئـيسي في الـصـيد الـبـحري
وتـــربـــيــة اHـــائـــيـــاتp يــثـــبت ثالث ( 3 )
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
- مـتـصـرف يـثـبت ثالث ( 3 ) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.



اHـاداHـادّة ة 4 :  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهp حتـدد الزيـادة االسـتداللـيـة للـمـنصب الـعـالي لـرئيس مـصـلحـة وكـذا شروط االلـتـحاق

بهذا اHنصبp طبقا للجدول اآلتي :

اHستوىاHستوىاHنصب العالياHنصب العالي
السلالسلّميمي

مقرر من مدير
اHعهد

رئيس
مصلحة إدارية

4
مقرر من مدير

اHعهد

WالتعيWطريقة طريقة التعي WالتعيWشروط شروط التعي الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

- تـقـني سـام في الـصــيـد الـبـحـري وتـربـيـة اHـائـيـات  أو
رتــــبـــة مــــعـــادلــــةp يـــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

رئيس
455مصلحة تقنية

- مــلـحق رئـيــسي لإلدارة أو رتـبــة مـعـادلــةp يـثـبت ثالث
(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــلـــحق اإلدارةp يــــثـــبت ست (6) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة
الفعلية بهذه الصفة.

55

اHـاداHـادّة ة 5 :  يـجب أن يــنـتــمي اHــوظـفــون الـذين يــشـغــلــون مـنــاصب عـلــيـا إلـى رتب تـكــون مـهــامــهـا مــوافـقــة لـصالحــيـات
الهياكل اHعنية.

اHاداHادّة ة 6 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 28 رمضان عام 1432 اHوافق 28 غشت سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير وزير الصيد البحريالصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية
عبد الله خنافوعبد الله خنافو

عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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