
العدد العدد 11
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 4  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 26 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  12-83 مـــؤرخ في 27 ربــيع األول عــام 1433 اHــــوافق 20 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــعــدل ويــتـــمم اHــرســوم
الــتـنـفـيـذي رقـم 97 - 484 اHـــؤرّخ فـي 15 شـعـبــان عـام 1418 الـــمـوافق 15 ديـسـمـــبــر سـنـة 1997 الـذي يـضــبط تـشـكــيـلـة
الهيئة اخلاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغالل األراضي الفالحية.................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  12-84 مؤرخ في 27 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 20 فبـراير سنة q2012 يحـدد كيـفيـات منح االعـتماد
...........................................Wالعقاري Wرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطني للمرقHمارسة مهنة اH

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  12-85 مـؤرخ في 27 ربــيع األول عـام 1433 اHــوافق 20 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتــضـمـن دفـتــر الــشـروط
النموذجي الذي يحدد االلتزامات واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.............................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  12-86 مؤرخ في 4 ربيع الـثاني عام 1433 اHـوافق 26 فبـراير سنة q2012 يــحدد كيـفيات تـطبيق اHادة
5 من األمــر رقـم 12- 01  اHـؤرخ  فــي 20 ربــيـــع األول عـــام 1433 اHــوافــــق 13 فــبـرايــر ســنــــــة 2012 الـــــذي يـحــــدد
الـدوائـــر االنتخابـية وعـدد اHقـاعد اHطلـوب شغلهـا في انتخابات البرHان.........................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يــنــايــر ســنــة q2012 يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام نـــــوّاب مــديــــرين
باHديريــة العامــة للوظيفــة العمـومــية.........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يـنـاير سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نوّاب مـديـرين بوزارة
الشؤون اخلارجيّة........................................................................................................................................

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يـتضمّنـان إنهاء مهـام بوزارة الطاقة
واHناجم.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 26 يـنــايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام نـائب مــديـر بـوزارة
النّقـل........................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يـــنــايـــر ســنــة q2012 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــديــرة األشـــغــال
العمومية في والية سعيدة............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 26 يـنــايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـكــلّف بـالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اHدرسـة الوطـنية
العليا للطب البيطري..................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 26 يــنـايـر سـنـة q2012 يـتـضــمّن إنـهـاء مــهـام رئــيس قـسم بـوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـوافق 26 يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اHــؤســســات
الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية في والية معسكر...............................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يـــنــايـــر ســنــة q2012 يــتــضـــمّن تــعــيــW نــائـب مــديــر بــرئــاســة
اجلمهوريّة (األمانة العامّة للحكومة)...............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يـتضمّن الـتعيـW باHديـرية العـامّة للـوظيفة
العمومية...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّن تعيW اHدير العامّ للجالية الوطنية
في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجيّة..............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يتضـمّن تعيـW مدير الـكفاءات الـوطنية في
اخلارج والبرامج والشؤون االجتماعية بوزارة الشؤون اخلارجيّة.......................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يــنــايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعــامّ لــلــمــعــهــد
الدّبلوماسي والعالقات الدولية.....................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يتـضمّن تعـيW نائب مـدير باHركـز الوطني
لإلشارة التابع للجمارك..............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّن التعيW بوزارة الطاقة واHناجم.....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنة q2012 يـتـضمّن تـعـيـW رئيـسـة دراسات بـالـديوان
الوطني لإلحصائيات...................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة النّقـل..........

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنة q2012 يـتـضـمّـن تـعـيـW مـفتـش بـاHـفـتـشـيـة الـعـامّة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يتـضمّن تعـيW نـائب مدير بـوزارة األشغال
العمومية...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة q2012 يـتضـمّن تعيـW مديـرين لألشغال الـعمـومية
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّنان تـعيW مديرين للثقافة في
......................................................................................................................................................Wواليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 26 يـنــايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW مــديـرة اHــتـحف اجلــهـوي
باHنيعة......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّن تعيW نائب مدير بجامعة جيجـل...

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة q2012 يتضمّن التّعيW بجامعة سعيدة................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يـــنــايـــر ســنــة q2012 يــتـــضــمّن تـــعــيــW عـــمــيــد كـــلــيــة الـــعــلــوم
االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 26 يـنـاير سـنة q2012 يتـضمّن تـعـيW مـدير الـصّحـة والسّـكان في
والية قـاHة..................................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2  ربـــيـع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 26 يــنـــايـــر ســـنــة q2012 يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــكـــلّف بـــالــدّراســات
والتّلخيص بوزارة االتصال..........................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مــؤرّخ في 24 ذي احلــجــة عــام 1433 اHـــوافق 19 ديــســمـــبــر ســنــة q2011 يـــتــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى مـــديــر الــشــؤون
التجارية اHتعددة األطراف............................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 24 ذي احلـجــة عـام 1433 اHـوافق 19 ديـسـمــبـر سـنـة q2011 يــتـضــمن تـفـويـض اإلمـضـاء إلى مــديـر تــرقـيـة ودعم
اHبادالت االقتصادية....................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 24 ذي احلــجــة عــام 1433 اHـــوافق 19 ديــســمــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلـى مــديــر الــعالقــات
الثنائية.....................................................................................................................................................

قرارات مؤرّخة في 24 ذي احلجة عام 1433 اHوافق 19 ديسمبر سنة q2011 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين......

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2011 ..........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2011 ............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2011 ...........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-83  مــؤرخ في مــؤرخ في 27 ربــيع األول ربــيع األول
يـــعـــدليـــعـــدل  q q2012 ـــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHـــــوافق اHعــــام عــــام 1433  ا
اHـــؤرّخ ويــتـمـم اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقـم ويــتـمـم اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقـم 97 -  - 484 اHـــؤر 
فـي فـي 15 شــعـــبـــان عــام  شــعـــبـــان عــام 1418 الـــمــوافق  الـــمــوافق 15 ديــســـمـــبـــر ديــســـمـــبـــر
ســنــة ســنــة 1997 الــذي يــضــبط تــشــكــيــلــة الــهــيــئــة اخلــاصـة الــذي يــضــبط تــشــكــيــلــة الــهــيــئــة اخلــاصـة
وكــــذلك إجـــــراءات إثــــبــــات عــــدم اســــتـــــغالل األراضيوكــــذلك إجـــــراءات إثــــبــــات عــــدم اســــتـــــغالل األراضي

الفالحية.الفالحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرّخ في أوّل
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتمّمHعدّل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرّخ في أوّل
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

qادة 20 منهHال سيما ا qالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اHــــؤرّخ في 5
رمضان عام 1431 اHوافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد
شــروط وكــيــفـيــات اســتــغالل األراضي الــفالحــيـة الــتــابــعـة

qلألمالك اخلاصة للدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و �قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 96-87 اHؤرخ
في 6 شــــوّال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
qــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

 qتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-484 اHؤرخ
في 15 شـعـبـان عـام 1418 اHـوافق  15 ديـسـمـبـر سـنة 1997
الـذي يــضــبط تــشـكــيــلــة الـهــيــئـة اخلــاصــة وكــذلك إجـراءات

 qإثبات عدم استغالل األراضي الفالحية
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتتميم أحـكام اHرسوم التنفيذي رقم 97-484 اHؤرخ في
15 شـــعـــبـــان عـــام 1418 اHــوافق  15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1997

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادة 2 : تــطـبق أحــكـام هـذا اHــرسـوم عـلى األراضي
الفالحية غير اHستغلة اخلاضعة للقانون اخلاص.

تـبـــقى األراضـي الـفـالحـيـة غـيــر اHــســتـغـلـة الـتـابـعـة
لـألمالك اخلـــاصـــة لــــلـــدولـــةq خـــاضــــعـــة ألحـــكـــام اHـــادة 28 من
الــــقـــــانــــون رقم 10 - 03 اHـــــؤرّخ في 5 رمــــضـــــان عــــام1431

اHوافق 15 غشت سنة 2010 واHذكور أعاله". 

اHــاداHــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادة 3 : تـؤسس اللـجـنة اHـذكـورة في اHادة األولى
أعالهq على مستوى كل والية.

وتتشكل من :

qرئيسا qصالح الفالحية للواليةHمدير ا -

- اHــــــديـــــر الــــــوالئـي لــــــلـــــديــــــوان الــــــوطــــــني لـألراضي
qالفالحية

- عـــضـــو من الـــغــــرفـــة الـــفالحــــيـــة الـــوالئـــيــــة يـــعـــيـــنه
qرئيسه

- عضو من اجمللس الشعبي الوالئي يعينه رئيسه.

يـــعــW أعـــضـــاء الـــلـــجــنـــة بـــقـــرار من الـــوالي اخملـــتص
إقليميا Hدة ثالث (3) سنوات.

و�كنـها االسـتعـانة بأي شـخص من شأنه مـساعـدتها
في أشغالها".



4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 611
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 5 : تــــثــــبـت الــــلـــــجــــنــــة حـــــالــــة عــــدم اســـــتــــغالل
األراضي الفالحية بناء على التحقيقات اHتخذة :

qبادرة من أعضائها� -
qصالح الفالحيةHمن ا -

qمن الديوان الوطني لألراضي الفالحية -
- بناء على إخطار من أي شخص.

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

اHــاداHــادّة ة 5 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادة 8 : طـبـقا ألحـكـام اHـادتW 51 و52 من الـقـانون
رقم 90 - 25 اHـــــــؤرّخ فـي أوّل جـــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1411
اHــوافق  18 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990 واHــذكــور أعالهq يــرسل
اإلعـذار األول في رسـالة مـضـمنـة مـوصى علـيـها مع وصل
اســـــتالمq ويـــــبـــــلـغ اإلعـــــذار الــــثـــــانـي عن طـــــريـق مـــــحـــــضــــر

قضائي". 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-84 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع األول ربــيع األول
يـــحـــدد  qيـــحـــدد q2012 ـــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHـــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
كــيـــفـــيـــات مــنـح االعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقيكــيـــفـــيـــات مــنـح االعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقي
الـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك اجلــــدول الـــوطـــنيالـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك اجلــــدول الـــوطـــني

.Wالعقاري Wللمرق.Wالعقاري Wللمرق
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 40-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واHتـعـلق �ـعايـيـر حتـديـد النـشـاطـات واHهن اHـقـنـنة

qتممHا qاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 41-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
qـــتــعـــلق بــشـــروط الــقـــيــد في الـــســجل الـــتــجــاريH1997  وا

qعدلHا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHواد 4 و 21 و 23 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اHرسـوم إلى حتديد كيـفيات مـنح االعتمـاد Hمارسـة مهنة
اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني

.Wالعقاري Wللمرق

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة اHـادة 2 :  : يـعـتـبـر مــرقـيـا عـقـاريـا كل شـخص طـبـيـعي
أو مـــعـــنـــوي يـــحـــوز اعـــتـــمـــادا و�ـــارس نـــشـــاط الـــتـــرقـــيــة
الـعــقـاريـة كــمـا هـو مــحـدد في الــقـانـون رقم 11-04 اHـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2011 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 :  : �ـثل نشـاط اHـرقي العـقاري مـهـنة مـنظـمة
في مــفــهــوم الــتــشــريـع والــتــنـظــيـم اHــعــمــول بــهــمــاq تــكـون

�ارسته مانعة ألي نشاط آخر مدفوع األجر.
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2 -  بالنسبة للشخص اHعنوي : -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
qأن يكون خاضعا للقانون اجلزائري -

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
qمشروعه أو مشاريعه العقارية

- أن يـقــدم اHـالك أو اHالك ضـمـانـات حـسن الـسـلـوك
وعـــدم الـــوقــوع حتـت طــائـــلــة عـــدم الـــكــفـــاءة أو أحـــد مــوانع
اHـمـارســة كـمـا نـصـت عـلـيـهــا أحـكـام اHـادة 20 من الــقـانـون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

يـــجب أن تـــتـــوفـــر في اHـــســـيـــر الــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
qهنـية كمـا هي محددة أعالهHبحـسن السلـوك والكفـاءات ا

.Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 7 :  : زيـادة عـلى الـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـالهq يــــجـب أن يــــتــــوفــــر لــــدى طــــالـب االعــــتــــمــــاد
Hــمــارسـة مــهــنـة اHــرقي الــعــقــاري مـحـالت ذات اسـتــعــمـال
جتـاري مالئـمــة تـسـمح �ـمــارسـة الئـقـة ومــعـقـولـة لــلـمـهـنـة

وتكون مجهزة بوسائل االتصال.

ويــجب تـقــد£ إثـبــات وجــود احملالت عـنــد الــتـســجـيل
.Wالعقاري Wفي اجلدول الوطني للمرق

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــجب أن يـــودع طـــلب االعـــتـــمـــاد الــشـــخص
الـــطـــبـــيـــعي أو اHـــمـــثـل الـــشـــرعي أو الـــقـــانـــوني األســـاسي
للـشـخص اHـعـنويq لـدى اHـصـالح اخملـتـصة لـلـوزيـر اHـكلف

بالسكن.

وعــــنــــدمــــا يـــــكــــون اHــــلف كــــامـالq يــــتم تــــســـــلــــيم وصل
استالم.

يجب إرفاق الطلب بالوثائق اآلتية :

أ)  أ)  بالنسبة  للشخص الطبيعي بالنسبة  للشخص الطبيعي :
q12 يالد رقمHمستخرج من شهادة ا -

- مـستـخرج من صـحيـفـة السـوابق القـضائـية ( رقم
q3) ال يزيد تاريخ صدوره على ثالثة (3) أشهر
qهنيةHالوثائق التي تثبت الكفاءات ا -
qلكية أو إيجار محلHنسخة من عقد ا -
qشهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب -

- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي
العقاري ومسؤولياته اHهنيةq اHملوء كما ينبغي.

ب)  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب)  بالنسبة للشخص اHعنوي :
qعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

اHـــــادة اHـــــادة 4 :  :  تــــخـــــضـع مـــــهـــــنـــــة اHـــــرقي الـــــعـــــقـــــاري إلى
احلـصــول اHــسـبـق عـلى االعــتــمـاد والــتـســجــيل في الــسـجل

.Wالعقاري Wالتجاري وفي اجلدول الوطني للمرق

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wالعقاري WرقHاعتماد اWالعقاري WرقHاعتماد ا

اHـادة اHـادة 5 :  : يـتم تـسـلــيم اعـتـمـاد اHــرقي الـعـقـاريq وفق
الـشـروط اHبـيـنة أدنـاهq من الـوزيـر اHكـلف بـالسـكنq بـعد

موافقة جلنة اعتماد للترقية العقارية.

اHــادة اHــادة 6 :  : ال �ــكـن أيّــا كــان الـــتــقــدم بـــطــلب االعـــتــمــاد
Hــمـارسـة مـهـنـة اHـرقي الـعــقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشـروط

اآلتية :

1 - بالنسبة  للشخص الطبيعي  :- بالنسبة  للشخص الطبيعي  :

- أن يــكــون عـمــره خــمـســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
qاألقل

qأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم ضــمــانـات حــسن الــســلـوك وعــدم الــوقـوع
حتـت طــائــلــة عـــدم الــكــفــاءة أو أحـــد مــوانع اHــمـــارســة كــمــا
نــــصت عـــلـــيـــهـــا أحـــكـــام اHـــادة 20 من الـــقـــانـــون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

qذكور أعالهHسنة 2011 وا

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
مشروعه أو مشاريعه العقارية.

تـوضح كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه اHـطـة بـقـرار مـشـتـرك
بW الوزير اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالسكن.

qدنيةHأن يتمتع بحقوقه ا -

- أن يـــكـــتــــتب عــــقـــد تــــأمـــW ضــــد الـــعــــواقب اHــــالـــيـــة
qهنية لنشاطاتهHدنية واHسؤولية اHوا

- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط.

qبـــكــفــاءة مــهــنــيــة qــرســومHيــقــصــد في مـــفــهــوم هــذا ا
حـــيــازة شــهـــادة عــلــيــا فـي مــجــال الـــهــنــدســة اHـــعــمــاريــة أو
البـنـاء أو الـقـانـون أو االقـتـصـاد أو اHـالـيـة أو الـتـجارة أو
أي مــجـــال تـــقـــني آخـــر يــســـمح بـــالـــقـــيــام بـــنـــشــاط اHـــرقي

العقاري.

عـــنـــدمـــا ال يـــســـتـــوفي الـــطـــالب الـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
بـالـكـفــاءات اHـهـنــيـة اHـذكـورة أعـالهq فـإنه يـتــعـW عـلـيه أن
يثبت االسـتعانة بـصفة دائـمة وفعـلية �ـسير تـتوفر فيه

هذه الشروط.
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- نـسخـة من اجلـدول الـرسـمي لإلعالنـات القـانـونـية
qتضمنة تأسيس الشركةHا

Wـــــداوالت الــــتـي § خاللـــــهــــا تـــــعــــيــــHنــــســــخـــــة من ا -
الــــرئـــيـس واHـــديــــر الـــعــــام أو اHـــســــيـــرq مــــا لم يــــكن هـــؤالء

qقانونا Wمؤسس
- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي

qملوء كما ينبغيHا qهنيةHالعقاري ومسؤولياته ا
WــــؤســـســـHــــســـيـــر اHـــديــــر الـــعـــام أو اHإثـــبــــات أن ا -
قــانـــونــا تــتــوفــر فـــيــهــمــا الـــكــفــاءات اHــهـــنــيــة احملــددة أعاله

.Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتــعـW عـلى الــوزيـر اHـكــلف بـالــسـكن الـرد
عـــلى طـــالـــبــي االعـــتـــمـــاد الـــذين تـــتـــوفــر فـــيـــهم الـــشــروط
اHـبـيـنـة في اHـادة 6 أعاله في أجل ثـالثة (3) أشـهـر ابـتـداء

من تاريخ استالم الطلب.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــخـضـع طـلـبــات اعـتــمـاد اHــرقي الــعـقـاري
إلى الـــــتـــــحــــقـــــيـق اإلداري الــــذي تـــــقـــــوم به مـــــصـــــالح األمن
اخملـتـصـةq الـتي يـتـعـW عـلـيـهـا إبـداء رأيهـا فـي أجل أقـصاه

شهران (2) ابتداء من تاريخ مراسلتها.

اHادة اHادة 11 :  : يتم رفض االعتماد إذا :
qطلوبةHكان الطالب ال يستوفي الشروط ا -

- كـــان الــــطـــالب قــــد ســـحب مــــنه االعــــتـــمـــاد بــــصـــفـــة
qنهائية

- كان التحقيق سلبيا.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : يــــجـب أن يــــبــــرر قــــرار رفـض االعــــتــــمــــاد
ويبلغ إلى صاحب الـطلب برسالة مـوصى عليها مع وصل

استالم.

وفي هـذه احلــالـةq �ــكن صـاحب الــطـلب أن يــقـدم في
q(30) يـومـا ابـتداء مـن تـاريخ تـبلـيـغه الـرفض Wأجل ثالث

طعنا كتابيا لدى الوزير اHكلف بالسكن من أجل :
- تـقـد£ عنـاصـر مـعـلـومات جـديـدة أو إثـبـاتـات لدعم

qطلبه
- احلصول على دراسة مكملة.

ويــتـعــW عــلى الــوزيــر اHـكــلف بــالــسـكـن الـفــصل في
ذلك في غضون الشهر الذي يلي استالم الطعن.

اHـادة اHـادة 13 : : اعــتـمــاد اHـرقي الــعـقــاري شـخــصي وقـابل
لإللغاء.

وال �ــكن الــتــنــازل عـنـه وال �ـكن أن يــكــون مــوضـوع
إيجار أيّا كان شكله.

اHـادة اHـادة 14 :  : تـنـشــأ لـدى الـوزيـر اHـكـلـف بـالـسـكن جلـنـة
اعتـماد اHرقـW العقـاريW يرأسـها �ثـلهq تدعى في صلب

النص "اللجنة" وتتكون من :
- �ـثل عن الــوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة واجلـمــاعـات

qاحمللية
qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالسكنHثل عن الوزير ا� -

- اHدير الـعام لصـندوق الـضمان والـكفـالة اHتـبادلة
للترقية العقارية أو �ثله.

تـتولى مـصالح الـوزارة اHكـلفـة بالـسكن مـهام أمـانة
اللجنة.

�ـكن أن تـسـتـعـW الـلـجــنـة بـأي شـخص �ـكـنه بـحـكم
اختصاصه مساعدتها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــعــW أعــضــاء جلــنــة االعــتــمــاد اHــنــصـوص
عـليـها أعاله بـقرار من الـوزير اHـكلف بـالسـكنq بنـاء على
اقـتـراح من الـسلـطـات الـتي يـنـتمـون إلـيـهـا Hدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـالـة انـتـهـاء مـهـام أحـد األعـضـاء اHـعـيـنـqW يـتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 16 :  : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :
- دراسـة طـلبـات االعـتـماد والـطـعون Hـمـارسة مـهـنة

qوإبداء الرأي فيها qرقي العقاريHا
- دراسـة أي مـسألـة تـتـعـلق بـاHـهـنةq يـعـرضـهـا عـلـيـها

qوإبداء الرأي فيها qكلف بالسكنHالوزير ا
- دراسـة الطـعون الـتي يـقدمـها لـدى الـوزير اHـكلف
بالسـكنq اHرقـون العقـاريون تـطبيـقا ألحـكام اHادة 65 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اHــوافق 17 فــبـــرايــر ســـنــة 2011 واHـــذكـــور أعــالهq وإبــداء

qالــرأي في ذلك
- دراســة كل قــرار ســحب االعــتــمــاد يــعــرضه عــلــيــهـا

الوزير اHكلف بالسكنq وإبداء الرأي فيه.

qــوافــقـةH17 :  : عــنــدمــا تــبــدي الــلــجــنــة رأيــهــا بــا اHـادة اHـادة 
يــســلم الـــوزيــر اHــكــلـف بــالــســكـن االعــتــمــاد لـــلــطــالب وفق

النموذج احملدد �وجب قرار.

وفي هذه احلالةq يـتعW على صاحب االعـتماد القيام
بــجـمــيع الـشـكــلـيــات الـضـروريــة قـصـد الــقـيـد فـي الـسـجل

التجاري.
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18 :  : جتــتــمع الــلــجــنــة بـنــاء عــلـى اسـتــدعــاء من اHـادة اHـادة 
رئـيـسـهـا في دورة عـاديـة أربع (4) مـرات في الـسـنـة عـلى

األقل.

وجتـتـمع في دورة غــيـر عـاديـة كـلــمـا دعت الـضـرورة
إلى ذلك بطلب من رئيسها.

اHــــادة اHــــادة 19 :  : يــــحــــدد رئــــيـس الــــلّــــجــــنــــة جــــدول أعــــمــــال
االجتماعات.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اللـجنة قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على األقل من
تـــاريخ االجـــتــمـــاع. و�ــكن تـــقــلـــيص هـــذا األجل بــالـــنــســـبــة

للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــادة اHــادة 20 :  : ال تـــصح مـــداوالت الـــلـــجـــنـــة إال بـــحـــضــور
ثلثي (3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابq جتـتـمع الـلــجـنـة في األيـام
الثـمانية (8) اHـواليةq وتصح مـداوالتها حـينئذ مـهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
qاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
: Wاآلتيت Wالصيغت
qوافقةHرأي با -

- رأي بالرفض معلال.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تـــدوّن مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــــرسل مـــحـــاضــــر اHـــداوالت الـــتي يــــوقـــعـــهـــا أعـــضـــاء
اللـجـنـة إلى الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

23 :  : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 23 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واHــذكــور أعـالهq يــتــعــW عـــلى طــالب
االعـــتـــمـــاد عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــشـــكـــلــــيـــات الـــقـــيـــد في الـــســـجل
الــتـــجــاريq مـــوافــاة الــوزيـــر اHــكــلف بـــالــســكن بـــالــوثــائق

اآلتية :
qسيرHالك واHدنية للمالك أو اHوثائق احلالة ا -

qنسخة من مستخرج السجل التجاري -
qنسخة من رقم التعريف الضريبي -

qنسخة من وثيقة بنك محل الوفاء -

- نسخة من سند شغل احملل اHستعمل كمقر.

يـترتب قانونـا على عدم مـراعاة هذه الشـكليات إلى
تـطبيق العـقوبات التي نـصت عليهـا أحكــام اHـادة 64 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432

اHوافق 17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wالعقاري Wمسك اجلدول الوطني للمرقWالعقاري Wمسك اجلدول الوطني للمرق

اHادة اHادة 24 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 23 من الـقانون رقم
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فـبـرايــر سـنـة 2011 واHــذكـور أعالهq يــتم تـسـجــيل حـائـزي
االعـــتـــمـــاد اHـــقـــيـــديـن قـــانـــونـــا في الـــســـجل الـــتـــجـــاري في
اجلدول الوطني للـمرقW العقاريqW اHفتوح لدى الوزير

اHكلف بالسكن.

ويــتـــوج الــتـــســـجــيـل في اجلــدول الـــوطـــني بــتـــســـلــيم
اHرقي العقاري شهادة تسجيل.

اHادة اHادة 25 :  : تعد شهـادة التسجـيل في اجلدول الوطني
لـلـمـرقــW الـعـقـاريـW تـرخــيـصـا Hـمـارسـة اHــهـنـة ويـتـرتب
عــلـــيــهــا بــالـــفــعل انــتــســـاب اHــرقي الــعـــقــاري إلى صــنــدوق

الضمان والكفالة اHتبادلة للترقية العقارية.

اHـادة اHـادة 26 :  : يـحــدد شـكل ومـضــمـون شـهـادة الــتـسـجـيل
في اجلـــدول الـــوطـــنـي لـــلـــمـــرقـــW الـــعــــقـــاريـــW بـــقـــرار من

الوزير اHكلف بالسكن.

Wادة 27 :  : يجب أن يـظهـر اجلدول الـوطنـي للـمرقHادة اHا
الـعـقـاريـW بـالـنـســبـة لـكل تـسـجـيل مـراجع االعـتـمـاد وكـذا

اHعلومات اآلتية :

- تــعـيــW اHــرقي الــعــقـاري ومــقــره ورأسـمــاله ورقم
قـــيــده فـي الـــســجـل الــتـــجـــاري ورقم تـــعـــريـــفه الـــضــريـــبي

qووثيقة بنك محل الوفاء

- هــويــة وعــنــوان حــائــز أو حــائــزي رأس اHــال وكــذا
qسيرHهوية وعنوان ا

- أي معلومة متـعلقة باHشاريع العقارية التي بادر
بــهـــا اHــرقـي الــعـــقــاري واHــشـــاريع الـــعــقـــاريــة اHـــنــجــزة أو
اجلـاري إجنـازها وكـذا الـتدابـيـر التـأديـبيـة التـي قد يـكون

qتعرض إليها

- الــتــصـريح بــكل مــشـروع عــقـاري يــبــادر به اHـرقي
العقاري.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qـــادة 6 أعالهH28 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــادة اHــادة 
�ـكن اHـرقW الـعـقـاريW اHـمـارسـW نشـاطـهمq عـنـد تاريخ
نشر هذا اHرسـوم في اجلريدة الرسميـةq والذين يثبتون
خــــمس (5) ســــنـــوات مـن الـــنــــشـــاط مـع إجنـــازهم الــــفــــعـــلي
Hشاريع عقاريـةq طلب احلصول على االعتـماد بصفة مرق

عقاري.

أما أولئك الذين �ـارسون نشاطهم وال تتوفر فيهم
الـشــروط اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي الـفــقـرة الــسـابــقـةq فــإنـهم
�ـكن أن يــطـلـبـوا احلـصــول عـلى االعـتـمـاد شــريـطـة إثـبـات
اســتــعــانــتــهم بــصــفـة دائــمــة وفــعــلــيـة �ــســيــر تــتــوفـر فــيه

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 6 أعاله.

اHادة اHادة 29 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-85 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 20 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
دفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد االلـتـزامـاتدفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد االلـتـزامـات

واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
qيـحــدد الـقــواعـد الــتـي تــنـظم نـشاط الـترقـية الـعقـارية

qادة 47 منهHال سيما ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 97 - 40
اHـــؤرخ في 9  رمـضـان عـام 1417 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة
1997واHـتـعـلق �ـعـايـيـر حتـديـد الـنـشـاطـات واHـهـن اHـقـنـنة

qتممHا qاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Hـمـارســة مـهـنـة

اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qWالعقاري Wللمرق

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 47 من الـقـانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق
17 فبـراير سنة 2011 واHذكور أعـالهq يهدف هـذا اHرسوم

إلى اHـوافـقـة عــلى دفـتـر الـشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحـدد
االلتزامات واHسؤوليات اHهنية للمرقي العقاري.

يـعـد اHـرقي الـعـقـاري دفـتر الـشـروط طـبـقـا لـلـمـلحق
اHرفق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :   :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 اHلحقاHلحق

دفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد االلــــتـــزامـــاتدفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد االلــــتـــزامـــات
واHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاريواHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاري

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقــم 11- 04 اHـــــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــــيــع األول عـــــــــــــام 1432
اHـــوافـق 17 فـــبــــرايـــر ســنـــة 2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد
الــتي تـنـظم نـــشــاط الــتـــرقــيــة الـعــقـاريـةq يــهــدف دفــتــر
الـــشــروط الــنـــمـــــوذجـي هــــذا إلــى حتــديـد االلــتـــزامــات

واHـسـؤوليـات اHـهنيـة لـلمرقي العقاري.
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اHـادة اHـادة 2 : : يــتـعــهـد اHـرقي الــعـقــاري �ـمـارســة نـشـاطه
فـي ظل االحــتــرام الــصــارم ألحــكـــام الــقــانــون رقــم 04-11
اHــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــيــع األول عـــــــــــام 1432 اHــــــــــــوافــق 17
فـــــبــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 واHـــــذكـــــور أعاله وكــــــذا مـــــجـــــمــــوع

النـصـوص اHـتـخـذة لـتطبيقه.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتـعـW علـى اHرقي الـعـقـاري الـسهـر بـصـفة
دائمة على إثراء أخالقيات اHهنة.

4 : : يــــتـــــعــــW عــــلـى اHــــرقـي الــــعــــقـــــاري الــــوفــــاء اHــــادة اHــــادة 
بالتزاماته اجتاه الدولة واجتاه زبائنه.

اHادة اHادة 5 : : يتعW عـلى اHرقي العقاري �ـارسة مهنته
في ظل االحــتـرام الـصـارم لــلـقـوانـW والــتـنـظــيـمـات الـتي

تنظم النشاط التجاري.

Wرقي العـقاري اكتـتاب تأمHعـلى ا Wادة 6 :  : يـتعHادة اHا
أو عــدة تـأمــيـنــات عـلى اآلثــار اHـالــيـة Hــسـؤولــيـته اHــدنـيـة

واHهنية.

اHادة اHادة 7 :: يتعW على اHرقي العقاري أن تتوفر لديه
مـــــحالت كــــافـــــيــــة ومـالئــــمــــة الســـــتــــقــــبـــــال وإعالم زبـــــائــــنه

.WستقبليHا

اHـادة اHـادة 8 :  : يـتـعW عـلى اHـرقي العـقـاري السـعيq أثـناء
�ارسته للمهنةq إلى التحسW الدائم لراحة زبائنه.

اHـادة اHـادة 9 : : يـتــعــW عـلـى اHـرقي الــعــقــاري الـســهــر عـلى
جمال اإلطار اHبني واحـترام اHعايير العـمرانية اHعمول

بها.

اHــادة اHــادة 10 :  :  يـــتــعــW عـــلى اHــرقـي الــعــقـــاري في إطــار
تــصــمــيـم وإجنــاز مــشــاريــعه الــعــقــاريــةq احــتــرام الــقــواعـد
الـعـامـة لـلـتـهيـئـة والـتـعـميـر والـبـنـاء احملـددة في الـتـشريع
اHـــعــمـــول به وااللـــتــزام �ـــضــمـــون مــخـــطــطـــات الــتـــهــيـــئــة

والعمران اHصادق عليها قانونا.

اHادة اHادة 11 :: يتعW عـلى اHرقي العقـاري عدم استغالل
حسن نية وثقة اHقتنW بأي شكل من األشكال.

12 :  يــــــتــــــعــــــيــن عــــــلـى اHــــــرقـــي الــــــعــــــقـــــــــاري اHـــــادة اHـــــادة 
االمتثــال ووضع حتت تصرف اHصالح اHؤهلةq كل وثيقة
تـــفــيـــــــد في مــراقـــبــة وتـــســيــيـــر اHــشـــروع الــعــقـــاري عــلى

اHستويW التقني والتجاري.

اHـادة اHـادة 13 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـــكـــيــيف الـــســكـــنـــات وفق ©ط الـــعــيش احملـــلي مع ضـــمــان
راحـة ساكنـيهـا حسب اHـواصفـات احملليـة والثـقافـية Hوقع

اHشروع.

اHـادة اHـادة 14 :  :  يـتـعيــن عـلـى اHـرقــي الـعـقــاري الـسـهــر
عـــلى األخــــــذ بـــعــــيـن االعـــتـــبــــار لـــنـــوعـــيــــة اإلطـــار اHـــبـــني
اHتواجدq فيمـا يخص فنه اHعماري وتنظيمه وتكيفه مع

السياق العام.

اHـادة اHـادة 15 :: يــتـعـW عــلى اHـرقي الــعـقـاري الــعـمل عـلى
الـبحث عن حـلول تـسمح بـاالستـجابـة إلى منـطق تقـليص

احلاجات إلى الطاقة.

اHـادة اHـادة 16 :: يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
اســتــعــمـــال مــواد بــنــاء ذات جــودة عـــالــيــة تــلــبـي اHــعــايــيــر

اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 17 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـنفيـذ األشغـال في ظل احتـرام األنظـمة التـقنـية اHـعمول

بها وكذا القواعد الفنية.

اHــادة اHــادة 18 : : يــتـــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري تــلــبــيــة كل
اإلجراءات اHتعلقة �راقبة البناء.

qـرقي الـعقـاري في إطـار نـشاطهHـادة 19 : : يـتـعهـد اHـادة اHا
بــعـدم االسـتالمq مـن اHـقـتـنــqW أي دفــع ودفـع جـزئي و/أو
تــــســــبـــــيـقq بــــأي شـــــكل مـن األشــــكــــالq إذا كــــان ذلـك  غــــيــــر
مـفــروض وغـيـر نــاجت عن إعـداد تــام لـعـقــد الـبـيـع أو الـبـيع
عـلى التصامـيم أو احلجزq كمـا نصت عليه أحـكام القانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله. 

اHــادة اHــادة 20 :  : يــتـــعـــW عـــلى اHـــرقي الـــعــقـــاري أن يـــوفــر
طوال مدة إجناز مشـاريعه وحتى االنتهاء منهاq الوسائل
اHــالـــيــة والـــتــقـــنــيـــة واHــاديــة الـــكــافـــيــة حـــسب أهــمـــيــة كل

مشروع قابل لإلجناز.

اHــادة اHــادة 21 : : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن تــتــوفـر
لــديه بــصــفـــة دائــمــة الــوســائل اHــالــيــة الــضــروريــة إلنــهــاء

مشاريعه العقارية.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن يــتــوفـر
qWــؤهــلــHا WــوظــفـــHقــدر كـــاف من ا qبــصــفـــة دائــمــة qلـــديه

الذين لهم صلة بالنشاط.

اHــادة اHــادة 23 : : يــســهـــر اHــرقي الــعــقــاري عـــلى اســتــعــمــال
وســائل تــكــنــولـوجــيــات اإلعالم واالتــصــال في عالقــاته مع

شركائه.
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اHــــادة اHــــادة 24 :  : يــــتـــحــــمل اHــــرقي الــــعـــقــــاري مــــســـؤولــــيـــة
الـتنـسـيق في جـميع الـعـمـليـات الـتي تـرتبط بـالـدراسات
واألبــحـاث وتــعـبــئـة الــتـمــويل وكــذا تـنــفـيــذ أشـغــال إجنـاز

اHشروع العقاري.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــرقـي الـــعــــقــــاري قـــبل أي
عمـليـة بيع أو تـسويق لـكل أو جلزء من مـشروعهq  ضـمان
إشـــهــــار صـــــادق وواســــع بـــمـخـــتـــلف وســـائـل اإلعـــالم
وال ســــــيـــــــمــــــا عن طـــــــريق اإلعـالن اHــــــرئـي والــــــواضـح عــــــلى
مــــســــتــــوى مــــقـــرهq وفـي مــــوقع اHــــشــــروع الـــعــــقــــاري  وفي
األمــاكن اخملـــصــصــة لإلشــهـــار عــلى مــســتــوى إقـــلــيم بــلــديــة

موقع اإلنشاء.

اHـادة اHـادة 26 : يـجـب عـلى اHـرقي الـعـقـاري عـدم الـتـنـازل
عـن اعـــتـــمـــاده  أو حتـــويـــله ألي ســــبب من األســـبـــاب وعـــدم
إدخـــال أي تـــعـــديل فـي الـــشـــكلq أو الـــتـــســـمـــيـــة أو عـــنـــوان
الـشركة أثناء �ـارسته نشاطـاته أو تغييـر اHسيرq بدون

ترخيص مسبق. 

وبهـذه الصفـةq فإنه يتـحمل اHسـؤولية الـكاملة إزاء
الـــدولـــة وكـــذا اHـــقــتـــنـــW اHـــســـتـــقـــبـــلـــيـــqW فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق

باستعمال االعتماد اHمنوح له.

اHـادة اHـادة 27 : يـتـعW عـلى اHـرقي الـعقـاري االمـتـناع عن
أي فعل  �كن أن  �س بسمعته اHهنية.

اHـادة اHـادة 28 : : يـتـعـهـد اHـرقي الـعـقـاري بـعـرض مـشـروعه
لـــلــــبـــيع فـي ظل االحـــتــــــرام الـــصـــارم لـألحـــكــــام اHـــتـــعــــلـــقـــة
بكيـفــيات الـبيــع كـما § النص عـليـها في الفـصل الثالث
مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام

1432 اHوافق 17 فبراير سنة 2011 و اHذكور أعاله.

كـما يـتعـهـد باHـراعـاة الصـارمة لـألحكـام التـشـريعـية
والـتــنـظـيـمـيـة اHـعــمـول بـهـا في مـجــال اHـعـامالت وتـأجـيـر

العقارات.

 اHــادة اHــادة 29 : : يــتـــعــW عـــلى اHــرقـي الــعـــقــاري بـــأن يــعــد
ويــســـلم كل مــقـــ» نــظــام اHــلــكـــيــة اHــشــتـــركــة الــذي يــوضح
مجـمـوع البـيـانات الـقـانونـيـة والتـقـنيـة واHـاليـة اHـتعـلـقة

باHشروع.

اHادة اHادة 30 : يتعW عـلى اHرقي العقـاري االكتتاب فـي
جميع التأمينات أو الضمانات القانونية اHطلوبة.

يــــتـــــحــــمل اHـــــرقي الــــعـــــقــــاري خـالل مــــدة عــــشــــر (10)
سـنــواتq مــسؤولـيــته اHـتضـامـنة مـع مكـاتب الــدراسات
واHقاولW  والشركاء  واHقاولW الفرعيW و أي مـتـدخل
آخـرq فــي حـالة سـقــوط البـنـاية كـلـيـا أو جزئيا بسبب

عيوب في البناء �ا في ذلك رداءة األرض.

اHــــادة اHــــادة 31 : : يــــتـــعـــW عـــلـى اHـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
االشـــتــــراكــــات والــــدفـــعــــات اإلجــــبــــاريـــة األخــــرى بــــصـــفــــته
مـشتركا في صندوق الـضمان والكفـالة اHتبادلـة للترقية

العقارية.

32 : : يــــتـــولـى اHـــرقـي الـــعــــقـــاري عــــنـــد انــــتـــهـــاء اHــادة اHــادة 
مـــشــــروعه والـــشــــروع في اســـتــــغاللهq مـــهــــمـــة الـــتــــســـيـــيـــر
الـعـقاري إلى غـايـة حتويل هـذه اHـهمـة إلى هـيئـات اHـلكـية
اHشـتـركةq طـبـقا لـلـفـصل اخلامس من الـقـانون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

33 : يـــجـب أن يـــقـــدم اHــــرقي الـــعــــقـــاري دفـــتـــر اHــادة اHــادة 
الـشروط الـنـمـوذجي هـذاq بعـد إمـضـائه كـوثيـقـة من مـلفه

لطلب االعتماد Hمارسة اHهنة.

وإثـــبـــاتــا لـــذلكq يـــصـــرح اHــرقـي الــعـــقـــاري اHـــمــضي
أسـفلهq بأنه اطلع عـلى محتـوى دفتر الشـروط النموذجي
هـذا وااللـتزامـات واHـسـؤوليـات الـتي يـتـحمـلـهـا في إطار
�ــارســة مــهــنــتـهq ويــشــهــد عــلى  عــدم وقــوعه حتت طــائــلــة
األحـكـام اHـانـعـة Hـمـارسـة مـهـنة اHـرقـي الـعقــاري كـمـا هـي
مـحـددة في الـتـشـريع اHـعـمـول به وال سـيـمـا مـنـهـا أحـكـــام
اHـــادة 20 مـن الـــقـــانــون رقـم 11- 04 اHــؤرخ في 14 ربــيع
األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــذكــور

أعاله. 
حرر بـ................q في .........................

قر¬ وصودق عليه q اHرقي العقاري
(اللقب واالسم والصفة واإلمضاء اHصادق عليه)

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  12-86 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2012 يــــحـــددq يــــحـــدد عــام عــام 
كـــيــــفـــيـــات تـــطــــبـــيق اHـــادة كـــيــــفـــيـــات تـــطــــبـــيق اHـــادة 5 مـن األمــــر رقـم  مـن األمــــر رقـم 12- - 01
اHــؤرخ  فــي اHــؤرخ  فــي 20 ربـــيـــع األول عــــام  ربـــيـــع األول عــــام 1433 اHـــوافــــق اHـــوافــــق
13 فـبـرايــر ســنـــــة  فـبـرايــر ســنـــــة 2012 الـــــذي يـحــــدد الــدوائـــر الـــــذي يـحــــدد الــدوائـــر

االنــتــخــابـــيــة وعــــدد اHــقـــاعــد اHــطــلـــوب شــغــلــهـــا فياالنــتــخــابـــيــة وعــــدد اHــقـــاعــد اHــطــلـــوب شــغــلــهـــا في
انتخابات البرHان.انتخابات البرHان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية

qواجلماعات احمللية ووزير الشؤون اخلارجية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qادة 84 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا
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- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة 2012  الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

 qنتخبةHا
- و�قـتـضى األمر رقم 12- 01  اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qادة 5 منهHال سيما ا qانHانتخابات البر
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12- 28  اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
Wاجلـــزائــــريـــ WــــواطـــنــــHالــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــصــــويت ا
اHــقــيـمــW فـي اخلــارج النــتـخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي

qالوطني وكيفيات ذلك
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يـحدد هـذا اHـرسـوم كـيفـيـات تـطـبيق
أحـكام اHادة 5 من األمر  رقم 12- 01  اHؤرخ في 20 ربيع
األول عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012  الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

انتخابات البرHان.

اHـادة اHـادة 2 : : �ـثل اجلـالـيـة الـوطـنيـة اHـقـيـمـة في اخلارج
ثمـانـية (8) أعـضاء مـنتـخبـW حـسب اHقـاييس اجلـغرافـية

والكثافة السكانية.

اHــــادةاHــــادة 3 : : تــــؤسس لــــهــــذا الـــغــــرض أربع (4) مــــنــــاطق
جغرافيةq حتدد كما يأتي :

- مـــنـــطــقـــة (تــدعـى اHــنـــطـــقــة األولى) تـــضم الـــدوائــر
q فـيـتـري  qبـوبـيـنـيي q نــانـتـيـر q ـدن بـاريسH الـقـنـصـلـيـة
بــونــتـوازq  لــيل q  ســتـراســبــورغ q مـيــتــزq ويـخــصص لــهـا

مقعدان اثنان (2).
يــــتم إيـــداع الـــتــــرشـــيـــحــــات في هـــذه اHـــنــــطـــقـــة لـــدى

القنصلية العامة للجزائر في باريس.
- مـنـطـقـة ( تـدعى اHـنـطـقـة الـثـانـيـة)  تـضم الـدوائــر
q بــــيــــــزانــــســــون  q نـــــانت  q ــــــدن لــــيـــــونH الـــــقــــنــــصـــــلــــيــــــة
q نـــــيس  q مـــــرســـــيـــــلـــــيــــا qســـــانت - إيـــــتـــــيــــان qغــــــرونـــــوبل
مــونــبـــيــلــيهq  تــولـــوز q وبــوردوq ويــخــصـص لــهــا مــقــعــدان

اثنان (2) .

يــــتم إيـــداع الـــتــــرشـــيـــحــــات في هـــذه اHـــنــــطـــقـــة لـــدى
القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.

- مـنـطــقـة ( تـدعى اHـنــطـقـة الـثـالــثـة ) تـضم الـدوائـر
الــدبـلــومــاسـيــة والــقـنــصــلـيــة لــلـمــغــرب الـعــربي واHــشـرق
وإفـريقـيـا وآسيـا  وأوقـيـانوسـيـا q ويخـصص لـها مـقـعدان

اثنان (2)  .
يــــتم إيـــداع الـــتــــرشـــيـــحــــات في هـــذه اHـــنــــطـــقـــة لـــدى

السفارة اجلزائرية في تونس.
- مــنـطــقـة ( تــدعى اHـنــطـقــة الـرابـعــة) تـضـم الـدوائـر
qالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة ألمــريـــكـــا وبـــاقـي أوروبــا

ويخصص لها مقعدان اثنان (2).

يــــتم إيـــداع الـــتــــرشـــيـــحــــات في هـــذه اHـــنــــطـــقـــة لـــدى
السفارة اجلزائرية في واشنطن.

اHادةاHادة 4 : :   بالنسبـة للمنطقـتW الثالثة (3) والرابعة
(4)  �ــــــكـن كـــــذلـك إيــــــداع الـــــتــــــرشــــــيــــــحـــــات لــــــدى اHــــــركـــــز
الــدبــلــومـاسـي أو الـقــنــصــلي Hــكــان اإلقــامـةq مــقــابل  وصل

إيداع.

في هــذه احلــالــةq  تــرسل الــتــرشــيــحــات اHــودعــة إلى
الـــــســـــفــــارة اHـــــعـــــنــــيـــــة بـــــاإليـــــداع في ظل احـــــتـــــرام اآلجــــال
الـقـانـونـيـة اHطـلـوبـة من قـبل رئـيس اHـركـز الـدبـلـوماسي

أو القنصلي Hكان اإلقامةq حسب احلالة.

اHـادةاHـادة 5 : :   يــجب أن تــتـضــمن كل قــائـمــة تــرشح عـددا
من اHــــتـــرشـــحـــW يـــكـــون مـــســـاويـــا لــــضـــعف عـــدد اHـــقـــاعـــد

اHطلوب شغلها.

اHـادةاHـادة 6 : :   يـتم تـوزيع اHـقـاعـد وفق األحـكـام اHـذكـورة
أعالهq عـلـى أسـاس اHــعــامل االنـتــخــابي الــنـاجت عن قــســمـة

.(2) Wعبر عنها على اثنHعدد األصوات ا

تـوزع اHــقـاعـد بــW قـوائم اHــتـرشـحــW حـسب نــسـبـة
عــدد األصــوات احملــصل عــلـيــهــا مع تــطــبــيق قــاعــدة الـبــاقي

األقوى.

اHـادةاHـادة 7 : :   يــجب عـلى اHـتـرشــحـW الـواردة أسـمـاؤهم
في الـقــائـمـة أن يـكـونـوا مــقـيـمـW في اHـنــطـقـة اجلـغـرافـيـة

التي يطلبون تمثيلها.

اHادةاHادة 8 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
26 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى



4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1411
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
نــــونــــوّاب مــديـــــرين بــاHــديـــريــــة الــعـــامــــة لــلـــوظــيــفــــةاب مــديـــــرين بــاHــديـــريــــة الــعـــامــــة لــلـــوظــيــفــــة

العمـومــية.العمـومــية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تنـهى مهـام السّادة
اآلتية أسماؤهم بصـفتهم نوّاب مديرين بـاHديرية العامّة

للوظيفة العموميةq لتكليفهم بوظائف  أخـرى :
- أحـــمــــد بـــوزيـــديq نــــائب مـــديــــر لـــضـــبـط تـــعـــدادات

qWستخدمHا
qنائب مدير للمراقبة qرضا رمضان -

- عـــبـــد احلـــلـــيـم مـــرابـــطيq نــــائب مـــديـــر لـــلــــتـــنـــظـــيم
qاألساسية Wوالقوان

- أحــــمــــد بن عــــليq نــــائـب مـــديــــر لألجــــور والــــنــــظـــام
qاالجتماعي

- مــــحــــمــــد شـــــرنــــونq نــــائـب مــــديــــر لــــلـــــمــــســــابــــقــــات
واالمتحانات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نونوّاب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجياب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 26 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّـــيـــدات والـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم نـــوّاب

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة :
- إبـــــراهــــــيم قــــــمـــــاسq نـــــائـب مـــــديـــــر لـالمـــــتـــــيـــــازات
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــقــــنــــصــــلــــيــــة في اHــــديــــريــــة الــــعــــامّــــة

q2011 ابتداء من 31 غشت سنة qللتشريفات
- بــــرهــــان الــــدين مــــســــاعــــديــــةq نــــائب مــــديــــر الحتـــاد
qــديـريــة الـعــامّـة لــلـبــلـدان الــعـربــيـةHـغــرب الـعــربي في اHا

q2011 ابتداء من 31 غشت سنة
- عـــلي درويشq نـــائـب مــديـــر لـــلـــشـــراكــة مـع االحتــاد
األوروبـي في اHـــديـــريـــة الـــعــــامـــة ألوروبـــاq ابـــتـــداء من 31

q2011 غشت سنة

- ســـــعــــيـــــد مــــوسـيq نــــائـب مــــديـــــر لــــبـــــلــــدان أوروبــــا
الــشــمــالــيـــة في اHــديــريــة الــعــامّــة ألوروبــاq ابــتــداء من 31

q2011 غشت سنة

- عــبــد الــكـــر£ �ــانيq نـــائب مــديــر لـــبــلــدان أوروبــا
الغربيـة في اHديرية العامّة ألوروباq ابتداء من 31 غشت

q2011 سنة

- أنـيسـة بـوعبـد الـلهq نـائبـة مـدير لـكـندا واHـكـسيك
في اHــديــريـة الــعــامّــة ألمـريــكـــاq ابــتـداء من 15 ســبـتــمــبــر

q2011 سنـة

- حـفـيـظـــة نـكـــاعq نــائـبـــة مـديـــر آلسـيــا الـشـمـالـيـة
فـي اHـديـريـة الـعـامــة آلسـيـا وأوقـيـانــوسـيـاq ابـتـداء من 31

q2011 غشت سنة

- تسـعديت آيت يـحيq نائـبة مديـر للـشرق األقصى
وأوقيـانـوسـيـا واحملـيط الـهـادي في اHديـريـة الـعـامّـة آلسـيا

q2011 ابتداء من 31 غشت سنة qوأوقيانوسيا

- عـــبــــد اHــــالك مــــعــــوجq نـــائـب مـــديــــر لــــلـــمــــعــــاهـــدات
اHـتـعـددة األطـراف والــقـانـون الـدولي في اHـديـريـة الـعـامّـة
للشـؤون القـانونــية والقـنصـلـيـةq ابتداء من 30 سبـتمبر

q2011 سنـة

- مـحمد بن شارفq نـائب مدير لـلشؤون القـضائية
واإلداريـــة فـي اHـــديــــريـــة الـــعــــامّـــة لــــلـــشـــؤون الــــقـــانــــونـــيـــة

q2011 ابتداء من 31 غشت سنة qوالقنصلية

- األزهــر هــوامq نــائب مــديــر لــلــتــوظــيف ومــتــابــعــة
الــتـــكــوين فـي اHــديــريـــة الــعــامّـــة لــلــمـــواردq ابــتــداء من 31

q2011 غشت سنة

- مـصــطـفى بن حــمـــامq نــــائب مـديــــر لـلــمـيــزانـــيـة
فـي اHــديـــريــــة الـــعــامّــــة لــلـــمــــواردq ابــتــداء من 31 غــشت

q2011 سنـة

- فـوزيــة زولــيـخــة ©ـيـشq نـائــبـة مــديــر لـلــعــمـلــيـات
اHـاليّـة في اHـديريـة العـامّة لـلـمواردq ابـتداء من 31 غشت

q2011 سنة

- نـصــــيــرة بــركـــــاتq نـــائــبـــــة مـديـــــر لألرشـــــيف
في اHـديـريـة الـعـامّـة لالتـصـال واإلعالم والـتـوثـيقq ابـتداء

من 31 غشت سنة 2011.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
26 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

مرسومان رئاسيمرسومان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 2  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1433
26 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

بوزارة الطاقة واHناجم.بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 26 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012 تـــــنــــهـى مــــهــــام
qـــنـــاجمHالـــسّـــيـــدين اآلتـي اســـمـــاهـــمـــا بـــوزارة الــــطـــاقـــة وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- أمـحـمد مـورايـةq بصـفـته مديـرا لـلمـوارد اHـعدنـية
qديرية العامّة للمناجمHفي ا

- يــــــــونس إيــــــــخـــــــلفq بــــــــصـــــــفـــــــتــه نـــــــــائب مـــــــديـــــــــر
للميزانــية واحملـاسبـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
مــــحــــمــــد جــــمـــــعــــــةq بــــصــــفــــتـــه نــــــائب مـــــديــــــر لــــتـــــوزيــع
اHنـتـجــات الـبتـرولـيـة بـوزارة الطـاقـة واHـنـاجمq إلحـالتـه

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة الننائب مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
بــــوبـــكـــر آيت عــــبـــد الـــلهq بــــصـــفـــته نــــائب مـــديـــر لــــلـــســـكك

احلديدية بوزارة النّقـلq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرة األشغال العمومية في والية سعيدة.مديرة األشغال العمومية في والية سعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة 2012 تنهـى مهام السّيدة
جـمـيـلـــة بلـمـقـدادq بـصـفتـهـا مـديـــرة لألشـغــال الـعـمـومــية

في والية سعيدةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مــكـلمــكـلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتراسـات والــتّـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيمـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيم

العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
سـعيد بن حـماديq بـصفـته مكـلّفا بـالدّراسـات والتّـلخيص
مـكـــلّـفـــا بــتـســيـيــــر اHـكـــتب الــــوزاري لألمــن الــداخــــلي

في اHؤسسة بوزارة التعليم العـالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير اHدرسة الوطنية العليا للطب البيطري.مدير اHدرسة الوطنية العليا للطب البيطري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
الـوردي غـزالنq بصـفته مـديرا لـلـمدرسـة الوطـنـية الـعلـيا

للطب البيطـري.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
رئـــــيس قـــــسم بـــــوزارة الـــــصرئـــــيس قـــــسم بـــــوزارة الـــــصّـــــنــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــاتـــــنــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
بوخـالفـة خمـنوq  بصـفته رئـيسـا لقـسم ترقـية اHـؤسسات
الــصــغــيــرة واHـــتــوســطــة بــوزارة الــصّـــنــاعــة واHــؤســســات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مدير اHـؤسسـات الصغـيرة واHـتوسطـة والصمدير اHـؤسسـات الصغـيرة واHـتوسطـة والصّـناعةـناعة

التقليدية في والية معسكر.التقليدية في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
ســعــيـد الــعــربيq بــصـفــته مــديـرا لــلــمـؤســســات الـصــغــيـرة
qــتــوســطــة والــصّــنــاعـة الــتــقــلــيــديــة في واليــة مــعــســكـرHوا

إلحالته على التّقـاعد.



4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1611
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب
مــــديـــــر بــــرئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريمــــديـــــر بــــرئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريّــــة (األمــــانــــة الــــعــــامــــة (األمــــانــــة الــــعــــامّــــةــــة

للحكومة).للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
رضـوان تـوتيq نــائب مـديـر بـرئـاسـة اجلـمـهـوريّـة (األمـانـة

العامّة للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wـن الــتــعــيـWيــتـضــمّـن الــتــعــيـ qيــتـضــم q2012 ــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــةHــوافق اHا

باHديرية العامباHديرية العامّة للوظيفة العمومية.ة للوظيفة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم باHديرية العامّة للوظيفة العمومية :

qراقبةHمديرا للتطبيق وا qعبد احلليم مرابطي -

- مــــــحــــــمــــــد شــــــرنـــــونq مــــــديــــــرا لــــــضـــــبـط تــــــعـــــدادات
qوارد البشريةHواستثمار ا WستخدمHا

- أحـــــمــــــد بن عــــــليq نـــــائـب مـــــديــــــر لـــــلـــــمــــــســـــابـــــقـــــات
qواالمتحانات

Wنـائـب مـديــر لـلــتـنــظــيم والـقــوانـ qرضــا رمـضــان -
qاألساسية

- أحـــمـــد بـــوزيـــديq نـــائـب مـــديـــر لألجـــور والـــنـــظـــام
االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 يناير سنة  يناير سنة q2012 يتضمq يتضمّن تعيW اHديرن تعيW اHدير
الـــعــــامالـــعــــامّ لـــلــــجـــالــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة في اخلــــارج بـــوزارة لـــلــــجـــالــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة في اخلــــارج بـــوزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
Wوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد حسHعام 1433 ا
مغـارq مـديـرا عـاما لـلـجـالـيـة الوطـنـيـة في اخلـارج بوزارة

الشؤون اخلارجيّة.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الكفاءات الـوطنية في اخلارج والبرامج والشؤونالكفاءات الـوطنية في اخلارج والبرامج والشؤون

االجتماعية بوزارة الشؤون اخلارجياالجتماعية بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سـنة 2012 يعيّـن السّيـد أحمد
شالغـمةq مـديرا لـلكـفـاءات الوطـنيـة في اخلارج والـبرامج
والـــشــؤون االجــتـــمــاعـــيــة في اHـــديــريــة الـــعــامّـــة لــلــجـــالــيــة

الوطنية في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 يناير سنة  يناير سنة q2012 يتضمq يتضمّن تعيW اHديرن تعيW اHدير

العامالعامّ للمعهد الد للمعهد الدّبلوماسي والعالقات الدولية.بلوماسي والعالقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن الـسّيد محمد
عـبد الـعـزيـز بوقـطـايـةq مديـرا عـامـا للـمـعـهد الـدّبـلـوماسي

والعالقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير باHركز الوطني لإلشارة التابع للجمارك.مدير باHركز الوطني لإلشارة التابع للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن الـسّيد محمد
بـوقاسيq نـائب مـدير مـكـلّفـا بـالتـدخل والـصيـانـة باHـركز

الوطني لإلشارة التابع للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wـن الــتــعــيـWيــتـضــمّـن الــتــعــيـ qيــتـضــم q2012 ــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــةHــوافق اHا

بوزارة الطاقة واHناجم.بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عـام 1433 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 2012 تــعــيّن اآلنــســتـان

والسّيدان اآلتية أسماؤهم بوزارة الطاقة واHناجم :

- أمــحـمــد مـورايــةq مـديــرا لـلــدّراســات اHـســتـقــبـلــيـة
واالســتـراتــيـجـيــات في اHـديــريـة الـعــامّـة لالســتـراتـيــجـيـة

qواالقتصـاد والتنظيم
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- يونس إيخلفq مـديرا لإلدارة في اHديـرية العامّة
qلإلدارة واإلعالم

qمكلّفة بالدّراسات والتّلخيص qزهرة بوحوش -
- فـضيـلة كـبـيرq نـائـبة مـدير لـلـكهـربـاء في اHديـرية

العامّـة للطاقـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا
رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
زينب حـنـطـابـليq رئـيسـة لـلـدّراسـات لدى اHـديـر الـتـقني
لإلعالم اآللي والــفــهـارس اإلحــصـائــيـة بــالــديـوان الــوطـني

لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مفتش بوزارة النمفتش بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد بوبكر

آيت عبد اللّهq مفتشا بوزارة النّقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا
مــفـتش بـاHــفـتـشــيـة الـعــاممــفـتش بـاHــفـتـشــيـة الـعــامّـة لـلــبـيـداغــوجـيـا بـوزارةـة لـلــبـيـداغــوجـيـا بـوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
زغـداني أوقاللq مـفتـشـا بـاHفـتـشـية الـعـامّة لـلـبـيداغـوجـيا

بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بوزارة األشغال العمومية.مدير بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يــنـــايــر ســـنــة 2012 يــعــــيّن الـــسّـــــيــد
عـبـــد الـغـني شـريـفـيq نـائب مـديـر لـلـمـيـزانـيـة واحملـاسـبـة

بوزارة األشغال العمومية.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
والـسّيـد اآلتي اسـمـاهـمــا مـديـــرين لألشـغـــال العـمـومــية

: Wاآلتيت Wفي الواليت
qفي والية سعيدة qميلود هامل -

- جميلة بلمقدادq في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومان رئاسيمرسومان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 2  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1433
Wــنـان تــعــيـWيـتــضــمّــنـان تــعــيـ qيـتــضــم q2012 ــوافق 26 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـةHــوافق اHا

.Wمديرين للثقافة في واليت.Wمديرين للثقافة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن الـسّيد محمد

سحنونq مديرا للثقافة في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة 2012 يعيّـن السّيد رشيد

بوداليq مديرا للثقافة في والية برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مديرة اHتحف اجلهوي باHنيعة.مديرة اHتحف اجلهوي باHنيعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 26 ينـاير سنة 2012 تعـيّن اآلنسة زهرة

أيت منقالتq مديرة للمتحف اجلهوي باHنيعة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بجامعة جيجـل.مدير بجامعة جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يــنـــايــر ســـنــة 2012 يــعــــيّن الـــسّـــــيــد
عــبـــد الــفــتـاح بــلــفـريــطسq نــائب مــديـر مــكـلّــفــا بـتــنــشـيط
وتـرقـيـة الـبـحث الـعـلـمي والـعالقـات اخلـارجـيّـة والـتـعـاون

بجامعـة جيجـل.



4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1811
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ qيــتـضــم q2012 ــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــةHــوافق اHا

بجامعة سعيدة.بجامعة سعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــدان

اآلتي اسماهما بجامعة سعيدة :

qأمينا عاما qنور الدين والي -

- مــــحــــمــــد بـن حــــمــــيــــدةq عــــمــــيــــدا لـــــكــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW عميدن تعيW عميد
كلـية الـعلـوم االقتصـادية وعـلوم الـتسـييـر بجـامعةكلـية الـعلـوم االقتصـادية وعـلوم الـتسـييـر بجـامعة

البليدة.البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــب مـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مــؤرّخ في 2 ربــيع
األوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 26 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012 يــــعــــــيّن

الــــسّـــــــيـــــد عــــبـــــــد الـــــوهــــــاب ســـــويـــــســــيq عــمــيــدا
لــكــلــيــة الــعــلــوم االقــتــصــاديــة وعــلــوم الــتــســيــيــر بــجــامــعــة

البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 26 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

الصالصّحة والسحة والسّكان في والية قـاHة.كان في والية قـاHة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عـام 1433 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 2012 يـعـيّن الـسّـيـد علي

أيت محندq مديرا للصّحة والسّكان في والية قـاHة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2  ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 ــــوافق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة االتصال.لخيص بوزارة االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 26 يــنـــايـــر ســـنــــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
ســيـد أحمـد بن عطـا اللّـهq مكـلّفا بـالدّراسات والـتّلخيص

بوزارة االتصــال.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 24 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2011 يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلىq يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلى

مدير الشؤون التجارية اHتعددة األطراف.مدير الشؤون التجارية اHتعددة األطراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتضمن تـعيـW السّـيّد مـحمّد بـصديقq مـديرا لـلشؤون
الـتّـجـاريـة اHـتـعــدّدة األطـراف بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـعالقـات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــW بــــوزارة الــــشّـــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد مــحــمّـد بــصــديقHـاداHا
مــديــر الــشــؤؤن الـتــجــاريــة اHــتــعــددة األطــراف بــاHــديــريـة
qWالـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــيـــ
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 24 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2011 يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلىq يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلى

مدير ترقية ودعم اHبادالت االقتصادية.مدير ترقية ودعم اHبادالت االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتـــضـــمن تـــعـــيــW الـــسّـــيّـــد غـــوتي بن مـــوســـاتq مـــديــرا
لــتــرقــيــة ودعم اHــبــادالت االقــتــصــاديــة بــاHــديــريــة الــعــامـة
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيّد غوتي بن موساتHاداHا
مديـر ترقية ودعم اHـبادالت االقتـصادية بـاHديريـة العامة
لـلـعالقـات االقـتـصـاديــة والـتـعـاون الـدولـيـqW اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 24 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2011 يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلىq يـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلى

مدير العالقات الثنائية.مدير العالقات الثنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتضمن تعيـW السّيّد محـمد عينصرq مـديرا للعالقات
الــثــنــائـيــة بــاHـديــريــة الـعــامــة إلفـريــقــيـا بــوزارة الــشّـؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّــيّـد مــحـمــد عــيـنــصـرHـاداHا
qــديــريــة الــعـامــة إلفــريــقــيـاHمــديــر الــعالقــات الـثــنــائــيــة بـا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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قـــرارات مـــؤرقـــرارات مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي احلـــجـــة عــام  ذي احلـــجـــة عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 19
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2011 تـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلىq تـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHتضـمن تعيـW السّيّـد مخـتار ترةq نـائب مدير لـبلدان
اHغرب العربي باHـديرية العامة للبلدان العربية بوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيّـد مخـتار تـرةq نائب
مـديــر بـلــدان اHـغـرب الــعـربي بــاHـديـريــة الـعــامـة لـلــبـلـدان
الـــعـــربــــيـــةq اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـهq بـــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةq عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتـضـمن تـعـيـW الـسّـيّـد إدريس بـوعـسـيـلـةq نائـب مـدير
لـــبــلـــدان الــســـاحل بـــاHــديـــريـــة الــعـــامــة إلفـــريـــقــيـــا بــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيّـد إدريس بوعـسيـلةHاداHا
qـديـريــة الـعــامـة إلفـريــقـيـاHنــائب مـديــر بـلـدان الــسـاحل بــا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتــضـــمن تــعــيــW الــسّــيّــد مـــحــمــد طــوبــالq نــائب مــديــر
إلفـريقـيـا الـغـربيـة والـوسـطى بـاHديـريـة الـعـامة إلفـريـقـيا

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّــيّـــد مــحــمـــد طــوبــالHــاداHا
نائب مـدير إفريقـيا الغربـية والوسـطى باHديريـة العامة
إلفـــريـــقـــيـــاq اإلمـــضـــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتهq بـــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةq عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتـــضـــمـن تـــعـــيـــW الـــسّـــيّـــد احلــــاج األمـــqW نـــائب مـــديـــر

لــبــرمــجـة الــتــعــاون مع الــصــنـاديـق والـبــرامج والــهــيــئـات
اHـــتـــخـــصــصـــة لـــنـــظـــام األ± اHـــتـــحــدة بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامــة
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qWـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــيّــــد احلــــاج األمــــHـــــاداHا
نــائب مــديــر بــرمــجـة الــتــعــاون مع الــصــنــاديق والــبــرامج
والــهــيــئـات اHــتــخـصــصــة لـنــظــام األ± اHـتــحــدة بـاHــديــريـة
qWالـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــيـــ
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــسّــيّــد عـــمــر قــطــارنـيq نــائب مــديــر
Hـــنــــاطق الــــتــــبـــادل احلــــر بــــاHــــديـــريــــة الــــعـــامــــة لــــلـــعـالقـــات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــW بــــوزارة الــــشّـــؤون

qاخلارجية



4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2211
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيّـــد عـــمــر قـــطــارنيHــاداHا
نــائـب مــديـــر مـــنـــاطق الـــتـــبـــادل احلـــر بــاHـــديـــريـــة الـــعـــامــة
لـلـعالقـات االقـتـصـاديــة والـتـعـاون الـدولـيـqW اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــسّــيّــد كـــمــال يــوســفـيq نــائب مــديــر
Hـــتــابـــعـــة الـــبــرامـج ودعم اHـــؤســســـات بـــاHـــديــريـــة الـــعـــامــة
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيّـــد كـــمــال يـــوســفيHــاداHا
نـائب مـديـر مـتـابـعـة الـبـرامج ودعم اHـؤسـسـات بـاHـديـرية
qWالـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــيـــ
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتــضــمـن تــعــيـــW الــسّــيّـــد مــراد مـــبــاركيq نـــائب مــديــر
لـلــعالقـات مـع وسـائل اإلعالم بــاHــديـريــة الـعــامـة لالتــصـال

qواإلعالم والتوثيق بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد مــراد مـــبـــاركيHــاداHا
نائب مـدير الـعالقات مع وسـائل اإلعالم باHديـرية الـعامة
لـالتـــــــصـــــــال واإلعالم والـــــــتـــــــوثـــــــيـقq اإلمـــــــضـــــــاء فـي حــــــدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتـضـمن تـعـيـW الـسّـيّـد إبـراهـيم زكـريـاء قـمـاسq نـائب
مـديــر حلــصــانـات اHــســتـخــدمــW الــدبـلــومــاســيـW واحملالت
الــدبــلــومــاســيــة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــتــشــريــفــات بـوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيّــد إبـراهــيم زكــريـاء
Wالدبلوماسي WستخدمـHنائب مدير حـصانات ا qقماس
qــديـريــة الـعــامـة لــلـتــشـريــفـاتHواحملالت الــدبـلــومــاسـيــة بـا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمن تـعــيـW الــسّـيّـد نــور الـديـن مـر£q نـائـب مـديـر
للمستندات ووثـائق السفر باHديرية الـعامة للتشريفات

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

q£ـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيّـد نــور الـدين مـرHـاداHا
نـائب مديـر اHـستـنـدات ووثـائق السـفـر باHـديـرية الـعـامة
لـلـتــشـريـفـاتq اإلمــضـاء في حـدود صالحــيـاتهq بـاسم وزيـر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةq عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتــضـــمن تــعـــيــW الــسّـــيّــد حـــمــيــد حـــرايقq نــائـب مــديــر
لــبـــلـــدان أوروبـــا الـــشـــرقـــيـــة بــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة ألوروبــا

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد حـــمــيـــد حـــرايقHــاداHا
نــائـب مـديــر بــلــدان أوروبــا الــشــرقــيـة بــاHــديــريــة الــعــامـة
ألوروبـــــاq اإلمـــــضـــــاء في حـــــدود صالحـــــيـــــاتهq بـــــاسـم وزيــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةq عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتــضـمـن تـعــيـW الــسّـيّــد نـور الــدين بن فــريـحــةq نـائب
مـــديــر Hــســائـل األمن اجلــهــوي بـــاHــديــريــة الـــعــامــة ألوروبــا

qبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـــى الـــسـّــــيــّـــد نــور الــدين
بن فـريـحـةq نــائب مـديـر مـسـائل األمـن اجلـهـوي بـاHـديـريـة
الـــعـــامــــة ألوروبـــاq اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـهq بـــاسم
وزير الـشؤون اخلـارجيـةq على جـميع الـوثائق واHـقرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتــضـــمن تــعــيــW الــسّــيّــد ســـلــيــمــان حــدادq نــائب مــديــر
لـألمالك بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد بـــوزارة الـــشّــؤون

qاخلارجية
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّــيّـــد ســلــيـــمــان حــدادHــاداHا
نـائب مـديـر األمالك بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـمـواردq اإلمـضـاء
في حدود صالحياتـهq باسم وزير الشـؤون اخلارجيةq على

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHتضمن تعيـW السّيّد عبد الـقادر سماحيq نائب مدير
لــلـتــسـيــيـر الــتـقــديـري لــلـكــفـاءات واحلــركـة الــدبـلــومـاســيـة

qديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون اخلارجيةHبا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّـــــيّــــد عـــــبــــد الـــــقــــادر
ســمـــاحيq نــائب مــديـــر الــتــســيـــيــر الــتــقــديـــري لــلــكــفــاءات
واحلركة الدبلومـاسية باHديرية العامة للمواردq اإلمضاء
في حدود صالحياتـهq باسم وزير الشـؤون اخلارجيةq على

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
7 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2011
واHـتـضـمـن تـعـيـW الــسّـيّـد عــدة حـاج شـعـيـبq نـائب مـديـر
لـلكـفاءات الـوطـنيـة في اخلارج بـاHديـرية الـعامـة للـجالـية

qالوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّــد عـدة حـاج شـعـيبHـاداHا
نــائب مـــديــر الــكــفــاءات الـــوطــنــيــة فـي اخلــارج بــاHــديــريــة
العـامـة لـلـجـالـية الـوطـنـيـة في اخلـارجq اإلمـضـاء في حدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.943.200,15

275.574.206.133,75

124.043.766.425,96

0,00

12.662.529.874.805,14

162.982.625.178,06

0,00

0,00

0,00

6.735.285.077,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.900,00

11.186.700.283,45

63.033.484.113,89

13.307.225.934.117,84

2.490.075.876.268,02

151.674.271.384,65

693.638.793,50

138.404.107.992,61

5.433.185.050.344,34

483.226.693.355,17

2.327.707.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

462.913.950.077,37

1.521.437.864.748,92

13.307.225.934.117,84

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2011



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
26 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.971.986,39

240.113.366.859,62

124.386.690.112,96

0,00

12.837.124.133.972,25

162.982.625.178,06

0,00

0,00

0,00

7.167.551.078,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.327,60

11.223.801.851,80

48.056.459.127,08

13.432.194.628.494,08

2.537.953.192.844,49

150.891.200.257,25

858.514.630,63

138.404.107.992,61

5.434.288.287.211,10

458.313.947.827,58

2.373.198.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

462.913.950.077,37

1.577.465.946.499,79

13.432.194.628.494,08

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2011



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.971.986,39

398.496.708.339,22

123.766.626.082,49

0,00

12.706.027.901.690,16

162.982.625.178,06

0,00

0,00

0,00

7.141.222.262,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.301.287.497,61

80.417.678.049,89

13.491.274.021.086,72

2.575.284.630.191,82

151.978.205.969,76

766.549.756,27

138.404.107.992,61

5.442.007.644.199,50

938.297.583.300,29

1.951.015.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

462.913.950.077,37

1.532.698.868.445,84

13.491.274.021.086,72

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2011

4 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2811
26 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

اZطبعة الرسمياZطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8T بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8T بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


