
العدد العدد 18
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

األربعاء األربعاء 5  جمادى األولى عام   جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 28 مارس سنة مارس سنة 2012 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

مـرسـوم رئـاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 15 مارس سـنة q2012 يـتضـمن منح وسـام بدرجة
"عهيد" من مصف االستحقاق  الوطني ..........................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم  12- 127 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433 الــقـوافق 21 مـارس ســنـة q2012 يــتـضـمن إحـداث أبـواب
وحتـويل اعـتماد في ميزانية الدولة ..............................................................................................................
Wيــتـضــمن إحـداث بــابـ q2012 ـوافق 21 مـارس ســنـةHمــرســوم رئــاسي رقم  12 - 128 مـؤرّخ في 28 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 ا
وحتـويل اعـتماد في ميزانية الدولة ..............................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم  12- 129 مـــؤرّخ في 28 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافق 21 مــارس ســـنــة q2012 يـــتــضــمـن إحــداث بــاب
وحتـويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول ...............................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم  12- 130 مـــؤرّخ في 28 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافق 21 مــارس ســنــة q2012 يــتــضــمن إحـــداث بـــاب

وحتـويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية ........................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم  12- 131 مـــؤرّخ في 28 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافق 21 مــارس ســنــة q2012  يــتــضــمن إحــداث بــاب
وحتـويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل ..........................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12- 132 مـؤرّخ في 28 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة q2012  يـتـضـمن حتـويل اعــتـمـاد
إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال ..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 135 مـؤرّخ في 28  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمن إحـداث مـدرسـة
ألشبال األمة بالناحية العسكرية األولى .........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 136 مـؤرّخ في 28  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمن إحـداث مـدرسـة
ألشبال األمة بالناحية العسكرية الثالثة ........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 137 مـؤرّخ في 28  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمن إحـداث مـدرسـة
ألشبال األمة بالناحية العسكرية اخلامسة .......................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 138 مـؤرّخ في 28  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمن إحـداث مـدرسـة
ألشبال األمة بالناحية العسكرية اخلامسة .......................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12 - 133 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس ســنـة q2012 يـتــضـمن اHــوافـقـــة عـلى
اخملطط الدائم حلفظ واستصالح القطاع احملفوظ لقصبة اجلزائر ..........................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12 - 134 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس ســنـة q2012 يـعـــدل ويــتـمم اHـرسـوم
الـتــنـفــيـــذي رقــم 06-240 اHـؤرخ فـي 8 جـمـــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اHـوافق 4 يـولــيــو ســنــة 2006 الـذي يــحـدد كــيـفــيـات
تـســيـيــر حـســاب الــتـخـصــيص اخلــاص رقم 124-302 الـذي عـنــوانه"الـصــنـدوق الـوطــني لـتــأهـيل اHـؤســســات الـصــغـيـرة
واHتوسطـة" ...............................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Wيـتــضـمّــنـان إنــهـاء مـهــام كـاتـبـ q2012 ـوافق 4 مـارس ســنــةHمـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 ا
......................................................................................................................................... Wلواليت Wعام
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنـة q2012 يـتضمّــنان إنهاء مـهام رئيسي أمن
................................................................................................................................................... Wواليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11  ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـنـدوب األمن في
والية وهران .............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام مندوب احلرس البلدي
في والية مستغا� .....................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 11  ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 تـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤسـاء دوائر في
الواليات .................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11  ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف ........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11  ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديــرين لـلـشـؤون
..................................................................................................................... Wالدينية واألوقاف في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11  ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام األمW الـعامّ لـلمـركز
الثقافي اإلسالمي .....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سنة q2012 يتضمّن تعيW كتاب عامW للواليات .....
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـوافق 4 مــارس ســنــة q2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW مــفـتــشـW عــامـW في
الواليات ..................................................................................................................................................
....... Wرئيسي أمن واليت Wيتضمّن تعي q2012 وافق 7 مارس سنـةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 ا
مــرســـوم رئــاســيّ مــؤرّخ في 11  ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافق 4 مــارس ســـنــة q2012 يـــتــضـــمّن تــعـــيــW رؤســـاء دوائــر في
الواليات .................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يتضـمّن تعيـW مديرين لـلشؤون الـدينية
واألوقاف في الواليات ...............................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 3  ذي احلـجــة عـام 1432 اHـوافــق 30  أكــتـوبـر سـنـة q2011 يــحـدد كـيــفـيـات مــتـابـعـــة وتــقـيــيم
حــســـاب الـتـخــصـيص اخلـــاص رقـم 112-302  الــذي عـنـوانه "صـنــدوق تـعـويض ضــحـايـا وذوي حـقــوق ضـحـايـا األحـداث
التي رافقت احلركة من أجــل استكمال الهويـة الوطنـية وتـرقية اHواطنـة" ......................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 3  ذي احلـجــة عـام 1432 اHـوافــق 30  أكــتـوبـر سـنـة q2011 يــحـدد كـيــفـيـات مــتـابـعـــة وتــقـيــيم
حســاب التخصيص اخلــاص رقـم 075-302  الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا اإلرهـاب" ..............................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 26  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 19 مـارس سـنـة q2012 يـتــضـمّن إعالن مــنـاطق مــنـكـوبـة
بواليتي سطيف والطارف .........................................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 26  ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 19 مــارس ســنــة q2012 يـــتــضــمّن إعالن حــالــة الــكــارثــة
الطبيعية بواليتي سطيف والطارف ...........................................................................................................

قـــــرار مــؤرّخ في 25  ربــيـع الــثــانـي عــام 1433 اHـوافق 18 مـارس ســنـة q2012 يــتـضــمّن اعــتــمــاد احلـزب الــســيــاسي اHــسـمى
"حركة اHواطنW األحرار" ............................................................................................................................

قـــــرار مــؤرّخ في 25  ربــيـع الـــثـانـي عــام 1433 اHــوافق 18 مـارس ســنـة q2012 يــتــضـمّن اعــتــمـاد احلــزب الــسـيــاسي اHــسـمى
"حزب الشباب" ..........................................................................................................................................

قـــــرار مــؤرّخ في 25  ربــيـع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق 18 مــارس ســنــة q2012 يــتــضــمّن اعــتــمــاد احلــزب الــسـيــاسـي اHـســمى
"احلزب الوطني اجلزائري" ...........................................................................................................................

قـــــرار مــؤرّخ في 25  ربــيـع الــثــانـي عـــام 1433 اHـوافق 18 مـارس ســنـة q2012 يــتــضـمّن اعــتــمـاد احلــزب الــسـيــاسي اHــسـمى
"حزب الشباب الد�قراطي" .......................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 25  ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافق 18 مارس سـنة q2012 يتـضمّن اعـتـماد احلـزب السـياسي اHـسمى "حـركة
الوطنيW األحرار" ......................................................................................................................................



5 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 418
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قـــــرار مــؤرّخ في 25  ربــيـع الـثـــاني عــام 1433 اHــوافق 18 مــارس ســنــة q2012 يــتـضــمّن اعـتــمـاد احلـزب الــسـيـاسـي اHـسـمى
"جيل جديد" ...............................................................................................................................................
قـــــرار مـــؤرّخ فـي 25  ربــيـع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 18 مــارس ســنــة q2012 يــتــضــمّن اعــتــمــاد احلــزب الــسـيــاسـي اHـســمى
"احلزب الوطني احلر" ..................................................................................................................................
قــــرار مــؤرّخ في 28  ربــيـع الــثــانـي عــام 1433 اHــوافـق 21 مـارس ســنـة q2012 يــتــضـمّن اعــتــمـاد احلــزب الــسـيــاسي اHــسـمى
"حزب العدل والبيان" ................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسوم رئـاسي رقم مــرسوم رئـاسي رقم 12-121 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
اHــوافق 15 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن عــام عــام 1433 اHــوافق 
مــنح وسـام بــدرجـة "عــهــيـد" من مــصف االســتـحــقـاقمــنح وسـام بــدرجـة "عــهــيـد" من مــصف االســتـحــقـاق

الوطني. الوطني. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورq ال ســيــمــا اHـادة 77 (1 و2 و8

qو12) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 84-87 اHــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اHعدل

qتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني للسادة اجملاهدينq اآلتيــة أسماؤهم:

q(دعو احملروقHا) مجيد عمراني -
qعمر بوضياف -
qمحمد بوكاكيو -

qالشريف عساس -
qمحمد اوزايد -
qمحمد زحزوح -
qمهدي بوسة -

q(دعو بلقاسمHا) محمد عبدوس -
qعلي شايب الذراع -

q(دعو بن موسىHا) محمد بن طالب -
qسعيد العابدي -

qأحمد مغزي -
qمحمد جباري -

q(دعو الكنباطيHا) محمد عروش -
qعلي فريك -

qعبد القادر شريط -
qمحمد سدو -

qبشير مالكي -
- العيد علوي.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اHـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 15 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12- - 127 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن
إحــــداث أبـــــواب وحتـــــويل اعــــــتــــمـــــاد في مــــيـــــزانــــيــــةإحــــداث أبـــــواب وحتـــــويل اعــــــتــــمـــــاد في مــــيـــــزانــــيــــة

الدولة.الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســــــوم الـــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في 13
ربـــيـع األول عــــام 1433 اHــــوافـق 6  فــــبــــرايـــر ســــنــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية لسنةHا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
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- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -50
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـرة الــثـقـافــة من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـر �ــوجب قـانـون

q2012 الية  لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -59
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـرالشباب والـرياضة  من مـيزانيـة التسـيير �وجب

q2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقـم 12 -63 
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6   فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــراالتــصـال مـن مـيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانـون

q2012 الية  لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى :  يــحـدث في جـدول مــيـزانــيـة تـســيـيـر
الوزاراتq األبواب اآلتية :

- وزارة الـــــثـــــقـــــافــــة : بـــــاب رقـــــمه 37-16 وعــــنـــــوانه
"اإلدارة اHركـزيـة - الـنـفقـات اHـتـعـلـقة بـإحـيـاء الـذكرى 50

q"لعيد االستقالل

- وزارة الـــشـــبـــاب والـــريــاضـــة :  بـــاب رقـــمه 23-37
وعــنـوانه "اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفــقـات اHــتـعــلـقــة بـإحــيـاء

q"الذكرى 50 لعيد االستقالل
- وزارة االتــــــصـــــال: بــــــاب رقـــــمه 44 -22 وعــــــنـــــوانه
"اإلدارة اHـــركـــزيــة - مـــســـاهـــمـــة لــلـــمـــؤســـســـة الــعـــمـــومـــيــة

للتلفزيون بعنوان إحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــــلــغى من مــيـــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمــاد
قـدره سـبعـة ماليـير وخـمـسمـائـة وثالثة وأربـعـون ملـيون
ديـنـار (7.543.000.000 دج)  مقـيد في مـيزانـية الـتكـاليف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــخــصـص Hـيـزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره سبعة ماليـير وخمسمائـة وثالثة وأربعون مليون
ديــــــنــــــار (7.543.000.000 دج) يـــــــقـــــــيّـــــــــد فــي مـــــيــــــزانــــــيـــــة
تسييـرالوزارات وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يــكـــلف  وزيـــر اHـــالــيــــة ووزيـــرة الــثـــقــافــة
ووزيـــر الــشـــبــاب والـــريــاضـــة ووزيــر االتــصـــالq كل فـــيــمـــا
يخصّـه q بتنـفيـذ هــذا اHرســوم الــذي ينـشـر في اجلريدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 21 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

16 - 374.643.000.000

4.643.000.000

4.643.000.000

4.643.000.000

4.643.000.000

4.643.000.000

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة.....................................
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

23 - 37400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة ......................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة ......................

22 - 44

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اHـركـزيــة - مـسـاهــمـة لـلــمـؤسـســة الـعـمــومـيـة لــلـتـلــفـزيـون بــعـنـوان
إحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل ...................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجـمـوع االعـتمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال  ..................................مجـمـوع االعـتمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال  ..................................
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مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقممـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم  12 -  - 128 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28 ربــــــــيع ربــــــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يـــــتـــــضـــــمن إحـــــداث بـــــابـــــW وحتــــــويـل اعــــــتـــــمـــــاد فييـــــتـــــضـــــمن إحـــــداث بـــــابـــــW وحتــــــويـل اعــــــتـــــمـــــاد في

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســــــوم الـــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في 13
ربـــيـع األول عــــام 1433 اHــــوافـق 6  فــــبــــرايـــر ســــنــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية لسنةHا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــانـي عـــــــام 1433 اHــــــوافــق أول مـــــــارس ســـــــنـــــــــة2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -54
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزير الـتكوين والتعـليم اHهنيـW من ميزانية الـتسيير

q2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -59
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزيـرالشباب والـرياضة  من مـيزانيـة التسـيير �وجب

q2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 12 -61
اHـؤرخ فــي  13 ربيـع األول عـام 1433 اHوافـق 6  فبراير
سـنــة 2012 واHــتـضــمن تـوزيع االعـتــمـادات اخملـــصــصة
لــوزيــر الـبـــريــد وتــكـــنـولـــوجــيــات اإلعالم واالتــصـال من
مـــيــزانــيــة الــتـــســيـــيــر �ـــوجـب قــــانــون اHـــالــيــة  لــســنـة

q2012

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة ة  األولى : األولى :  يحدث في جدول مـيزانيات تـسيير
الوزاراتq البابان اآلتيان :

- وزارة الـتــكـويـن والـتـعــلـيـم اHـهـنــيـW : بــاب رقـمه
37-07 وعــنــوانـه "اإلدارة اHــركــزيــة - الــنــفــقــات اHــتــعــلــقــة

q"بإحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل

- وزارة الـبـريد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال :
بـاب رقـمه 37-04 وعــنـوانه "اإلدارة اHـركـزيــة - الـنـفـقـات

اHتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــــلــغى من مــيـــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمــاد
قــدره مــلـــيــار ومــائــتــا مـــلــيــون ديــنــار (1.200.000.000 دج)
مـقيـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــخــصـص Hـيـزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره مليـار ومائتـا مـليــون دينــار (1.200.000.000 دج)
يـــقــــيّــــد فـي مــيــزانــيـة  تــســيـيــرالــوزارات وفي األبـواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يــكـــلف  وزيـــر اHــالــيــــة ووزيـــر الــتــكــوين
والــتــعــلـيـم اHــهـنــيــW ووزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة ووزيـر
الـــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــالq كـل فـــيـــمـــا
يـــخـــصّــه q بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــذا اHـــرســــــوم الــــذي يـــنــــشــــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12- - 129  مؤرمؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q q2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن
إحداث بـاب وحتــويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـيرإحداث بـاب وحتــويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـير

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHـــــــوافـق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا

-  و�ـــقــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 12 - 35  
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

q2012 الية  لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة  األولى :ة  األولى :  يـحـدث في جـدول مـيـزانـيـة تـسـيـيـر
مـــــصــــــالح الــــــوزيـــــر األولq بــــــاب رقـــــمه 37-03  وعــــــنـــــوانه
"النفقات اHتعلقة باالنتخابات التشريعية لسنة 2012".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــــلــغى من مــيـــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمــاد
قدره ثالثة عـشر مليون دينـار (13.000.000 دج) مقيد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 03-37

"نفقات تنظيم االنتخابات".

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)
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وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد االستقالل........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالممــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتصالواالتصال...................................................................................
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اعـتــمـاد اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــخــصـص Hـيـزانـيــة ســنـة 2012  
قـــدره ثالثة عـشر مـليـون دينار (13.000.000 دج)  يــقــيّـد
فــي مـيـزانـيــة تـسـيـيــر مـصـالح الــوزيـر األول وفي الـبـاب
رقم  37-03 " النـفقـات اHتـعلـقة بـاالنتـخابـات التـشريـعية

لسنة 2012".

4 : :  يـــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر  في 28 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433

اHوافق 21 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسي رقمرقم  12- - 130  مؤرمؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q q2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن
إحــداث بـاب وحتـويل اعــتماد إلى ميـزانية تـسييرإحــداث بـاب وحتـويل اعــتماد إلى ميـزانية تـسيير

وزارة الشؤون اخلارجية.وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئـــــاسي رقــم 12 -34  
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

q2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـشـؤون اخلـارجـيـة لـسـنـة q2012 بـاب رقـمه 24-37
وعــنــوانه "اHـصــالح اHــوجــودة بــاخلـارج - نــفــقــات تـســيــيـر

اللجان الفرعية لإلشراف على االنتخابات".

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـدره ستة وسـبعـون مليـون دينار (76.000.000 دج) مـقيد
في ميـزانيـة التكـاليـف اHشتـركة وفي الـباب رقم 03-37

"نفقات تنظيم االنتخابات".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة   3 : :  يـــــــخــــــــصـص Hـــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنــــــة 2012
اعـــتــــمـــــــاد قــــــــدره ســـتـــــة وســـبـــعـــــون مـــلـــيـــــون ديـــنـــــار
(76.000.000 دج) يــقــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة  تــســيــيـر وزارة
الــــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة وفي الــــبـــاب رقم 37-24  "اHـــصـــالح
اHــوجــودة بــاخلـارج -  نــفــقــات تــســيــيـر الــلــجــان الــفــرعــيـة

لإلشراف على االنتخابات".

اHـاداHـادّة ة   4 : :  يـكلف  وزيــر اHالـيــة ووزيــــر الشــؤون
اخلــارجـيـــةq كل فــيـمـــا يـخـصّـه q بــتـنــفـيــذ هــــذا اHـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12- - 131 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012  يــتــضــمن  يــتــضــمن
إحـداث بابإحـداث باب وحتــويل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـية تـسـيـيروحتــويل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـية تـسـيـير

وزارة العدل.وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
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- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقــم 12 -37  
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــر الـــعــدلq حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيــر

q2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة ة   األولى :األولى :  يـحـدث في جدول مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة الـعـدل لـسـنـة q2012 الـفـرع األول-  مـديـريـة اإلدارة
الــعــامــة -  الــفـرع اجلــزئي األول: اHــصــالح اHــركــزيــةq بـاب
رقـمه 37-16 وعـنـوانه "نـفـقـات تـسـيـيـر الـلـجـنـة الـوطـنـية

لإلشراف على االنتخابات التشريعية لسنة 2012".

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـدره أربـعــة وسـتـون مـلـيــونـا وسـبـعــمـائـة وعـشـرون ألف
ديــنـــار (64.720.000 دج) مــقــيــد في مــيـــزانــيــة الــتــكــالــيف
اHــــشـــــتــــركــــة وفـي الــــبــــاب رقم 37-03 "نــــفـــــقــــات تــــنـــــظــــيم

االنتخابات".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــدره أربـعـة وستـون ملـيـونا وسـبعـمـائة وعـشرون ألف
ديــنـــار (64.720.000 دج) يــقــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيـر
وزارة الــعــدل وفي الــبــاب رقم  37-16 " نــفــقــات تــســيــيـر
اللـجـنة الـوطـنيـة لإلشـراف عـلى االنتـخـابات الـتـشريـعـية

لسنة 2012".

q ــالـــيــــة ووزيـــر الـــعـــدلHـــادّة ة 4 : :  يــكـــلف  وزيــــر اHـــاداHا
حـــافــظ األخـــتـــــامq كل فــــيــــمـــــا يـــخــــصّـه q بــــتــــنـــفــــيـــــذ هـــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 21 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12- - 132  مؤرمؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012  يــتــضــمن  يــتــضــمن
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

االتصال.االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقــم 12 -63  
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لــوزيـر االتــصــال من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر �ــوجب قــانـون

q2012 الية  لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة ة األولىاألولى : :  يــــلـــغــى من مــيـــزانــيــــة ســــنـــة 2012
اعـــــــتــــــمـــــاد قــــــدره ســـــتــــــة وســـــبـــــعـــــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــــنــــار
(76.000.000 دج) مـقـيــد فـي ميـزانـيـة الـتكـالـيف اHـشـتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقـــات مـــحـــتــمـــلـــة - احـــتــيـــاطي

مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قـــــدره ستــة وسبعــون مليــون دينــار (76.000.000 دج)
يـقــيّـــد فـي ميـزانية تسيـير وزارة االتصال وفي الباب
رقم 37-19 "اHـصاريف اHـتعـلقـة بـنقل مـنافـسات األلـعاب
األوHبية 2012 (تخصيص يـدفع لفائدة اHؤسـسة الوطنية

للتلفزة)".
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qــالـيـــة ووزيـــــر االتـصـالHــادّة ة 3 : : يـكــلف  وزيــر اHــاداHا
كل فـيـمـا يـخـصّـه q بتـنـفيــذ هـــذا اHرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 21 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 12 -  - 135 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28  ربــــــــيع  ربــــــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــةيــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــة

العسكرية األولى.العسكرية األولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنـــاء عــلى الـــدسـتـــــورq ال ســـيـــمـا اHـــادتـــان 77
q(1 و2 و8) و 125 ( الفقرة  األولى ) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

qتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة اHــادة األولى :األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقـم 08  - 340 اHـــــؤرخ في 26 شــــوال عــــام 1429 اHــــوافق
26 أكـــتــوبــر ســنــة 2008 واHـــذكـــور أعـالهq حتـــدثq ابـــتــداء

من أول فــــبــــرايــــر ســـــنــــة q2012 مـــــدرســـــة ألشــــبــــال األمــــة
بالبليدة / الناحية العسكرية األولى.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 12 -  - 136 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28  ربــــــــيع  ربــــــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــةيــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــة

العسكرية الثالثة.العسكرية الثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنـــاء عــلى الـــدسـتـــــورq ال ســـيـــمـا اHـــادتـــان 77
q(1 و2 و8) و 125 ( الفقرة  األولى ) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

qتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقـم 08  - 340 اHـــــؤرخ في 26 شــــوال عــــام 1429 اHــــوافق
26 أكـــتــوبــر ســنــة 2008 واHـــذكـــور أعـالهq حتـــدثq ابـــتــداء

من أول فــــبــــرايــــر ســـــنــــة q2012 مـــــدرســـــة ألشــــبــــال األمــــة
ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

2 : : يــــــنـــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـمـــيـــــة لــلـــجـــمــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــراطـــيـــة

الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 21 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 12 -  - 137 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28  ربــــــــيع  ربــــــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــةيــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــة

العسكرية اخلامسة.العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمـا اHـــادتــان 77
q(1 و2 و8) و 125 ( الفقرة  األولى ) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

qتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة اHــادة األولى :األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقـم 08  - 340 اHـــــؤرخ في 26 شــــوال عــــام 1429 اHــــوافق
26 أكـــتــوبــر ســنــة 2008 واHـــذكـــور أعـالهq حتـــدثq ابـــتــداء

من أول فــــبــــرايــــر ســـــنــــة q2012 مـــــدرســـــة ألشــــبــــال األمــــة
بسطيف / الناحية العسكرية اخلامسة.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1418
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 12 -  - 138 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28  ربــــــــيع  ربــــــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــةيــتــضــمـن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمــة بــالــنــاحــيــة

العسكرية اخلامسة.العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـــنــاء عـــلـى الــــدسـتــــورq ال ســيــمـا اHـــادتــان 77
q(1 و2 و8) و 125 ( الفقرة  األولى ) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 08  - 340
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

qتعلق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقـم 08  - 340 اHـــــؤرخ في 26 شــــوال عــــام 1429 اHــــوافق
26 أكـــتــوبــر ســنــة 2008 واHـــذكـــور أعـالهq حتـــدثq ابـــتــداء

من أول فــــبــــرايــــر ســـــنــــة q2012 مـــــدرســـــة ألشــــبــــال األمــــة
بباتنة / الناحية العسكرية اخلامسة.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 12 -  - 133 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 ربـــــيع ربـــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــــــتـــــضــــــمن اHــــــوافـــــقـــــــة عـــــلـى اخملـــــطـط الـــــدائـم حلـــــفظيــــــتـــــضــــــمن اHــــــوافـــــقـــــــة عـــــلـى اخملـــــطـط الـــــدائـم حلـــــفظ

واستصالح القطاع احملفوظ لقصبة اجلزائر.واستصالح القطاع احملفوظ لقصبة اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـرة الـثـقـافـة
ووزيـــر الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة ووزيــر الــتـــهــيــئــة

qالعمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qادة 44 منهHال سيما اqبحماية التراث الثقافي

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 03-324 اHـؤرخ
في 9 شــــعــــبــــان عــــام 1424 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2003
واHتـضـمن كـيفـيـات إعـداد اخملطط الـدائم حلـفظ واسـتصالح
qادة 16 منهHال سيما ا qتممHعدل واHا qالقطاعات احملفوظة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 173-05
اHـؤرخ في 30 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 9 مـايــو سـنـة
2005 واHـتـضـمن إنـشـاء الـقـطـاع احملـفـوظ لـقـصـبـة اجلـزائـر

qحدوده Wوتعي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-02 اHـؤرخ
في 30 مــــحــــرم عــــام 1432 اHــــوافق 5  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011
واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

qوحتديد تنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 44 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
يــونـــيـــو ســـنــة 1998 واHـــذكـــور أعالهq يـــوافق عـــلى اخملـــطط
الــــدائم حلـــــفظ واســــتــــصـالح الــــقــــطــــاع احملـــــفــــوظ لــــقــــصــــبــــة

اجلزائراHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يـــوضع اخملـــطـط الـــدائم حلـــفظ واســـتـــصالح
الـقـطـاع احملـفـوظ لـقـصـبـة اجلـزائـر حتت  تـصـرف اجلـمـهور
خـالل الـثـالثـW (30) يـــومــــا اHـــوالـــيــــة لـــتــــاريخ  نــــشـــر هـــذا

اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHــــاداHــــادّة ة   3 :  : �ــــكـن االطالع عــــلى اخملــــطـط الــــدائم حلــــفظ
واسـتصالح القطـاع احملفوظ لقـصبة اجلزائـر على مستوى
كل من بـلـديـة الـقــصـبـة وبـلـديـة بـاب الـوادي وبـلـديـة وادي
قـــريش وبـــلـــديــة اجلـــزائـــر الـــوســـطى وكـــذا عـــلى مـــســـتــوى

الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.

اHـاداHـادّة ة 4 : : الـوثـائق اHـكـتـوبـة والبـيـانـيـة الـتي تـشـكـل
اخملــطـــط الــدائــم حلــفــظ واســتـــصــالح الــقــطــــاع احملــفــــوظ

لقصـبة اجلزائـر هـي اآلتية :

q1 - التقرير التقد�ي

q2 - الئحة التنظيم

3 - اHالحق اآلتية :
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q1/5.000 وقع �قياس 1/2.000   إلىHمخطط بيان ا -
q1/1.000 مخطط طوبوغرافي �قياس 1/500 إلى -

qمخطط العوائق اجليوتقنية -
q1/2.000 مخطط االرتفاقات �قياس 1/500 إلى -

- وضـعية احلفـظ تبW درجة وطـبيعـة وأسباب تلف
q1/1.000 بنية �قياس 1/500 إلىHناطق غير اHباني واHا
- خط مــــــرور ووضـــــعـــــيـــــة حـــــفظ شـــــبـــــكـــــات الـــــطـــــرق
والــتـــطــهـــيــر واHــيـــاه الــصــاحلـــة لــلـــشــرب والــري والـــطــاقــة

q1/1.000 والهاتف �قياس
- طـــريــقــة تــصـــريف الــنــفـــايــات الــصــلـــبــة وإزالــتــهــا

q1/1.000 قياس�
q1/500 ارتفاع البنايات �قياس -

- الــتــعــرف عــلى األنــشــطــة الــتــجــاريــة والــتــقــلــيــديـة
q1/500 والصناعية وحتديد موقعها �قياس

- تـعــريف وحتــديــد مــوقع الــتــجــهــيـزات الــعــمــومــيـة
q1/1.000 وقدراتها االستقبالية �قياس 1/500 إلى

q1/500 الطبيعة القانونية للملكيات �قياس -
- حتـــــلـــــيل د�ـــــوغــــــرافي واجـــــتـــــمــــــاعي واقـــــتـــــصـــــادي

qلكياتHلهذه ا Wللشاغل
q1/1.000 رور والنقل �قياس 1/500 إلىHحركة ا -

- حتـــــديــــد مــــوقـع اHــــمـــــتــــلــــكـــــات األثــــريــــة الـــــظــــاهــــرة
والـــبـــاطـــنـــيــــة اHـــتـــعـــــرف عـــلـــيــهـــــا أو احملـــتـــــمـل وجـــودهـــا

q1/1.000 قيــاس 1/500 إلــى�
qدراسة تاريخية -

- حتـليل تـيبولـوجي مرفـقا بـكتـاب يسـتعـمل كدليل
في مختلف أشغال احلفظ والترميم.

اHاداHادّة ة 5 : : يسـري مفـعـول تدابـير اخملـطط الـدائم حلفظ
واســتـصالح الـقـطـاع احملــفـوظ لـقـصـبــة اجلـزائـر ابـتـداء من

تاريخ نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHــاداHــادّة ة   6 : : تـــســـهـــر الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــطـــاعــات
احملـفوظةq بالتـنسيق مع السـلطات اHعنـية وباالتصال مع
جمـيع األطـراف اHـعـنـيـةq عـلى تـنـفـيـذ اخملطـط الدائـم حلفظ

واستصالح القطاع احملفوظ لقصبة اجلزائر.

اHـــــاداHـــــادّة ة   7 :  :  يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم رقم 12 -  - 134 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 ربـــــيع ربـــــيع
q2012 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــعـــــدل ويــتـــمم اHــرســـوم الــتــنـــفــيــــذييــعـــــدل ويــتـــمم اHــرســـوم الــتــنـــفــيــــذي رقــم رقــم 240-06
اHــؤرخ فـياHــؤرخ فـي 8 جــمــــادى الــثــانــيــة عــام  جــمــــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق  اHــوافق 4
يـــولــيـــو ســنـــة يـــولــيـــو ســنـــة 2006 الــذي يــحــدد كــيـــفــيــات تــســيــيــر الــذي يــحــدد كــيـــفــيــات تــســيــيــر
حــــســــاب الــــتـــخــــصـــيـص اخلــــاص رقم حــــســــاب الــــتـــخــــصـــيـص اخلــــاص رقم 124-302 الــــذي الــــذي
عــنــوانـه"الــصــنـــدوق الــوطــني لـــتــأهــيـل اHــؤســســـاتعــنــوانـه"الــصــنـــدوق الــوطــني لـــتــأهــيـل اHــؤســســـات

الصغيرة واHتوسطـة".الصغيرة واHتوسطـة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بنـاء عـلى  التـقريـر اHـشتـرك بW وزيـر الـصنـاعة
واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

qاليةHووزير ا
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى  اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــــذي رقــم 240-06
اHؤرخ فـي 8  جمـادى الثانية عام 1427 اHوافق 4  يوليـو
ســــنـــــة 2006  الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفـــيــــات تــــســــيــــيــــر حــــســــاب
التـخصيص اخلاص رقم 124-302 الذي عـنوانه"الصندوق
q"ـــتــوســطــةHــؤســـســات الــصـــغــيــرة واHالــوطـــني لــتــأهـــيل ا

qتممHعدل واHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــعـدل هـذا اHـرسـوم ويــتـمم اHـرسـوم
الــتــنـفــيـــذي رقــم 06-240 اHـؤرخ فـي 8 جــمـــادى الــثــانــيـة
عــــام 1427 اHــــوافق 4 يـــــولــــيــــــو ســــنـــــة 2006  الــــذي يــــحــــدد
كيفيات تسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-124
الــذي عـــنــوانه"الـــصــنـــدوق الــوطــنـي لــتـــأهــيل اHـــؤســســات

الصغيرة واHتوسطة".

اHـــاداHـــادّة  ة  2 :  : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 3 مـــكــرر من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـــذي رقــم 06-240 اHـؤرخ فـي 8 جـمــادى
الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 4 يـولـيــو سـنــة 2006 واHـذكـور

أعاله وحترر كما يأتي:

"اHـــــادّة 3 مـــكـــرر:  تـــنــــشــــأ جلــــنــــة وطـــنــــيــــة لــــتـــأهــــيل
اHـؤسسـات الصـغـيرة واHـتوسـطـة  تدعى في صـلب النص

" اللجنة".
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تـــتــشـــكــل هـــــذه الــلـــجــنــــة الــتـي يــرأســـهــــا الـــوزيــــر
اHكلـف باHؤسـســات الصغيــرة واHتوسطــة أو ¥ثله من

األعضاء اآلتي ذكرهم :
- ¥ـثـل عن الـوزيــر اHـكــلف بـاHــؤسـســات الـصــغـيـرة

qتوسطةHوا
qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¥ -
qكلف بالنقلHثل عن الوزير ا¥ -

qكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا¥ -
qكلف بالسكن والعمرانHثل عن الوزير ا¥ -

qكلف بالسياحةHثل عن الوزير ا¥ -
- ¥ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات

qاإلعالم واالتصال
qائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا¥ -

qكلف بالعملHثل عن الوزير ا¥ -
- ¥ــــثل عن الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

qوارد الصيديةHوا
- اHديـر العام للـوكالة الـوطنية لـتطويـر اHؤسسات

qتوسطةHالصغيرة وا
- ¥ــثل عـن اجملــلس الـــوطــني االســـتــشـــاري لــتـــرقــيــة

qتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا
qثل عن اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي¥ -
- ¥ــثل عن صــنــدوق ضــمــان قــروض االســتــثــمـارات

qتوسطةHوجهة للمؤسسات الصغيرة واHا
qاليةHثل عن جمعية البنوك والهيئات ا¥ -

qؤسساتHثل عن منتدى رؤساء ا¥ -
qثل عن الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل¥ -

- ¥ـــثل عن الـــكـــنـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة  لـــلـــمـــؤســـســات
q اجلزائرية

qثل عن الكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل¥ -
WـــنــتــجــHوا Wــثل عن كـــنــفــدرالـــيــة  الــصــنـــاعــيــ¥ -

q Wاجلزائري
- ¥ثل عن جمعية النساء رئيسات اHؤسسات.

يــعـــW أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف
باHـؤسـسـات الـصغـيـرة واHـتـوسطـة بـنـاء عـلى اقـتراح من

الوزراء والهيئات التي �ثلونها.

تـــتــولـى الـــوكــالـــة الـــوطـــنــيـــة لـــتـــطــويـــر اHـــؤســـســات
الصغيرة واHتوسطة األمانة التقنية للجنة".

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تــتـمـم أحـكـــام اHــرســوم الـتــنــفـــيــذي رقــم
06-240 اHـؤرخ فــي 8 جـمــادى الثـانـيـة عـام 1427 اHـوافـق

q1ــادة 3 مـــكــرر� qـــذكـــور أعالهH4  يــولـــيــــو ســـنـــة 2006  وا
حترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 مكرر1 :  تكلف اللجنة �ا يأتي:
- مـتــابــعــة الــبــرنـامـج الـوطــني لــتــأهــيل اHــؤســسـات

qتوسطة وتقييمهHالصغيرة وا
- إعــطـاء الــدفع لـعــمـلــيـة تــنـفــيـذ الـبــرنـامج الــوطـني

qتوسطةHؤسسات الصغيرة واHلتأهيل ا
- اقــتـراح الــتـدابــيــر الـتي مـن شـأنــهـا حتــسـW ســيـر
الــــبــــرنـــامـج الــــوطـــنـي لــــتــــأهـــيـل اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

واHتوسطة. 
جتتمع الـلجـنة بنـاء على اسـتدعاء من رئـيسـها على

األقل مرتW (2) في السنة".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكـــام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 06-240 اHـؤرخ فــي 8 جــمــادى الـثــانـيـة
عــام 1427 اHـوافـق 4  يـولـيـــو سـنــة 2006  واHـذكـور أعاله

وحترر كما يأتي:
"اHـادّة 4 :  تـؤهل لالستـفادة من الـصـندوق الـوطني

لتأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :
- اHـؤســسـات اجلــزائــريـة كــمـا هي مــحــددة �ـقــتـضى
الــقــانــون رقم 01-18 اHــؤرخ في 12 ديــســمــبــر ســنــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات
الـصــغـيـرة واHــتـوســطـة والـنــاشـطــة مـنـذ ســنـتـW (2) عـلى
األقـل وتـــوظـف خـــمــــســـة (5) عــــمـــال كــــحــــد أدنى وتــــتـــمــــتع

�ؤشرات اقتصادية وأصول صافية إيجابية. 
 - النشاطات : - النشاطات : 

qالصناعة الغذائية -
qالصناعية -

qالبناء واألشغال العمومية والري -
qالصيد البحري -

qالسياحة والفندقة -
- اخلـدمــاتq بـاسـتــثـنــاء نـشــاطـات إعــادة الـبــيع عـلى

qاحلالة
qالنقل -

- خدمات البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال".

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 11 ربـيع الــثــاني عـامربـيع الــثــاني عـام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 4 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــة q2012 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّــــنـــانــــنـــان

.Wلواليت Wعام Wإنهاء مهام كاتبWلواليت Wعام Wإنهاء مهام كاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدة
qبـــصــفـــتــهــا كـــاتــبـــة عــامــة لـــواليــة عـــنــابــة qخــديــجـــة قــاضي

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
أحمد لـواشنيq بصـفته كاتبـا عاما لواليـة اHديةq لتـكليفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 14 ربـيع الــثــاني عـامربـيع الــثــاني عـام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 7 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــة q2012 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّــــنـــانــــنـــان

.Wإنهاء مهام رئيسي أمن واليت.Wإنهاء مهام رئيسي أمن واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 7 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
qبـــصــفــتـه رئــيــســـا ألمن واليــة تــلـــمــســان qصــالـح نــواصــري

لتكليفه بوظيفة أخـرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 7 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
qبـصــفــته رئــيـســا ألمن واليــة وهـران qارزقي حـاج ســعــيــد

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مندوب األمن في والية وهران.مندوب األمن في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
خـــالـــد حــــسن دواجيq بـــصـــفــــتـه مـــنـــدوبـــا لـألمن في واليـــة

وهــران.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مندوب احلرس البلدي في والية مستغا�.مندوب احلرس البلدي في والية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـحـمـد عــبــدو زاويq بـصـفـتـه مـنــدوبـا لـلـحـــرس الـبـلـــدي

في والية مستغا�q لتكليفه بوظيفة أخـرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 11  ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 تـتـضــمq تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّادة
اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات

اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

qعبد احلميد الغازي qدائرة ابن باديس -
- والية قسنطينة :- والية قسنطينة :

qدائرة قسنطينة : مصطفى ليماني -
- والية عW الدفلى :- والية عW الدفلى :

- دائرة اخلميس : خالد لكحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّادة
اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات

اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أدرار :- والية أدرار :
qدائرة تيميمون : عابد بلمهل -

- والية األغواط :- والية األغواط :
qدائرة قصر احليران : الطاهر سالم -

- والية باتنة :- والية باتنة :
qدائرة رأس العيون : علي بن يعيش -

qدائرة مسكيانة : محمد الصالح توهامي -
qدائرة بريكة : محمد سماحي -
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- والية البليدة :- والية البليدة :
qدائرة البليدة : مصطفى صادق -

- والية تبسة :- والية تبسة :
qدائرة بئر العاتر : كمال نويصر -

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
qدائرة فيض البطمة : الطاهر داري -
qدائرة حد الصحاري : جمال قاسمية -

- والية سطيف :- والية سطيف :
qالكبيرة : أحسن خالدي Wدائرة الع -
qدائرة صالح باي : عبد القادر خالفة -

- والية قـاHة :- والية قـاHة :
qدائرة بوشقوف : عباس بدوي -

- والية اHدية :- والية اHدية :
qدائرة سيدي نعمان : أحمد كروم -

qدائرة تابالط : علي قهار -
qدائرة بني سليمان : محمد بن طاطة -

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :
qدائرة سيدي عيسى : عبد العزيز جوادي -

qدائرة بن سرور : بكاي بيكة -
qدائرة بوسعادة : مولود شريفي -

- والية ورقلة :- والية ورقلة :
qدائرة احلجيرة : خلروف سلطاني -

qدائرة نقوسة : جياللي يحمي -
- والية وهران :- والية وهران :

qدائرة السانية : الغالي عبد القادر بلحزاجي -
- والية البيض :- والية البيض :

qدائرة بوسمغون : محمد بن مالك -
qدائرة بريزينة : موفق خويسات -

- والية بومرداس :- والية بومرداس :
qدائرة خميس اخلشنة : سمير شيباني -

- والية الطارف :- والية الطارف :
qدائرة بوثلجة : عبد العالي غبغوب -

- والية خنشلة :- والية خنشلة :
qدائرة احلامة: رشيد عساس -

- والية النعامة :- والية النعامة :
- دائرة مشرية : محمد الطيب بوبالطة.

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
أحـمــد زروقـيq بـصـفـتـه رئـيــســا لـدائـــرة شـلــغــوم الـعــيـد

في والية ميلةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
كمـال مـحجـوبq بـصفـته رئـيسـا لدائـرة الـشالل في والية

اHسيلةq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
يـــحـــيى دوريq بـــصـــفــتـه نــائـب مــديـــر لـــلـــتـــوجــيـه الــديـــني
qـسجـدي بـوزارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقافHوالـنـشـاط ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

.Wمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Wمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
الـسّــيـدين اآلتـي اسـمــاهـمــا بـصــفـتــهـمــا مـديــرين لـلــشـؤون
الـديــنـيـة واألوقـاف في الــواليـتـW اآلتــيـتـqW لـتــكـلـيف كل

منهما بوظيفة أخـرى :
qفي والية سيدي بلعباس qعمر تناح -

- عيسى نويصرq في والية عW تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

األمW العاماألمW العامّ للمركز الثقافي اإلسالمي. للمركز الثقافي اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عـبد الـقـادر قـاضيq بـصـفتـه أميـنـا عـامـا للـمـركـز الـثـقافي

اإلسالميq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
اHوافق اHوافق 4 مـارس سنة  مـارس سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيـW كتابن تعيـW كتاب

عامW للواليات.عامW للواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم كتابا عامW في الواليات اآلتية :
qفي والية باتنة qأحمد لواشني -

qفي والية عنابة qمصطفى ليماني -
qفي والية برج بوعريريج qخالد لكحل -
- عبد احلميد الغازيq في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ qيــــتــــضـــم q2012 4 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة اHــــوافق اHــــوافق 

مفتشW عامW في الواليات.مفتشW عامW في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 4 مــــارس ســــنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
والـسّيـدان اآلتيـة أسمـاؤهم مـفتـشW عـامW في الـواليات

اآلتـية :
qفي والية معسكر qمحمد عبدو زاوي -

qةHفي والية قا qخديجة قاضي -
- أحمد زروقيq في والية بومرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14 ربـــيع الــــثـــاني عـــام ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تــــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 7 مــــارس ســــنـــــة  مــــارس ســــنـــــةHــــوافق اHا

.Wرئيسي أمن واليت.Wرئيسي أمن واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافق 7 مـــارس ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما رئيسي أمن الواليت
qفي والية تلمسان qمبارك حللوحي -

- صالح نواصريq في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ qيــــتــــضـــم q2012 4 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة اHــــوافق اHــــوافق 

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

- والية أدرار :- والية أدرار :

qدائرة تيميمون : أحمد كروم -

- والية األغواط :- والية األغواط :

qدائرة قصر احليران : عبد القادر خالفة -

- والية باتنة :- والية باتنة :

qدائرة رأس العيون : محمد الصالح تهامي -

qدائرة تازولت : خلروف سلطاني -

- دائرة بريكة : رشيد عساس.

- والية بشار :- والية بشار :

qدائرة العبادلة : محمد بن مالك -

- والية البليدة :- والية البليدة :

qدائرة البليدة : عابد بلمهل -

- والية تامنغست :- والية تامنغست :

qدائرة تامنغست : أحسن خالدي -

- والية سطيف :- والية سطيف :

qدائرة حمام قرقور : عبد العالي غبغوب -

qدائرة العلمة : مولود شريفي -

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

qدائرة احلروش : سمير شيباني -

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

qدائرة ابن باديس : جمال قاسمية -

- والية اHدية :- والية اHدية :

qدائرة سيدي نعمان : الطاهر سالم -

qدائرة تابالط : عبد العزيز جوادي -

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :

qدائرة بوسعادة : الطاهر داري -

qدائرة سيدي عيسى : علي قهار -

- والية معسكر :- والية معسكر :

qدائرة معسكر : محمد سماحي -

- والية ورقلة :- والية ورقلة :

qدائرة نقوسة : بكـاي بيكه -
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 3  ذي احلــجــة عـام   ذي احلــجــة عـام 1432
اHــوافــق اHــوافــق 30  أكــتــوبــر ســنـة   أكــتــوبــر ســنـة q2011 يــحــدد كــيــفــيـاتq يــحــدد كــيــفــيـات
مــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاصمــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاص
رقـم رقـم 112-302  الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق تــــعـــويض  الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق تــــعـــويض
ضحـايا وذوي حـقوق ضـحايـا األحداث الـتي رافقتضحـايا وذوي حـقوق ضـحايـا األحداث الـتي رافقت
احلـــركـــة من أجــل اســـتـــكـــمـــال الــهـــويــــة الـــوطـــنــــيــةاحلـــركـــة من أجــل اســـتـــكـــمـــال الــهـــويــــة الـــوطـــنــــيــة

وتـرقية اHواطنـة".وتـرقية اHواطنـة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
qاليّةHووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اHـــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمّــن قــانـــون اHـالـــيّـة لـسـنــة q2000 ال سـيّـمـا اHـادّة

q89 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02-125 اHـؤرّخ
في 24 مــــحــــرّم عـــــام 1423 اHــــوافـق 7 أبــــريــل ســــنــــة 2002
الــــذي يــــحــــدد حــــقــــــوق ضــــحــــايــــا األحــــــداث الـــــتي رافــــقت
qاحلـــركـــــة مـن أجـــل اســـتـــكـــمـــال الـــهـــــويــــــة الـــــوطـــنــــــيـــة

qتمّـمHعـدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 319-03
اHـؤرّخ في 5 شـعـبـان عـام 1424 اHـوافق أوّل أكـتـوبـر سـنة
2003 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلاص رقــم 112-302 الـذي عـنــوانه "صـنـدوق تـعـويـض
ضحايا وذوي حـقوق ضحايا األحـداث التي رافقت احلركة
مـن أجــل اســتـكــمــال الــهــويــة الــوطــنــيــةq ال ســيّــمــا اHـادّة 5

qمنه

- والية وهران :- والية وهران :
qدائرة السانية : عباس بداوي -

- والية بومرداس :- والية بومرداس :
qدائرة بومرداس : علي بن يعيش -
qدائرة برج منايل : كمال نويصر -

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
qدائرة خميستي : مصطفى صادق -

- والية ميلة :- والية ميلة :
qدائرة شلغوم العيد : محمد الطيب بوبالطة -

- والية عW الدفلى :- والية عW الدفلى :
qالدفلى : محمد بن طاطة Wدائرة ع -

qدائرة العبادية : موفق خويسات -
- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :

qدائرة العامرية : جياللي يحمي -
- والية غليزان :- والية غليزان :

- دائرة يلل : الغالي عبد القادر بلحزاجي.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433

Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ qيــــتــــضـــم q2012 4 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة اHــــوافق اHــــوافق 

مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني

عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـيّن السّادة اآلتية

أســـمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــشـــؤون الــــديــــنــــيـــة واألوقــــاف في

الواليات اآلتـية :

qفي والية تيارت qعمر تناح -

qفي والية سطيف qعيسى نويصر -

qفي والية سيدي بلعباس qعبد القادر قاضي -

- يحيى دوريq في والية اHدية.
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيــــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 29 صــفــر عـام 1429 اHـوافق 8 مــارس ســنـة 2008 الـذي
يــحــدّد قـــائــمــة اإليـــرادات والــنــفــقـــات اHــقــيّـــدة في حــســاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 112-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
تــــعـــويض ضـــحــــايـــا وذوي حـــقـــوق ضـــحــــايـــا األحـــداث الـــتي
رافـــقت احلـــركـــة مـن أجل اســـتــــكـــمـــال الـــهـــويــــة الـــوطـــنـــيـــة

q"واطنةHوترقية ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 5 من اHـرســوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقـم 03-319 اHــؤرّخ في 5 شــعــبــان عـــام 1424
اHــوافق أوّل أكــتـــوبــر ســنــة 2003 واHــذكـــــور أعالهq يــحــدد
هـذا الـقـرار الـوزاري اHـشـتــرك كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـيـيم
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 112-302 الــذي عــنــوانه
"صـنــدوق تـعـويض ضـحـايـا وذوي حــقـوق ضـحـايـا األحـداث
التـي رافقـت احلركـة من أجـل استـكـمـال الـهـويـة الـوطـنـية

وترقـية اHواطنـة".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــقـــوم الــوالة بـــصــفـــتــهم آمـــرين بـــالــصــرف
ثـانويW بإرسال :

- وضعيـة مالـيّة كل ثالثة (3) أشهـرq خاصة بـحساب
الــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم q302-112 تــعـــكس االلـــتـــزامــات
والـدفعq للوزير اHكـلّف بالداخلـية بصفـته آمرا بالصرف
Wــــالـي وأمــــHــــراقـب اHمــــؤشـــــرة من طــــــرف ا qرئـــــيــــســـــيـــــا

qخـزينــة الواليــة
- حـصــائل رقــمــيـة نــصف ســنـويــةq تــتـضــمّن نــتـائج
الــتــكــفل �ــلـــفــات تــعــويض ضــحـــايــا وذوي حــقــوق ضــحــايــا
األحـداث الـتـي رافـقت احلـركــة من أجل اسـتــكـمـال الــهـويـة
الـوطـنــيـة وتــرقـيـة اHــواطـنـةq لــلـوزيــر اHـكـلـف بـالـداخــلـيـة

بصفته آمرا بالصرف رئيسيا.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــقـــوم كـل من أمــــW اخلـــزيــــنـــة الــــرئــــيـــسي
وأمـنــاء اخلــزيــنــة الــوالئــيــW بـإرســال كل ثـالثـة (3) أشــهــر
جــدول الـــعــمــلــيـــات اHــنــجــــزة عــلى حـــســــاب الــتـــخــصــيص
WـــكــلّـــفـــتــHا Wاخلــــاص رقم 112-302 إلى كـل من الــوزارتـــ

بالداخلية واHاليّة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ذي احلـجـة عام 1432 اHـوافق 30
أكتوبر سنة 2011.

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
 واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير اHاليعن وزير اHاليّة
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 3  ذي احلــجــة عـام   ذي احلــجــة عـام 1432
اHــوافــق اHــوافــق 30  أكــتــوبــر ســنـة   أكــتــوبــر ســنـة q2011 يــحــدد كــيــفــيـاتq يــحــدد كــيــفــيـات
مــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاصمــتــابــعـــة وتــقــيـــيم حــســــاب الــتــخــصـيـص اخلـــاص
رقـم رقـم 075-302  الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق تــــعـــويض  الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق تــــعـــويض

ضحايا اإلرهـاب".ضحايا اإلرهـاب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qاليّةHووزير ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 99-08 اHؤرّخ في 29 ربيع
األوّل عــام 1420 اHــوافق 13 يــولـــيــو ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلّق

qادّة 40 منـهHال سيّما ا qدنيHباستعادة الوئام ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمّــن قــانـــون اHـالـــيّـة لـسـنــة q2000 ال سـيّـمـا اHـادّة

q89 منـه

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 06-93 اHـؤرّخ
في 29 مــحــرّم عـــام 1427 اHــوافـق 28 فـــبــرايــر ســنــة 2006

qأساة الوطنيةHتعلّق بتعويض ضحايا اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يــــحـــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
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وزير الداخليةوزير الداخلية
 واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 99-47 اHـؤرّخ
في 27 شـــوّال عـــام 1419 اHــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
Wتـعـلّق �ـنح تـعويـضـات لـصالح األشـخـاص الـطبـيـعـيHوا
ضـــحــــايـــا األضـــرار اجلــــســـديـــة أو اHـــاديــــة الـــتي حلــــقت بـــهم
نــــتـــيــــجــــة أعـــمــــال إرهـــابــــيــــة أو حـــوادث وقــــعت فـي إطـــار
مــكــافــحــة اإلرهـــاب وكــذا لــصــالح ذوي حــقــوقــهمq ال ســيّــمــا

qادّتان 102 و104 منهHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 29 صــفــر عـام 1429 اHـوافق 8 مــارس ســنـة 2008 الـذي
يــحــدّد قـــائــمــة اإليـــرادات والــنــفــقـــات اHــقــيّـــدة في حــســاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 075-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

q"تعويض ضحايا اإلرهاب

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة ة  األولى :  األولى : يـحدّد هـذا القـرار الـوزاري اHشـترك
كـيـفــيـات مـتــابـعـــة وتــقـيـيم حــســـاب الـتـخــصـيص اخلــاص
رقـم 075-302 الذي عنــوانــه "صنـدوق تعـــويض ضحـايـا

اإلرهـاب".

اHــاداHــادّة ة   2 :  : يــقــوم الــوالة بــصــفـــتــهم آمــرين بــالــصــرف
ثـانويW بإرسال :

- وضعيـة مالـيّة كل ثالثة (3) أشهـرq خاصة بـحساب
الــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم q302-075 تــعـــكس االلـــتـــزامــات
والـدفعq للوزير اHكـلّف بالداخلـية بصفـته آمرا بالصرف
Wــــالـي وأمــــHــــراقـب اHمــــؤشـــــرة من طــــــرف ا qرئـــــيــــســـــيـــــا

qخـزينــة الواليــة
- حـصــائل رقــمــيـة نــصف ســنـويــةq تــتـضــمّن نــتـائج
الـتكفل �ـلـفات تعويض ضـحايا اإلرهاب وضـحايا اHأساة
الـوطنـية (اHـفـقودين)q لـلـوزير اHـكلف بـالـداخلـيـة بصـفته

آمرا بالصرف رئيسيا.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــقـــوم كـل من أمــــW اخلـــزيــــنـــة الــــرئــــيـــسي
وأمـنــاء اخلــزيــنــة الــوالئــيــW بـإرســال كل ثـالثـة (3) أشــهــر
جــــدول يــتـــضــمّــن الــعـــمــلــيـــــات اHــنــجـــــزة عـــلى حــســــاب
الــــــــــــتـــــــــــخــــــــــــصـــــــــــيـص  اخلـــــــــــاص رقـــم 075-302 إلـى كـل من

الوزارتW اHكلّفتW بالداخلــية واHاليّة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ذي احلـجـة عام 1432 اHـوافق 30
أكتوبر سنة 2011.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 26  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1433 اHوافق  اHوافق 19 مـارس سنة  مـارس سنة q q2012 يـتضميـتضمّن إعالنن إعالن

مناطق منكوبة بواليتي سطيف والطارف.مناطق منكوبة بواليتي سطيف والطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qاليّةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 402
اHـــــــــؤرّخ في 28 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1411 اHـــــــــوافق 15
ديسـمبـر سنة 1990 واHتـضـمّن تنـظيم صـندوق الـكوارث
qالــطــبــيـعــيــة واألخــطــار الــتــكــنـولــوجــيــة الــكــبــرى وســيـره

qتمّمHعدّل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 94 - 247 اHؤرّخ
في 2 ربـــيع األوّل عـــام 1415 اHــوافق 10 غـــشت ســـنـــة 1994

qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــعـــــلن بـــــلـــــديـــــات واليـــــتـي ســـــطـــــيف
والــــطـــارف اHــــذكـــورة فـي اHـــلــــحق بــــهـــذا الــــقـــرار مــــنـــاطق

منكوبة.

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

حـــــرّر  بـــــاجلــــزائـــــر في 26 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433
اHوافق 19  مارس سنة 2012.

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
 واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير اHاليعن وزير اHاليّة
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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اHلحقاHلحق

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

سطيفسطيف

الطارفالطارف

qلقراج Wعـ qآيت نـوال مزاد qبني شبـانة qآيت تيـزي qبابـور qبـوسالم qسرج الـغول qقـنزات
qبــوعـنـداس qبــنـي أورثـيـالن qتـيـــزي نـبـــشــار qوادي الـبـــارد qبــنـي مــوحـــلي qذراع قــبــيـلـة

بني عزيزq حمام قرقورq عW رواq بني أوسW وحربيل.
qشــبـــيــطــة مــخــتــار qالــذرعــان qزريــزر qعــصــفـــور qالــبـــســبــاس qبــريــحــان qالـــشط qبن مــهــيــدي
qالـقـلـعـة qبـوقــوس qبـوثــلـجـة qالـعـسل Wعــ qالـطـارف qالـشـافــيـة qبــحـيـرة الـطــيـور qشـيـحـاني

سوارخ وبوحجر.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 26  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1433 اHوافق  اHوافق 19 مـارس سنة  مـارس سنة q q2012 يـتضميـتضمّن إعالنن إعالن

حــــالـــة الــــكـــارثــــة الــــطـــبــــيـــعــــيـــة بــــواليــــتي ســــطـــيفحــــالـــة الــــكـــارثــــة الــــطـــبــــيـــعــــيـــة بــــواليــــتي ســــطـــيف
والطارف.والطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qاليّةHووزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 94 - 247 اHؤرّخ
في 2 ربـــيع األوّل عـــام 1415 اHــوافق 10 غـــشت ســـنـــة 1994

qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 04 - 268 اHؤرّخ
فـي 13 رجـب عــــــــام 1425 اHـــــــــوافق 29 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2004
واHتضـمن تشخـيص احلوادث الطـبيعـية اHغـطاة بإلـزامية
الــتـأمــW عــلى آثـار الــكــوارث الـطــبــيـعــيـة وحتــدد كــيـفــيـات
qادتان 2 و3 منهHال سيما ا qإعالن حالة الكارثة الطبيعية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اHـــادتـــW 2 و3 من
اHرسوم الـتّنفيذيّ رقم 04 - 268 اHؤرّخ في 13 رجب عام
1425 اHـوافق 29 غــشت سـنـة 2004 واHـذكــور أعالهq يـهـدف

هـذا الـقـرار إلى إعالن حـالـة الـكـارثـة الـطـبـيـعـيـة بـواليـتي
سطيف والطارف.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعــلن الـبـلــديـات اHـذكـورة في اHــلـحق بـهـذا
الـقرار في حـالة كارثـة طبـيعـية عـقب حدوث الـفيـضانات
بــواليـتي ســطـيـف والـطـارفq خـالل الـفــتـرة اHـمــتـدة من 2

إلى 15 فبراير سنة 2012.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــمــنح حــالـة الــكــارثـة الــطــبــيـعــيــةq اHـعــلــنـة
�ـوجـب هـذا الــقـرارq احلق في الــتـعــويض لـلــمـؤمــنـW ضـد

آثار الكوارث الطبيعية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر  بـــــاجلــــزائـــــر في 26 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433
اHوافق 19  مارس سنة 2012.

وزير الداخليةوزير الداخلية
 واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

اHلحقاHلحق

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

سطيفسطيف

الطارفالطارف

qلقراج Wعـ qآيت نـوال مزاد qبني شبـانة qآيت تيـزي qبابـور qبـوسالم qسرج الـغول qقـنزات
qبـــوعــنـداس qبــنـي أورثـيـالن qتـيـــزي نـبـــشـار qوادي الـبـــارد qبــنـي مــوحــلي qذراع قـبـــيـلـة

بني عزيزq حمام قرقورq عW رواq بني أوسW وحربيل.
qشــبـــيــطــة مــخــتــار qالــذرعــان qزريــزر qعــصــفـــور qالــبـــســبــاس qبــريــحــان qالـــشط qبن مــهــيــدي
qالـقـلـعـة qبـوقــوس qبـوثــلـجـة qالـعـسل Wعــ qالـطـارف qالـشـافــيـة qبــحـيـرة الـطــيـور qشـيـحـاني

سوارخ وبوحجر.
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قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حركة اHواطنW األحرار".السياسي اHسمى "حركة اHواطنW األحرار".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"األحرار WواطنHسمى "حركة اHالسياسي ا

- وبـــــنــــاء عــــلى وصـل اإليــــداع رقم 12/12 اHــــؤرّخ في
أول مــارس سـنـة 2012 اخلــاص �ـلف اHـؤتـمــر الـتـأسـيـسي
لــــلـــحـــــزب اHــــنــــعــــقــــــد بـــتـــــــاريخ 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012

qبوهران

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حــركــة اHــواطــنـW األحــرار" الــكــائن مــقـره بـ q25 شـارع 5

جويليةq برج الكيفان (اجلزائر العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حزب الشباب".السياسي اHسمى "حزب الشباب".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبنـاء على القرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "حزب الشبابHالسياسي ا

- وبـــــنــــاء عــــلى وصـل اإليــــداع رقم 12/13 اHــــؤرّخ في
أول مــارس سـنـة 2012 اخلــاص �ـلف اHـؤتـمــر الـتـأسـيـسي
للحـزب اHنعـقــد بتــاريخ 25 فبـراير سنة 2012 بـاجلزائر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حــــزب الـــشـــبـــاب" الـــكـــائن مـــقــره بـــالــقـــريـــة الــفالحـــيــة -
ســـيـــدي لــــكـــحل - رقم q3 الـــكــــثـــبـــانq الــــشـــراقــــة (اجلـــزائـــر

العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 5 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "احلزب الوطني اجلزائري".السياسي اHسمى "احلزب الوطني اجلزائري".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صـالحـــيـــات وزيــــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أول فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

لــــــلــــــــحـــــزب الــــــســــــيـــــــاسي اHــــــســـــــمـى "احلــــــزب الــــــوطـــــــني
q"اجلزائري

- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/14 اHــؤرّخ في 4
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لــــلـــحـــــزب اHــــنــــعــــقـــــــد بـــتــــــاريخ 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012

qبوهران

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"احلـــزب الــــوطـــني اجلـــزائـــري" الــــكـــائن مـــقـــره بـ q8 شــارع

بلهندوزعبد القادر (وهران).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حزب الشباب الد�قراطي".السياسي اHسمى "حزب الشباب الد�قراطي".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أول فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

لـــــــلـــــــحـــــــزب الــــــســـــــيـــــــاسي اHـــــــســـــــمـى "حـــــــزب الـــــــشــــــبــــــاب
q"الد�قراطي

- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/15 اHــؤرّخ في 4
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
للحـزب اHنعـقــد بتــاريخ 25 فبـراير سنة 2012 بـاجلزائر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حـزب الـشبـاب الـد�قـراطي" الـكائن مـقـره بـحي دوزي 3
الـــــبــــنـــــايــــة رقم q428 الــــطـــــابق q3 بـــــاب الــــزوار (اجلـــــزائــــر

العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



5 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2618
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حركة الوطنيW األحرار".السياسي اHسمى "حركة الوطنيW األحرار".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبــنــاء عـلى الــقــرار اHـؤرّخ في أول فــبــرايـر ســنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

Wــــســــمــى "حــــركـــــة الــــوطـــــنــــيـــHلــــلـــــحــــزب الـــســـــيـــــاسـي ا
q"األحرار

- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/16 اHــؤرّخ في 5
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لـــلـــحـــزب اHـــنـــعـــقـــــد بـــتـــــاريخ أول و2 مـــارس ســـنـــة 2012

qباجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حــركــة الــوطــنــيـــW األحــرار" الــكــائن مــقــره بــ q28 شــارع

موغني بوجمعةq حسW داي (اجلزائر العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "جيل جديد".السياسي اHسمى "جيل جديد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 24 ينـاير سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "جيل جديدHالسياسي ا

- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/17 اHــؤرّخ في 5
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لـلـحـزب اHـنـعـقـــد بتـــاريخ 3 مـارس سـنة  2012 بـاجلـزائر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
qجــيل جــديــد" الــكــائن مــقـره بــرقم 2 حي عـزوز عــبــد الـله"

زرالدة (اجلزائر العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 5 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 25  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 18
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "احلزب الوطني احلر".السياسي اHسمى "احلزب الوطني احلر".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبــنـــاء عـــلى الــقـــرار اHـــؤرّخ في أول مــارس ســـنــة
2012 واHــــــتــــــضــــــمّـن الـــــتـــــــرخـــــــيص بـــــــعـــــــقــــــد اHـــــــؤتـــــــمــــــر

الــتــــأســـيــسـي لـــلـــحــــزب الــســـيـــاسي اHـــســــمـى "الـــحــزب
q"الـوطـني احلـر

- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/18 اHــؤرّخ في 8
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لــــلــــــحــــزب اHـــــنــــــعـــــقـــــــد بــــتــــــــاريـخ 6 مــــارس ســـــنــــة 2012

qبتيبازة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"احلــزب الــوطــني احلــر" الــكــائن مــقــره بــ q6 شــارع جــنــان

اHلكq حيدرة (اجلزائر العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 18 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 28  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حزب العدل والبيان".السياسي اHسمى "حزب العدل والبيان".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبــنـــاء عـــلى الــقـــرار اHـــؤرّخ في أول مــارس ســـنــة
2012 واHــــــتـــــــضــــــمـّـن الـــــتـــــــرخـــــيــص بـــــعـــــــقـــــد اHـــــــؤتــــــمــــــر

الــتـــأســـيــسي لــلــحـــزب الــســيــاسي اHـــســمى "حــزب الــعــدل
q"والبيان

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/19 اHـؤرّخ في 12
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لـلـحـزب اHـنـعـقـــد بتـــاريخ 9 مـارس سـنة  2012 بـاجلـزائر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حـزب الـعـدل والبـيـان" الـكـائن مـقره بــ q35 شـارع طارق

ابن زيادq بئر خادم (اجلزائر العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



5 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2818
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 28  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "جبهة احلكم الراشد".السياسي اHسمى "جبهة احلكم الراشد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــــذي يـــحــــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية

- وبـنـاء على الـقـرار اHؤرّخ في 6 مـارس سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

q"سمى "جبهة احلكم الراشدHالسياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/20 اHـؤرّخ في 18
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لـلحـزب اHنـعقـــد بتــاريخ 14 مـارس سنة  2012 بـاجلزائر

qالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جـبـهـة احلـكم الـراشـد" الـكـائن مـقـره بـفـيال رقم q15 شـارع
فــــــازيــــــة مــــــوالح - شــــــوفــــــاليq دالـي ابــــــراهــــــيـم (اجلــــــزائـــــر

العاصمة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 28  ربــيع الــثــانـي عـام   ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 21
مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزبـن اعــــــتــــــمــــــاد احلـــــزب

السياسي اHسمى "حزب النور اجلزائري".السياسي اHسمى "حزب النور اجلزائري".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةq ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

qإلى 32 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبــنـــاء عـــلى الــقـــرار اHـــؤرّخ في أول مــارس ســـنــة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

q"سمى "حزب النور اجلزائريHللحزب السياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/21 اHـؤرّخ في 18
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لـــــلــــــحـــــزب اHـــــنـــــعـــــقــــــــد بـــــتـــــــاريخ 16 مـــــارس ســـــنـــــة 2012

qبقسنطينة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
qحـزب الـنـور اجلزائـري" الـكـائن مـقره بـحي جـبـلي أحـمد"

حامة بوزيان (قسنطينة).

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمW العاماألمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 5 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 6 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 29
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىq يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير األمالك والوسائل العامة.مدير األمالك والوسائل العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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
4 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2011
واHـتـضـمـن تـعـيـW الــسّـيّـد أحــمـد لـسـبــاطq مـديـرا لألمالك
والـــوســائل الــعـــامــة بــاHــديـــريــة الــعــامـــة لــلــمــوارد بــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة ة األولى : األولى : يـــفــوّض إلـى الــسّـــيّــد أحـــمـــد لــســـبــاطHــاداHا
مـــديــــر األمالك والــــوســــائل الــــعــــامـــة بــــاHــــديــــريـــة الــــعــــامـــة
لــــلـــمــــواردq اإلمـــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهq بــــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةq عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القررات.

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

حرر بـاجلزائر في 6 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق
29 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قـراران مؤرقـراران مؤرّخان في خان في 6 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق  اHوافق 29
فبـراير سنة فبـراير سنة q2012 يتضـمنان تفويض اإلمضاء إلىq يتضـمنان تفويض اإلمضاء إلى

نائبي مديرين.نائبي مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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
4 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2011
واHتـضمن تعـيW السّـيّد صالح فـرانسيس احلـمديq نائب
مــديـر لــلـمــنـظــمــات اجلـهــويـة الــفـرعــيـة واالنــدمـاج الــقـاري

qديرية العامة إلفريقيا بوزارة الشّؤون اخلارجيةHبا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى : األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّـد صــالح فـرانـسـيس
احلـــمــــديq نـــائـب مـــديـــر اHــــنـــظــــمـــات اجلــــهـــويــــة الـــفــــرعـــيـــة
واالندماج القاري بـاHديرية العامة إلفريقياq اإلمضاء 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.

حرر بـاجلزائر في 6 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق
29 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي



5 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3018
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

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
8 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايــر سـنـة 2012 واHــتـضـمن
تـعـيـW الـسّـيّـد هــشـام كـيـمـوشq نـائب مــديـر لـلـتـعـاون في
مـجــال الـتــنـمــيـة اHـســتـدامــة بـاHــديـريــة الـعــامـة لـلــعالقـات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــW بــــوزارة الــــشّـــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد هــشــام كــيــمـوشHـاداHا
نـــائب مـــديــر الـــتــعـــاون في مــجـــال الــتـــنــمـــيــة اHـــســتـــدامــة
بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون
الــــدولـــيـــqW 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.

حرر بـاجلزائر في 6 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق
29 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة اKاليةوزارة اKالية
مــقــرمــقــرّر مــؤرر مــؤرّخ في خ في 8 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق  أولأول
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2012 يــتــعــلq يــتــعــلّق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـةق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـة

السيارات لسنة السيارات لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76 - 103 اHــؤرّخ  في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمّن

qادة 303 منهHالسيما ا qتمّمHعدّل واHا qقانون الطابع
- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اHؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واHـــتـــضـــمّن

qادة 46 منهHالسيما ا q1997 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 97-02 اHــــــؤرّخ في 2
رمـــــضــــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1997
qادة 29 منهHالسيما ا q1998 الية لسنةHتضمّن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولىة األولى : حتـــدّد اHــــدة الـــقـــانــــونـــيــــة لـــتـــحــــصـــيل
قـســيــمة الـسـيـارات لـسـنة 2012  من 3 يـونـيـو سـنة 2012

إلى 2 يوليو سنة 2012 على الساعة الرابعة زواال.

اHاداHادّة ة  2 : يكلّف اHـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اHــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

أوّل مارس سنة 2012.
كر» جوديكر» جودي

وزارة الطاقة واKناجموزارة الطاقة واKناجم
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 26
أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّـن مـــــنح امـــــتـــــيــــازـن مـــــنح امـــــتـــــيــــاز
لــلــمــؤســسـة الــوطــنــيــة "ســونــاطــراك - شــركـة ذاتلــلــمــؤســسـة الــوطــنــيــة "ســونــاطــراك - شــركـة ذات
أســــهم"q نــــظـــام نــــقل الــــغـــاز الــــطـــبــــيـــعـي بـــواســــطـــةأســــهم"q نــــظـــام نــــقل الــــغـــاز الــــطـــبــــيـــعـي بـــواســــطـــة

."GR5� سمّى ىHسماألنابيب اHاألنابيب ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمHإنّ وزير الطاقة وا
qبناء على توصية سلطة ضبط احملروقات -

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 05-07 اHـــؤرّخ فـي 19
ربــــــيـع األوّل عــــــام 1426 اHــــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005 

qتمّمHعدّل واHا qتعلّق باحملروقاتHوا



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 5 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
28 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 98 -48  اHـؤرّخ
في 14 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتمّمHعدّل واHا q"سوناطراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-342 اHؤرّخ
في 26 شـــوّال عــام 1428 اHــوافق 7 نـــوفــمـــبــــر ســـنـــة 2007
الــــذي يــــحـــــدّد إجــــراءات مـــــنح امــــتـــــيــــاز نــــقــل احملــــروقــــات

qادّة 4 منـهHال سيّما ا qبواسطة األنابيب وسحبه

- و�ــقـتــضى طــلب االمــتــيـاز رقم 844 / م ع اHـؤرّخ
في 8 يونـيو سـنة 2011 للـمؤسـسة الـوطنـية "سـوناطراك

q"شركة ذات أسهم -

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 07-342 اHــؤرّخ في 26 شـــوّال عــام 1428
اHــــوافق 7 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2007 واHــــذكــــور أعـالهq �ــــنح
امــتـيـاز لـلــمـؤسـســة الـوطـنــيـة "سـونــاطـراك - شـركـة ذات
أســـــهـم"q نـــــظـــــام نـــــقـل الــــغـــــاز الــــطــــبـــــيــــعـي بـــــواســـــطــــة
األنـــــابـــــيب اHـــــســـــمّى �GR5" الــــرابط بــــW رڤــــان وحــــاسي

الرمل.

اHاداHادّة ة 2 :  : يتعW عـلى اHؤسسة الوطنية "سوناطراك
- شـركــة ذات أسـهم"q أن تــسـتـغل امــتـيــاز الـنـقل اHــمـنـوح

وفقا لدفتر الشروط اHلحق بأصل هذا القرار.

3 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزارة االستشراف واإلحصائياتوزارة االستشراف واإلحصائيات
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــــوافق وافق 26
يـنـايايــــر سر سـنـة ة q2012  يــــتـضــــمن تمن تــــفـويض اإلمويض اإلمــــضـاء إلىاء إلى

مدير اإلدارة والوسائل.مدير اإلدارة والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير االستشراف واإلحصائيات

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 282
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  الـــــــذي يـــــــحــــــدد صـالحـــــــيـــــــات وزيــــــر االســـــــتـــــــشــــــراف

qواإلحصائيات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 283
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة

qاالستشراف واإلحصائيات

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
26 مــــحــــرّم عــــام 1433 اHــــوافق 21 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واHتـضمّن تعـيW السـيد عبـد اجمليد طـبشq مديرا لإلدارة
qوالوسائل بوزارة االستشراف واإلحصائيات

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفـوض إلى الـسـيد عـبـد اجملـيـد طبشHـاداHا
qاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاته qمــديــر اإلدارة والــوســائل
بـــاسم وزيــــر االســـتــــشـــراف واإلحـــصــــائـــيــــات عـــلى جــــمـــيع

الوثائق واHقررات �ا في ذلك القرارات.

2 :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 2 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
26 يناير سنة 2012.

حميد الطمارحميد الطمار



وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 6  ذي القعدة عام   ذي القعدة عام 1432 اHوافق  اHوافق 4  أكتوبر  أكتوبر
WـــعـــيــWيـــتـــضــمّـن تــفـــويض ســـلـــطـــة الــتـن تــفـــويض ســـلـــطـــة الــتّـــعـــيــ qيـــتـــضــم q2011 ســـنــة ســـنــة 
والــــتــــســــيــــيــــر اإلداري إلى مــــديــــري الــــتـــربــــيــــة فيوالــــتــــســــيــــيــــر اإلداري إلى مــــديــــري الــــتـــربــــيــــة في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التربية الوطنية

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

qالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمHعدّل واHا qWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتّـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-174 اHؤرّخ
في 16 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 1990
الـذي يحدّد كيفـيات تنظيم مـصالح التربيـة على مستوى

qتمّمHعدّل واHا qالوالية وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األوّل عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

q1994 الذي يحدّد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

qوسائقي السيارات واحلجّاب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-315 اHؤرّخ
في 11 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

- و�قـتضى الـقرار اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1415
Wـتضـمّن تفـويض الـتّعـيHوافق 17 ينـاير سـنة 1995 واHا
والتـسييـر اإلداري إلى مـفتش أكـاد�يـة اجلزائـر ومديري

qالتربية في الواليات

- وبـــعـــد االطالع عـــلى رأي اHـــديــر الـــعـــامّ لـــلــوظـــيـــفــة
الــعــمــومــيــة اHــؤرّخ في 25 رمــضــان عــام 1432 اHــوافق 26

q2011 غشت سنة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ في أوّل رمـضـان عــام 1410
اHـوافق 27 مـارس سـنة 1990 واHـذكـور أعالهq يـفـوّض إلى
مديري الـتربيـة في الوالياتq سـلطة الـتّعيـW والتسـيير

اإلداري للموظفW اHوضوعW حتت سلطتهم.

qـادّة ة 2 :  : تـلـغى جـمـيع األحـكـام اخملالـفـة لـهـذا الـقـرارHـاداHا
ال ســــيّـــــمــــا الـــــقــــــرار اHـــــؤرّخ في 15 شـــــعــــبـــــــان عـــــام 1415

اHوافـق 17 يناير سنة 1995 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية.

حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق 4
أكتوبر سنة 2011.

أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد
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