
العدد العدد 25
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 7  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29 أبريل سنة أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-186 مـؤرخ في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبــريـل ســنـة s2012 يــعــدل تــوزيع نــفــقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة s2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-187 مـؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة s2012 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم  04 - 196 الــمـؤرّخ في 27 جـمــادى األولــى عـام 1425 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2004 واHـتعـلق بـاسـتغالل
اHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع وحمايتها................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 25 أبريل سنة s2012 يتضمـن الـتصريـح باHنفعة
العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس..............................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-189 مـؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبــريـل ســنـة s2012 يـتــضــمــن الــتــصــريــح
Wـركبــة فـي واليــة تيــزي وزو الـرابط بــHصـاعــد الهـوائــية والـتـلفــريك اHـنفــعــة  العـمـوميـة لعـمـليــة إجنــاز خـط اHبـا
"كـف النـعـجة - اHدينة اجلـديـدة - ملـعــب  أول نوفمبر- اHدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة"............................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-190 مـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنة s2012 يـتــضـمن إنـشـاء سـلـطـات
منظمة النـقل احلضـري لبعـض الواليـات........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-191 مـؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنـشــاء قــصـر
الثقافة لتلمسان وحتديد تنظيمه وسيره........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-192 مـؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة s2012 يــتــضـمـن إنـشــاء مــركـز
الفنون واHعارض ويحدد تنظيمه وسيره........................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-193 مـؤرخ في 3 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضـمن إنــشـاء مـتـحف
عمومي وطني للخط اإلسالمي.......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضمّن إنـهاء مـهام في اHـفتـشيـة العـامة
للمالية بوزارة اHاليّة..................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر اجملـاهدين في
والية بسكرة...............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين  لـلبـيئة في
......................................................................................................................................................Wواليت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريل سنة s2012 يتضمّن إنهاء مهام اHدير العامّ للغابات..

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــر اHــصــالح
الفالحية في والية بومرداس.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام محـافظ الغـابات في
والية عW تموشنت.....................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 تتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـرين لألشـغال
العمومية في الواليات.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر الـثـقـافـة في
والية تيبازة...............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضمّن إنهـاء مهام مـديرين للـمؤسسات
الصّغـيرة واHتوسطـة والصّناعة التقليدية في الواليات...................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 5 أبــريـل ســنــة s2012 يــتــضـــمّن إنــهــاء مـــهــام مــديـــر الــبــريــد
واHواصالت في والية أدرار...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضــمّن تـعـيـW اHـديــر الـعـامّ لـلـعالقـات
االقتصادية والتعاون الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة..................................................................................

Wمــكــلّــفـ Wيــتــضــمّــنــان تــعــيــ s2012 ـــوافق 5 أبــريـل ســنــةHمــرســـومــان رئــاســيّـــان مــؤرّخــان في 13  جــمـــادى األولى عــام 1433 ا
بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير اHنتدب لدى وزير الشؤون اخلارجيّةs اHكّلف بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بديوان كـاتب الدولـة لدى وزير الشؤون اخلارجيّةs اHكلّف باجلالية الـوطنـية باخلـارج.........................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
الشؤون اخلارجيّة........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريل سنة s2012 يتضمّن تعيW مديرين للمعاهد الوطنية
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريل سنة s2012 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة اجملاهدين..

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــرين لـلــبـيــئـة في
......................................................................................................................................................Wواليت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريـل سنة s2012 يتـضـمّن تعـيW مـديـر التـربيـة في والية
برج بوعريريج............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسّي مـؤرّخ في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضـمّـن تـعـيـW اHــديـر الـعــامّ لـلـديـوان
الوطني اHهني اHشترك للخضر واللحــوم......................................................................................................

مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 13  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة s2012 تــتـضــمّن تـعــيـW مــديـرين لألشــغـال
العمومية في الواليات.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّن تـعـيـW نـواب مـديريـن بوزارة
التضامن الوطني واألسرة............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضمّن تـعـيـW مديـر الـثقـافـة في والية
بومرداس...................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريـل ســنـة s2012 يــتـضــمّـن تـعــيــW مــديــرين لــلــصــنــاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات......................................................................

مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 13  جـــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 5 أبـــريـل ســـنـــة s2012 يـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــW مــــديـــر الـــبـــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في والية بـومـرداس........................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13 مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 8 ديـسـمــبـر سـنـة s2011 يـتــضـمن إنـهــاء انـتـداب أسـتــاذة تـابـعـة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى اHدرسة الوطنية التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.............................

Wيـتـضـمن جتديـد انـتـداب أساتـذة تـابـع s2011 ـوافق 8 ديـسمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 مـحـرّم عـام 1433 ا
لـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي لـدى اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتــحـضـيـريـة لــدراســات مــهــنــدس بـعـنـوان الـسـنـة
اجلامعية 2011 - 2012 ..................................................................................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 اHوافق 8 ديسمبر سنة s2011 يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما
مـدرسـا تـابـعـW لـوزارة الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث الــعـلـمي لـدى اHـدرسـة الـوطـنـيـة الــتـحـضـيـريـة لــدراســات مــهــنــدس
بعنوان السنة اجلامعية 2011 - 2012 .............................................................................................................

قــــرار مــؤرّخ في 16 جـمـادى األولـى عــام 1433 اHـوافــق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـحـدّد كيـفـيات تـطـبيـق اHرسـوم الـرّئـاسيّ رقم
11 - 383 اHـؤرّخ فـي 27 ذي احلـجّــة عـام 1432 اHـوافق 23 نــوفـمــبـر ســنـة 2011 الـذي يــحــدّد الـقــواعــد واإلجــراءات الـتي

حتكم تصدير العتاد والتجهيزات واHنتوجات احلساسة..................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق  29 أبريل سنة s2012 يعدل ويتمم القرار اHؤرخ في 28 ربيع الثاني عام
 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة 2012 الـذي يحـدد عـدد وتـشـكـيـلة الـلـجـان االنـتـخـابـية لـلـدوائـر الـدبـلـومـاسيـة والـقـنـصـلـية

لتصويت اHواطنW اجلزائريW اHقيمW في اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 26 أبـريـل سـنة s2012 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1433
اHـوافق 22 فــبــرايــر ســنـة s2012 واHــتـضــمن تــعــيــW الـقــضــاة رؤسـاء وأعــضــاء الــلـجــان االنــتـخــابــيــة الـوالئــيــة والـلــجــنـة
االنتخابية للمواطنW اجلزائريW اHقيمW باخلارج  في االنتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012 ................

وزارة اMوارد اMائيةوزارة اMوارد اMائية

قــرار مؤرّخ في 17 رجب عــام 1432 اHوافــق 19 يونـيو سنة s2011 يعـدل القرار اHؤرّخ في 30 رمضـان عام 1425 اHوافق 13
نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع وسيرها......................

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة

Wـنــاصب الـعــلـيـا لــلـمــوظـفـHيــحـدّد عــدد ا s2011 ـوافق 27  يـونــيـو ســنـةHقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 25 رجب عـام 1432 ا
اHنتمW لألسالك اخلاصة بالثقافة..................................................................................................................

WهنيHناصب الـعليا للعـمال اHيـحدّد عدد ا s2011 وافق 27  يونـيو سنةHقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 ا
وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اHصالح اخلارجية لوزارة الثقافة...............................................................



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
29 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-186 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1433 ا اHوافق Hوافق 25 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يـعدل توزيعs يـعدل توزيع
s2012 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

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

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

s2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

   sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعتـمـاد دفع قـدره ثمـانـية مـالييـر وسـبعـمـائـة واثنـا عـشر
مـــــلــــيـــــونـــــا وثالثـــــمـــــائــــة واثـــــنــــان وعـــــشـــــرون ألف ديـــــنــــار
(8.712.322.000 دج) ورخــصــة بــرنــامــج قـــدرهــا مــلــيـاران
وتـسـعـمـائـة واثـنـان وثـمـانــون مـلـيـونـا وثالثـمـائـة واثـنـان
وعــشـــرون ألف ديــنــار (2.982.322.000 دج) مــقــيـــدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
األمــــــر رقم 12-03 اHــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عــــــام 1433
اHـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة 2012 واHــتـضـمـن قـانـون اHــالـيـة
الــتـكـمــيـلي لــسـنـة s(2012 طـبـقــا لـلـجــدول "أ" اHـلــحق بـهـذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخـصص Hـيزانيـة سنة 2012 اعـتمـاد دفـع
قــــدره ثـــــمــــانــــيـــــة مــاليــــيـــر وســـبــعــمـــائــة واثــنـــا عــشــر
مـــــلــــيـــــونـــــا وثالثـــــمـــــائــــة واثـــــنــــان وعـــــشـــــرون ألف ديـــــنــــار
(8.712.322.000 دج) ورخــصــة بــرنــامــج قـــدرهــا مــلــيـاران
وتـسـعـمـائـة واثـنـان وثـمـانــون مـلـيـونـا وثالثـمـائـة واثـنـان
وعــشــرون ألف ديــنــار (2.982.322.000 دج)  يــقــيـــدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
األمــــــر رقم 12-03 اHــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عــــــام 1433

اHـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة 2012 واHــتـضـمـن قـانـون اHــالـيـة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة s(2012 طـبـقـا لـلـجـدول "ب" اHـلحـق بـهذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433

اHوافق 25 أبريل سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـــقاHلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

2.982.322

-
2.982.322

البرنامج الـتكميلي لفائدة
الواليات

احـــتـــيـــاطي لـــنــفـــقـــات غـــيــر
متوقعة

اجملموعاجملموع

2.982.322

5.730.000

8.712.322

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

1.500.000

269.707

46.111

806.504

360.000

-
2.982.322

الصناعة
الفالحة والري

دعم اخلدمات اHنتجة
اHـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة

االقتصادية واإلدارية
دعم احلصول على سكن

دعـم الـــنـــشـــاط االقـــتـــصــادي
(تــــخــــصـــيــــصـــات حلــــســـاب
الـــــــتــــــــخـــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص

وخفض نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

1.500.000

269.707

46.111

806.504

360.000

5.730.000

8.712.322



7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 625
29 أبريل  سنة  أبريل  سنة  2012 م م

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-187 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1433 ا اHوافق Hوافق 25 أبـريل سنة  أبـريل سنة s s2012 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHـرسوم الـتـنـفــيـذي رقم  اHـرسوم الـتـنـفــيـذي رقم  04 -  - 196 الــمـؤر الــمـؤرّخ في خ في 27
جــمـــادى األولـى عـــام جــمـــادى األولـى عـــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة
2004 واHتـعـلق بـاستـغالل اHـيـاه اHـعدنـيـة الـطبـيـعـية واHتـعـلق بـاستـغالل اHـيـاه اHـعدنـيـة الـطبـيـعـية

ومياه اHنبع وحمايتها.ومياه اHنبع وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــوارد
اHـائـيــةs ووزيـر الـصـحـة والــسـكـان وإصالح اHـســتـشـفـيـات

sووزير التجارة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sتمّمHعدّل واHا sنافسةHتعلق باHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

sتمّمHعدّل واHا sياهHتعلق باHوا
و�قـتضى القانون رقم 09 - 03 اHؤرّخ في 29 صفر
عام 1430 اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHتعـلق بحـماية

sستهلك وقمع الغشHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 196
اHؤرّخ في 27  جـمادى األولى عام 1425 اHوافق 15 يـوليو
sـعدنـية الـطبـيعـيةHـياه اHتـعلق بـاستـغالل اHسـنة 2004 وا

sنبع وحمايتهاHومياه ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

sصنفة حلماية البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 145
اHــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنة 2007 الـذي يحـدد مجـال تطـبـيق ومحـتوى وكـيفـيات

sصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 399
اHــؤرّخ في 14 ذي احلــجــة عــام 1428 اHــوافق 23 ديــســـمــبــر
سـنـة 2007 واHــتــعـلق بــنـطــاق احلـمــايــة الـنــوعـيــة لـلــمـوارد

sائيةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 148
اHــؤرّخ في 15 جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 21 مــايــو
سـنـة 2008 الـذي يــحــدد كــيـفــيــات مـنح رخــصــة اسـتــعــمـال

sائيةHوارد اHا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم  هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق  15 يــولـــيـــو ســـنــة 2004

واHذكور أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : تــــــــتـــــــمـم أحــــــــكـــــــام اHـــــــادة 8 مـن اHـــــــرســـــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـام 1425 اHــوافق  15 يــولــيــو ســنـة 2004  واHــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHـادة 8 : يــرأس الـــلــجــنــة الــدائــمــة الــوزيــر اHــكــلف
باHوارد اHائية أو ¢ثله وتتكون من :

- ......................... (بدون تغيير) .....................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................

- اHـديـر الـعــام لـلـمــركـز الـوطــني لـعـلــوم الـتـسـمم أو
sثله¢

sعهد باستور باجلزائر أو ¢ثلهH دير العامHا -
- اHـديـر الـعــام لـلـمـركـز اجلـزائـري Hــراقـبـة الـنـوعـيـة

sوالرزم أو ¢ثله
- اHـدير  الـعام للـوكالـة الوطـنيـة للـموارد اHـائية أو

sثله¢
- ................ (الباقي بدون تغيير) .................".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـــام 1425 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

كما يأتي :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
29 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

"اHـادة 12 : يسـتـطـيع تـقد£ طـلب االعـتـراف بنـوعـية
اHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع كل من :

- صــاحب رخــصـة اسـتــعـمــال اHـوارد اHــائـيــة احملـصّل
عـلـيـهـا طـبـقـا لـلـتـنــظـيم اHـعـمـول به في هـذا اجملـالs ويـريـد

sاء ألغراض جتاريةHاستغالل نقطة ا
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتـســلم رخــصـة اســتـعـمــال اHـوارد اHــائـيــة من طـرف

الوالي اخملتص إقليميا طبقا للتنظيم اHعمول به".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 13 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـام 1425 اHــوافق  15 يــولــيــو ســنـة 2004  واHــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHــــادة 13 : يــــجب أن يـــرسـل صـــاحـب الـــطـــلـب مـــلف
طلب االعـتـراف بنـوعـية اHـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية ومـياه
اHـــنـــبع في ثالث (3) نــسـخ إلى الـــوزيـــر اHـــكــلـف بـــاHــوارد

اHائية ويجب أن يحتوي على الوثائق اآلتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخـصــة اســتــعـمــال اHــوارد اHـائــيــة الــتي يــسـلّــمــهـا

sالوالي اخملتص إقليميا
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسـة تـقـنـية جلـدوى اHـشـروع مـصـادق عـلـيـها من

sعنيةHائية للوالية اHوارد اHمصالح ا
- تــقـيــيم لــنـطــاق حـمــايـة اHــواردs مــصـادق عــلـيه من

sعنيةHائية للوالية اHوارد اHمصالح ا
s.......................... (بدون تغيير) ................... -
- ................... (بدون تغيير) ........................".

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــتـــمـم  أحــكـــام  اHــرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
04 - 196 اHـؤرّخ في 27  جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق

15 يولـيو سـنة 2004 واHـذكور أعاله �ادة 13 مـكرر حترر

كما يأتي :

"اHــــادة 13 مــــكــــرر : يــــجـب أن يــــحــــتــــوي اHــــلـف عــــلى
تــقـــريــر مــفـــصلs عــنـــدمــا  يــقـــدم طــلب االعــتـــراف من قــبل

هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة اHوارد اHائية".

اHــــــاداHــــــادّة 6 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 21 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عــام 1425 اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHــادة 21 : يـــتــعـــW عــلى طـــالب امـــتــيــاز االســـتــغالل
التجاري للميـاه اHعدنية الطبيعية أو Hياه اHنبع إرسال
مــــلف في ثالث (3) نــــسخ إلى الــــوزيــــر اHـــكــــلف بــــاHـــوارد
اHائيـةs يحـدد محـتواه بقـرار من الوزيـر اHكـلف باHوارد

اHائية ويجب أن يتضمنs على اخلصوص ما يأتي  :
s...................... (بدون تغيير ) ...................... -
- رخـصــة اســتــعـمــال اHــوارد اHـائــيــة الــتي يــسـلــمــهـا

sالوالي اخملتص إقليميا
- ................. ( الباقي بدون تغيير) ..............".

اHــاداHــادّة ة 7 : :  يـــتـــمـم عـــــنـــوان الــفــصـل الــرابع ويــحــرر
كما يأتي :

" رقـابة اسـتـقرار  اHـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية ومـياه
اHنبع ومراقبتها".

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــدرج في نــــهــــايــــة اHــــادة 24 مـن اHــــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عــام 1425 اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

فقرة حترر كما يأتي :

" �ــكن الـلــجـنــة الــدائـمــة في أي وقتs إعــادة الـنــظـر
في تــــصـــــنــــيف اHــــيــــاه اHــــعــــدنــــيــــة ومــــيــــاه اHـــــنــــبع حــــسب

تركيبتها".

اHاداHادّة ة 9 : :  تعدل وتـتمم أحكام اHادتW 4 و6 من دفتر
الشروط النـموذجي من اHرسوم التنفيذي رقم 04 - 196
اHؤرّخ في 27  جـمادى األولى عام 1425 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2004 واHذكور أعالهs طبقا للملحق بهذا اHرسوم.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــــــحقاHلــــــحق
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �نح امتياز استغاللدفتر الشروط النموذجي اHتعلق �نح امتياز استغالل

اHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبعاHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع

"اHــادة 4 : عـــلـى ضـــوء األحـــكــــام اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــصـــاحب
االمـتـيـاز والـنـظـام الـعــام لالمـتـيـاز  يـجب أن حتـدد دفـاتـر

الشروط اخلاصة ما يأتي  :
s............................ (بدون تغيير) ................ -
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s............................ (بدون تغيير) ................ -
- مــراجع رخـــصــة اســـتــعـــمــال اHـــوارد اHــائـــيــة أو أي

وثيقة منح �وجبها االمتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .................".

"اHــادة 6 : �ــنح االمـــتـــيــاز Hـــدة خــمـــســW (50) ســـنــة
ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــوقـــيع الـــســـلـــطـــة اHـــانـــحـــة لالمـــتـــيــاز
وصــــاحب االمــــتـــيــــاز لـــدفــــتــــر الـــشــــروط ويــــنـــتــــهي في 31
ديــسـمــبــر من الـســنــة اخلـمــســW. ويـجــدد االمـتــيــاز حـسب

نفس األشكال التي منح وفقها".
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي ذي رقم رقم 12-188 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عــام عــام 1433 ا اHــوافق Hــوافق 25 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s s2012 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن
الـتـصــريـح بـاHـنـفــعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة إجنـاز أولالـتـصــريـح بـاHـنـفــعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة إجنـاز أول

خط للترامواي بسيدي بلعباس.خط للترامواي بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

sتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممHعدل واHا sوأمنها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا

الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتممHا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHـوافق 27 أبـريل سـنة s1991 وطـبـقـا ألحـكـام اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 93-186 اHـؤرخ في 7 صــفــر عـام
1414 اHوافق 27  يولـيو سنة 1993  اHتـممW واHذكورين

أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الــعـمــومــيـة لــعــمـلــيــة إجنـاز أول خـط لـلــتــرامـواي بــســيـدي
بــلــعـبــاسs نــظــرا لـطــابع الــبــنى الــتـحــتــيــة ذات اHـصــلــحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كــرحـــاب إلجنــاز اHــنــشـــآت اخلــاصــة بــأول خـط لــلــتــرامــواي

بسيدي بلعباس واHتعلقة �ا يأتي :

.  اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :.  اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

الـــقـــطــاع الـــقـــطــاع 1 : : ابــتـــداء مـن مــحـــطـــة االنـــطالق بـــحي 20
أوت 1956 نـحـو نـظـارة اجلـامعـة مـرورا  بـنـهج عـمـار ناس

ومعهد العلوم الطبية.

الــقــطـاع الــقــطـاع 2 : : انــطالقــا من مــحـطــة اHــسـافــرين جــنــوبـا
بــنــهج حــوابـــري عــبــد الــقــادر (فــوبـــور تــيــار) نــحــو مــركــز
األمــومــة مــرورا بــاحلــديــقــة الـعــمــومــيــة واHــركــز الــثـقــافي
بـغــازي الـشـيـخ وسـاحـة بــتي فـيـشـي ونـهج عـبــان رمـضـان

.(Wسيدي ياس)

3 : : انـطالقـا من شـارع بن ديـدة مـحـمـد نـحـو الـقـطاع الـقـطاع 
نهج ساحة الـوئام مرورا بحي هـواري بومدين وعمارات

عزوز.

الـــقـــطــاع الـــقـــطــاع 4 : : انـــطالقـــا من الـــنـــهج اHـــؤدي إلى حي بن
حمودة إلى غايـة احلي اجلامعي مرورا بـحي عدل ومحطة
اHـسـافـرين شــمـاال ومـحـطـة الــقـطـارات اHـزمع الــقـيـام بـهـا

(مع ربطها �ستودع ورشات الصيانة).

الــقــطــاع الــقــطــاع 5 : : انــطالقــا مـن حي مــكــســيك نــحــو احملــطــة
الـنـهـائـيــة الـشالالت واإلقـامــة اجلـامـعـيـة (لــلـبـنـات) مـرورا
بكـليـة احلقـوق وموضع االجتـاه الدوراني بن حـمودة وحي

الصخرة (طريق وهران) ومحطة النقل (الغاHي).
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- األراضـي اخملــــصــــصـــــة كــــوعــــاء Hـــــســــتــــودع ورشــــات
الــصــيــانــة الــواقع بــالــطــريـق الــشــمــالي (طــريق وهــران -
تــلــمـســان) وكـذا اHــسـتــودع الـثــانــوي الـواقع غــرب مـحــطـة

اHسافرين جنوبا.
- األراضـي اخملـصــصـة كـرحــاب لـلــنـفــاذ إلى مــحـطـات

الترامواي.
- األراضـي اخملـــصــــصــــة إلقــــامــــة اHــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيـــة
وجتـــهـــيــزات الـــتــزويـــد بـــالــطـــاقــة وجتـــهــيـــزات االســـتــغالل
ومـخـتـلف األشـغـال والـتـهيـئـات الـضـروريـة لـلـسـير اآلمن

للترامواي.

اHــادة اHــادة 3 : :  تـــقع األراضي اHـــذكـــورة فـي اHــادة 2 أعاله
والــتي تــبـلـغ مـســاحــتــهـا اإلجــمــالــيـة ســبــعـة (7) هــكــتـارات
واثـــنـــW وأربـــعــW (42) آرا في تــــــراب مــــــديـــــنــــــة ســــــيـــــدي
بـلعـباس ويتم حتـديدهـا طبـقا لـلمـخطط اHـرفق بأصل هذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : :  تـخص األشـغــال اHـلـتــزم بـهـا عـمــلـيـة إجنـاز
أول خـط لــلـــتــرامـــواي بـــســيـــدي بــلـــعــبـــاس وتـــتــنـــاول عــلى

اخلصوص ما يأتي :
sطول اخلط 17.8 كلم -

- اHقـطع اجلانـبي اHسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حــــديـــديــــتـــان حــــجــــمـــهــــمـــا الــــكــــلي  يــــبـــلـغ ª 1435 وعــــرض

sاألرضية 7,50 م وطول احملطة 45 م
- اHــقــطع اجلــانــبي اHــســتــعــرض إلـى �ــW احملــطـات :
s ª 1435 ســكــتـان (2) حــديـديــتــان حــجــمـهــمــا الــكــلي يــبـلغ
رصــيــفـان يــبـلـغ كل واحـد مــنــهـمــا ثالثـة (3) أمــتــارs عـرض

sاحملطة 15 م W� األرضية إلى
sعدد احملطات : 26 محطة -

- مـحـطـة ذات تـوتـر عـال تـقـام عـلى مـسـاحة 7000 م2
sعلى الطريق الشمالي

s14 : عدد احملطات الكهربائية الفرعية -
- عـدد مــفـتــرقـات الــطـرق (ذات االجتــاه الـدوراني) :

s13

s60 : عدد محالت (أكشاك) لبيع سندات النقل -
s5 : عدد حظائر التناوب -

sعدد أقطاب التبادالت : 5 على األقل -
- ورشــــة الـــــصــــيـــــانــــة مـــــســــاحـــــتــــهــــا 72500 م2 أي : 7
هـــكـــتـــارات و 250 آرا تـــقع بــــالـــطـــريق الـــشــــمـــالي (طـــريق

s(وهران - تلمسان

sمستودع ثانوي مساحته 5 هكتارات -
- كل اHــنـــشــآت الــفــنــيـــة ومــنــشــآت الــدعـم وتــشــيــيــد
جسـور عـبـور الراجـلـW والـتهـيـئات مـن أجل الدمج اآلمن
ألرضــيـة الــتــرامـواي والــتــهـيــئـات احلــضــريـة والــتــهـيــئـات
اHــــرفــــقــــيــــة وتــــهــــيــــئــــات مــــحــــيط أمـن مــــنــــشــــآت الــــطــــاقـــة
الـكـهـربـائـيـة والغـازيـة وغـيـرهـا وتـهيـئـات مـسـالك الـسـير
واHــرور  واإلشـارة وكــذا مــخــتــلف الــتـجــهــيــزات وأشــغـال
الـتـهــيـئـة الـضـروريـة لالســتـغالل اآلمن لـكل خط تـرامـواي
�دينة سـيدي بلعـباس ما بW حي 20 أوت 1956 واإلقامة

اجلامعية الشالالت وباخلصوص اHنشآت الفنية اآلتية :
sقنطرة بوادي مقرة -

- مـبــنى عـبــور سـفــلي خلط الـســكـة احلــديـديــة شـمـال
sوادي مقرة

- مــبــنـى عــبــور ســـفــلي خلط الـــســكــة احلــديـــديــة عــلى
sمستوى قطاع الصخرة

- أشغال الردم غرب محطة السكة احلديدية.

اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعــقــاريـــة واحلــقـــوق الــعــيـنــيــــة لـعــمـلــيــة إجنـاز أول خط

للترامواي بسيدي بلعباس.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي ذي رقم رقم 12-189 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عــام عــام 1433 ا اHــوافق Hــوافق 25 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s s2012 يـــتـــضــمــنيـــتـــضــمــن
الـتــصــريــح بــاHـنــفــعــة  الــعـمــومـيــة لـعــمـلــيــة إجنــازالـتــصــريــح بــاHـنــفــعــة  الــعـمــومـيــة لـعــمـلــيــة إجنــاز
خـط اHــصـاعـــد الــهـوائـــيــة والـتــلــفــريك اHــركــبــة فـيخـط اHــصـاعـــد الــهـوائـــيــة والـتــلــفــريك اHــركــبــة فـي
واليـــة تـــيــــزي وزو الــرابط بـــــW "كـف الـــنـــعــــجــة -واليـــة تـــيــــزي وزو الــرابط بـــــW "كـف الـــنـــعــــجــة -
اHــديـنـة اجلـــديــدة - مـلــعـــب  أول نـوفـمـبــر- اHـديـنـةاHــديـنـة اجلـــديــدة - مـلــعـــب  أول نـوفـمـبــر- اHـديـنـة

العليا - سيدي بلوة - رجاونة".العليا - سيدي بلوة - رجاونة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

sتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممHعدل واHا sوأمنها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتممHا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHـوافق 27 أبـريل سـنة s1991 وطـبـقـا ألحـكـام اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 93-186 اHـؤرخ في 7 صــفــر عـام
1414 اHوافق 27  يولـيو سنة 1993  اHتـممW واHذكورين

أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الـــعـــمــومـــيـــة لــلـــعـــمــلـــيـــة اHـــتــضـــمـــنــة إجنـــاز خط اHـــصـــاعــد
الــهــوائـــيــــة والــتـــلــفــريــك اHـــركــبــــة بـــواليــــة تــيــــزي وزو
الــرابط بــــW كف الــنـعــجــة - اHـديــنــة اجلـديــــدة - مــلـعــب
sـديـنـة الـعــلـيـا - سـيــدي بـلـوة - رجـاونـةHأول نـوفـمـبــر - ا
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كـرحاب إلجنـاز خط اHصـاعد الـهوائـية والـتلـفريك اHـركبة

بـــواليــة تـــيــزي وزو الـــرابط بــW كـف الــنــعـــجــة - اHـــديــنــة
اجلـديــدة - مـلـعب أول نـوفـمـبـر - اHـديـنـة الـعـلـيـا - سـيـدي

بلوة - رجاونة. 

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــقع األراضي الــــتي تــــســــتـــخــــدم كــــرحـــاب
إلجنــاز الــعـــمــلــيــة اHـــبــيــنـــة أعاله والــتي تـــبــلغ مــســـاحــتــهــا
اإلجـــــــمـــــــالـــــــيــــــة 21.855 م2 فـي تـــــــراب واليـــــــة تـــــــيـــــــزي وزو

بالبلديات اآلتية :

- مـــحـــطـــة "كف الـــنـــعـــجــة"s بـــتـــيـــزي وزوs الـــبـــالـــغــة
s2مساحتها 5450 م

- مـحــطــة "اHـديــنـة اجلــديـدة"s بــتــيـزي وزوs الــبـالــغـة
s2مساحتها 1800 م

- محطة "ملعب أول نوفمبر"s بتيزي وزوs البالغة
s2مساحتها 2300 م

- مــحــطــة "اHــديــنــة الــعــلــيــا"s بــتــيــزي وزوs الــبــالــغـة
s2مساحتها 2000 م

- مـــحـــطــــة "ســـيـــدي بـــلـــوة"s بـــتـــيـــزي وزوs الـــبـــالـــغـــة
s2مساحتها 4980 م

- مـحطـة "رجاونـة"s بتـيزي وزوs الـبالـغة مـساحـتها
s22300 م

- تــبــلغ اHــســاحــة اإلجــمــالــيــة لــلــمــحــطــات الــست (6)
18.830 م2.

- تسعة وعشرون (29) عموداs عـلى مساحة إجمالية
تبلغ  3.025 مs2 منها :

- ثــمــانــيــة وعــشــرون (28) عــمــودا تـقــام عــلى األرض
في رحــــاب تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا 100 مs2 (10 م X 10 م)s أي

s2100 م X 28 = 2مساحة تبلغ 2800 م

- عـمـود واحد (1) يـقـام عـلى األرض في رحـاب تـبـلغ
مساحتها 225 مs2 (15 م X 15 م).

حتديـد األراضيs موضـوع عمـليـة نزع اHـلكـية إلجناز
هـــذا اخلـط هـــو ذلك اHـــبـــW في اخملـــطط اHـــرفق بـــأصـل هــذا

اHرسوم.

اHــادة اHــادة 4 : :  تــخص أشــغــال إجنـــاز اHــصــاعــد الــهــوائــيــة
والتلفريك اHركبة ما يأتي :

sاألراضي النافذة إلى احملطات واألعمدة -

- األراضي الـتي تـســتـخـدم كـرحــاب إلقـامـة احملـطـات
واألعــمـــدة واHـــنــشـــآت اخلـــاصــة بـــالـــتـــجــهـــيـــزات الــنـــوعـــيــة

والتهيئة.
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اHـادة اHـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـــعــقــاريــــة واحلــقــــوق الـــعــيــنــيــــة الــعـــقــاريــة الــضــروريــة

إلجناز اHصاعد الهوائية والتلفريك اHركبة.

اHادة اHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يـــتـــضـــمن  sيـــتـــضـــمن s2012 ــــوافق 25 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عــام عــام 
إنــشــاء ســلــطــات مــنــظــمــة الـنـــقـل احلــضــري لــبــعـضإنــشــاء ســلــطــات مــنــظــمــة الـنـــقـل احلــضــري لــبــعـض

الواليـات.الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدّستـورs ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-109 اHؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433 اHــــوافق 6  مـــارس ســـنـــة
2012 الذي يحـدد تنظـيم السلـطة اHـنظمـة للنـقل احلضري

sوسيرها ومهامها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-109 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6  مــارس سـنـة 2012 واHـذكـور أعالهs تــنـشـأ

ســلــطــات مـنــظــمــة لـلــنــقل احلــضــري في مــحـيــطــات الــنـقل
احلضـري للجزائـر ووهران وقسـنطيـنة وعنـابة وسطيف

وباتنة وسيدي بلعباس ومستغا» وورقلة.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يقع مقر كل سـلطة من هذه الـسلطات في
مـقــر الـواليـة الـتــابـعـة لـهــا و�ـتـد مـجــال اخـتـصـاصــهـا عـبـر

مجموع محيط النقل احلضري التابع له.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يـــتـــضـــمن  sيـــتـــضـــمن s2012 ــــوافق 25 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عــام عــام 
إنــشـاء قــصـر الــثـقــافـة لــتــلـمــسـان وحتــديـد تــنـظــيـمهإنــشـاء قــصـر الــثـقــافـة لــتــلـمــسـان وحتــديـد تــنـظــيـمه

وسيره.وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

sتممHعدل واHا sاحملاسبة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-268 اHؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعــــمـــومـــيــــة وتـــنــــفـــيـــذهــــا ويـــضـــبـط صالحـــيــــات اآلمـــرين

sبالصرف ومسؤولياتهم
  sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصــــل األولالفصــــل األول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

اHـاداHـادّة األولى  :ة األولى  : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى إنـشاء قـصر
الــثــقــافــة لــتــلــمــســان وحتـديــد تــنــظــيــمه وســيــره ويــســمى

"قصر الثقافة لتلمسان إمامة".

قـصر الـثقـافـة لتـلـمسـان " إمامـة" مـؤسسـة عـمومـية
ذات طابع إداري تتمتع بـالشخصية اHـعنوية واالستقالل

اHالي وتدعى في صلب النص "القصر".
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اHاداHادّة ة 2  :   : يحدد مقر القصر �دينة تلمسان.

اHاداHادّة ة 3  :   : يوضع القـصر حتت وصاية الوزير اHكلف
بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 4  :   : تـتـمـثل مـهـمـة الـقـصـر في تـرقـيـة الـثـقـافـة
عن طــريـق بــرمــجــة تــظــاهــرات ثــقــافــيــة وتــوفــيــر مــحــيط

يسمح بإقامة حياة ثقافية دائمة.

وبهذه الصفة يكلفs على اخلصوص �ا يأتي :
- تنظيم عروض ثـقافية في مجال الثقافة والفنون

sوالعلوم وتقد�ها
- تقـد£ عـروض لفـرق محـلـية أو وطـنيـة أو أجـنبـية

sفي إطار التبادالت الثقافية
- تــقــد£ الــعــرض مـا قــبل األول لـألعـمــال اHــســرحــيـة

sوالسينمائية الوطنية و/أو األجنبية
- بـــــرمــــــجـــــة مــــــحـــــاضــــــرات ونـــــدوات وغــــــيـــــرهــــــا من
اHــلـتــقــيـات حــول مــواضـيـع ثـقــافــيـة وعــلــمـيــة و تــاريـخــيـة
وأدبــيــة يـنــشــطــهـا رجــال الــفن والــعـلــوم جــزائــريـون و/أو

 sأجانب وتنظيمها وتقد�ها
- تـقد£ مـعارض وطـنيـة و/أو أجنـبيـة لتـحف فنـية
ومـجـمـوعـات الـتـحف الـفـنـيـة ومـعـارض تـتـعـلق بـالـتـاريخ

sوبالتطور
- وضع مـؤلفـات ووثـائق تـتعـلق بـالـفنـون والـتاريخ

sتخصص أو الهاويHواآلداب في متناول اجلمهور ا
- توفير إطار لـلقاءات  واالتصال لـلباحثW ورجال

الفن واجلمهور اHهتم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

5  :   : يـــســـيـــر الـــقـــصــــر مـــديـــر ويـــديـــره مـــجـــلس اHــاداHــادّة ة 
توجيه.

اHـاداHـادّة ة 6  :   : يـحــدد الــتـنــظــيم الــداخـلي لــلــقـصــر بــقـرار
مـشـتـرك بـW الــوزيـر اHـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــــاداHــــادّة ة 7  :   : يـــــتــــداول مــــجــــلـس الــــتــــوجــــيه فـي جــــمــــيع
اHسائل اHرتبطة بنشاط القصرs ال سيما فيما يأتي :

sللقصر Wالتنظيم والنظام الداخلي -

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
sنصرمةHالية اHوكذا حصائل أنشطة السنة ا

sمشروع ميزانية القصر -
- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات

sوغيرها من العقود التي تلزم القصر
sالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

sاحلسابات السنوية -
sقبول الهبات والوصايا -

- جميع اHسائل اHرتبطة بنشاط القصر.

اHاداHادّة ة 8  :   : يضم مجلس التوجيه :
sرئيسا sكلف بالثقافةHثل الوزير ا¢ -

sثل وزير الدفاع الوطني¢ -
- ¢ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

sاحمللية
sاليةHكلف باHثل الوزير ا¢ -

sكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¢ -
sكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا¢ -

- ¢ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
sالتقليدية

- ¢ثل الوزير اHكلف بالشباب والرياضة.

يـحـضـر مــديـر الـقـصـر اجـتـمـاعــات مـجـلس الـتـوجـيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ــكن مـجــلس الـتــوجـيـه  االسـتـعــانـة بــأي شـخص من
شأنهs بحكم كفاءتهs أن يساعده في أشغاله.

اHـاداHـادّة ة 9  :   : يــعـW أعــضـاء مــجـلس الــتـوجــيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بـالــثـقـافـةs بـنـاء عـلـى اقـتـراح من الـسـلـطــة الـتي يـنـتـمـون
إليهـا. وفي حالـة توقف عـضوية أحـد األعضـاءs يسـتخلف
بــعـضـو جـديــد حـسب األشـكــال نـفـســهـاs حـتى انــقـضـاء مـدة

العضوية.

اHاداHادّة ة 10  :   : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتW (2) في الــسـنـة عـلى األقلs بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.

و�ــكــنه أن يـجـــتـمـع فــي دورة غـيــر عـــاديـة بــطــلب
مـن الـوزيـر اHـكـلف بالـثـقـافـة أو من مـديـر الـقـصر أو من

ثلثي (3/2) أعضائه.
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تـوجه االسـتـدعـاءات مرفـقـة بـجـدول األعـمـال خـمـسة
عـشر (15) يومـا عـلى األقلs قـبل  تاريخ االجـتـمـاع. و�كن
تقليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

11  :   : ال تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه إال اHــاداHــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

 وإذا لم يــكـتــمل الـنــصـابs يــعـقـد اجــتـمــاع ثـان خالل
الثمانية (8) أيام اHوالية.

وفـي هـذه احلــالــةs يــتــداول مــجــلس الــتــوجــيهs مــهــمـا
يكن عدد األعضاء احلاضرين.

sتـتـخـذ قرارات مـجـلس الـتوجـيه بـأغـلبـيـة األصوات
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 12  :   : حتـــرر مــــداوالت مــــجــــلس الــــتــــوجــــيه في
محاضر يوقـعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل

خاص مرقم ومؤشر عليه.

تــرسل مــحـــاضــر االجــتــمـــاعــات إلى الــوزيـــر اHــكــلف
بـالـثقـافـة  لـلـمـوافـقـة علـيـهـا خالل الـثـمـانـية (8) أيـام التي

تلي االجتماع.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

13  :   : يـعــW مــديــر الـقــصــر �ـرســوم بــنــاء عـلى اHـاداHـادّة ة 
اقتراح من الوزير اHـكلف بالثقافةs وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

sعلى اخلصوص sادّة ة 14  :   : يــكــلــف مـــديـر القصرHاداHا
�ا يأتي :

- يـــــعـــــد بــــرامـج األنــــشـــــطـــــة الــــســـــنـــــويــــة واHـــــتـــــعــــددة
sالسنوات

- يـتـصــرف بـاسم الـقـصـر و�ــثـله أمـام الـعـدالـة وفي
sدنيةHجميع أعمال احلياة ا

- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
sالقصر

- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـينهم
ويــنـــهي مـــهــامـــهمs بـــاســتـــثــنـــاء اHـــســتـــخــدمـــW الــذيـن يــتم

sتعيينهم بطريقة أخرى
- يــعــد مــشــروع اHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــســابـات

sاليةHا
sيعد الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
sوالصفقات

Wيـــعــد مـــشـــروعي الـــتــنـــظـــيم والـــنــظـــام الـــداخــلـــيــ -
sللقصر

sيتولى تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -
- يـــعـــد تـــقـــريـــرا ســـنــــويـــا  عن  األنـــشـــطـــة وحـــصـــائل

وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية. 

�ــكــنه أن يــفــوض إمـضــاءه إلى مــســاعـديـه في حـدود
صالحياته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـــــام ماليةأحكـــــام مالية

اHاداHادّة ة 15  :   : تشتمل ميزانية القصر على ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- اإلعــانـــات الـــتي تـــخــصـــصـــهــا الـــدولـــة واجلــمـــاعــات
sاحمللية والهيئات العمومية
sالهبات والوصايا -

- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :في باب النفقات :
sنفقات التسيير -
sنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.

اHـاداHـادّة ة 16  :   :  تــمـسك مـحـاســبـة الـقـصـر طــبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 17  :   : �ــسـك احلــســابــات وتــداول األمــوال عــون
محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

اHــاداHــادّة ة 18  :   : تـــمــارس الــرقـــابــة عـــلى نــفـــقــات الـــقــصــر
حـسب الشـروط اHنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 19  :   : يـضـمن اHــراقـبـة اHــالـيـة لـلــقـصـر مـراقب
مالي يعينه وزير اHالية.

20  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي  رقم رقم 12-192 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 25 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة s s2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 
إنـشــاء مــركــز إنـشــاء مــركــز الــفــنــون واHـعــارض ويــحــدد تــنــظـيــمهالــفــنــون واHـعــارض ويــحــدد تــنــظـيــمه

وسيره.وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
 sبنـــــاء عــلى تقرير وزيـــرة الثقافــــة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sعدلHا sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

sتممHعدل واHا sاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

 sعدلHا sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 10 -01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

sعتمدHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واHــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــW مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري

ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

sستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
التسمية - الهدف - اHقرالتسمية - الهدف - اHقر

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى إنشـاء مركز
الفنون واHعارض وحتديد تنظيمه وسيره.

اHاداHادّة ة 2  :   : مركز الفـنون واHعارض مؤسسة عمومية
ذات طـابع صـناعي وجتـاري تـتمـتع بـالشـخـصيـة اHـعنـوية

واالستقالل اHاليs وتدعى في صلب النص "اHركز". 

يـــخــضـع اHــركــز لـــلــقـــواعــد اHــطـــبــقـــة عــلى اإلدارة في
عالقاته مع الدولة ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHاداHادّة ة 3  :   : يحدد مقر اHركز �دينة تلمسان.

اHاداHادّة ة 4  :   : يـوضع اHركـز حتت وصايـة الوزيـر اHكلف
بالثقافة.

اHاداHادّة ة 5  :   : يـكلف اHركـز بتنـظيم واحتـضان العروض
و اHــعــارض والــتــظــاهــرات الـــثــقــافــيــة والــفــنــيــة وتــوفــيــر

اخلدمات التي من شأنها اHساهمة في إجناحها.

وبهذه الصفةs يكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- تـنـظـيم أحـداث ثـقــافـيـة وفـنـيـة وتــربـويـة وعـلـمـيـة
كبـرى ووضع األشكال التـنظيـمية الـتي تسمح بـاحتضان

sأحداث ثقافية وفنية وسريانها

- تـنـظـيم مـحـاضـرات ونـدوات ومـؤتـمـرات وغـيـرها
من اHـلـتقـيـات حـول مـواضيـع ثقـافـيـة وعـلـميـة وتـاريـخـية

 sوأدبية وفنية  في إطار تعاقدي واحتضانها وتقد�ها

- ضـــمــان تـــســيـــيــر فـــضــاءات وجتـــهــيـــزات اHــعــارض
s عهودة إليها وكذا أمنها وصيانتهاHلتقيات اHوا

- وضع فــضـاءاته حتت تـصـرف هـيـئـات ومـؤسـسـات
 sذات صلة بهدفه في إطار تعاقدي

- توفـير خـدمات لـلمـؤسسـات والهـيئـات العـمومـية
sفي إطار تعاقدي sأو اخلاصة

- اقـتنـاء واستغالل اHـنشـآت والتـجهـيزات الـتقـنية
sفي إطار اخلدمات sتصلة بهدفهHعدات اHوجميع ا
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- إقــامـــة  تــبـــادالت وشـــراكــات مع هـــيــئـــات وطــنـــيــة
sو/أو أجنبية

- تــوفــيــر إطــار لــلــبــاحــثــW ورجــال الــفن والــثــقــافــة
sواجلمهور للتعبير والتبادل واإللتقاء

- الــقـــيــام بـــكل األنـــشــطـــة واخلــدمـــات الــتي تـــتــوافق
وطابعه الفني والثقافي.

6  :   : يــتــولى اHــركــز مـهــمــة اخلــدمــة الـعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
طـبــقـا لــدفـتـر شــروط تـبــعـات اخلـدمــة الـعـمــومـيــة  اHـلـحق

بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اHاداHادّة ة 7 :  : يسير اHركز مدير ويديره مجلس إدارة.

اHاداHادّة ة 8  :   : يحدد التنـظيم الداخلي للمركز بقرار من
الــوزيــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح من مــديــر

اHركز بعد موافقة  مجلس اإلدارة.

القسم األولالقسم األول
مجلـــــس اإلدارةمجلـــــس اإلدارة

اHـاداHـادّة ة 9  :   : يــضم مــجـلس إدارة اHــركـز األعــضـاء اآلتي
ذكرهم :

sرئيسا sكلف بالثقافةHثل الوزير ا¢ -
sثل وزير الدفاع الوطني¢ -

- ¢ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
sاحمللية

sاليةHكلف باHثل الوزير ا¢ -
 sكلف بالتجارةHثل الوزير ا¢ -

- ¢ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
sالتقليدية

- ¢ثل الوزير اHكلف بالشباب والرياضة.

يــحـــضــر مـــديــر اHــركـــز اجــتــمـــاعــات اجملـــلس بــصــوت
استشاري ويتولى أمانته.

�ــكن اجملـلـس أن يـســتــعــW بـأي شــخص مـن شـأنه أن
يساعده في أشغاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10  :   : يــــــتـــــداول مــــــجـــــلـس إدارة اHـــــركــــــزs عـــــلى
اخلصوصs فيما يأتي :

sللمركز Wمشروعي النظام والتنظيم الداخلي -

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
sنصرمةHوكذا حصائل نشاط السنة ا

- الــقــواعــد الــعــامــة إلبــرام االتــفــاقــيــات واالتــفــاقـات
sوالعقود والصفقات

sقبول الهبات والوصايا -
sالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

sاحلسابات السنوية -
sيزانيةHمشروع ا -

- برامج جتهيزات اHركز.

اHــاداHــادّة ة 11  :   : يـــعــW أعـــضــاء مـــجــلـس اإلدارة Hــدة ثالث
(3) ســـنــــوات قـــابـــلــــة لـــلــــتـــجــــديـــد بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من
السلطات التي يـنتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية
أحــد األعــضــاءs يــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب األشــكــال

نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من الوزير اHكلف بالثقافة.

12  :   : يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اHـاداHـادّة ة 
مـرتW (2) في الــسـنـة عـلى األقلs بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(3/2) أعضائه.

تـوجه االسـتـدعـاءات مرفـقـة بـجـدول األعـمـال خـمـسة
عـشـر (15)  يـومـا عـلى األقل قـبل  تـاريخ االجـتـمـاع و�ـكن
تقليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــاداHــــــادّة ة 13  :   : ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بـحـضــور ثـلـثي(3/2) أعـضــائه عـلى األقلs وفـي حـالـة عـدم
اكـتـمـال الـنـصـابs يــعـقـد اجـتـمـاع ثـان خالل الـثـمـانـيـة (8)

أيام اHوالية.

وفي هـذه احلـالـةs يــتـداول مـجـلس اإلدارة مـهـمـا يـكن
عدد األعضاء احلاضرين.

sتـتــخــذ قــرارات مـجــلس اإلدارة بــأغــلـبــيــة األصـوات
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 14  :   : حتــــــــرّر مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مـــحــاضــر وتـــدون في ســجـل خــاص يــرقـــمه ويــؤشـــر عــلــيه

رئيس اجمللس.
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تـبــلّغ مــحــاضـر االجــتــمــاعـات إلى الــســلــطـة الــوصــيـة
للموافقة عليها خالل الثمانية (8) أيام اHوالية.

Wتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
s(30) يـوما من تـاريخ استالم الـسلـطة الـوصيـة للـمحـاضر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لـلـقـوانـW والـتـنـظـيـمـات اHـعـمـول بـهـاs ال سـيـمـا اHـداوالت
اHتـعلقـة باHيـزانية الـتقديـرية وحصـيلة احملـاسبة واHـالية

والذمة اHالية للمركز.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHديـــــــراHديـــــــر

اHـاداHـادّة ة 15  :   : يـعــW اHـديــر �ـرســوم بـنــاء عـلى اقــتـراح
من الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالـــثـــقــــافـــة. وتـــنـــهى مــــهـــامه حـــسب

األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 16  :   : يضمن اHدير السير احلسن للمركز.

وبهذه الصفةs يكلف على اخلصوصs �ا يأتي :
- يــتـصــرف بـاسم اHــركــز و�ـثــله أمــام الـعــدالـة وفي

sدنيةHجميع أعمال احلياة ا
WسـتخدمHارس الـسلطة الـسلّمـية على جـميع ا� -
ويــــعــــW فـي اHــــنــــاصب الــــتـي لم تــــتــــقــــرر طــــريــــقــــة أخــــرى

sفيها Wللتعي
- يــعــد مــشــروع اHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــســابـات

sاليةHا
sركزHيعد البرامج والتقارير اخلاصة بأنشطة ا -

- يــحـضــر اجــتــمــاعـات مــجــلس اإلدارة ويــســهــر عـلى
sتنفيذ مداوالته

Wيـــعــد مـــشـــروعي الـــنــظـــام والـــتــنـــظـــيم الـــداخــلـــيــ -
sللمركز

sيلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها -
- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود

والصفقات في إطار التنظيم اHعمول به.

�ــكن اHــديــر أن يــفــوض إمـضــاءه إلى مــســاعــديه في
حدود صالحياتهم.

الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث
أحكـــــام ماليـــــةأحكـــــام ماليـــــة

اHاداHادّة ة 17  :   : تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي:
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

sقدمة في إطار هدفهHعائد اخلدمات ا -

- مـــســــاهــــمــــات الـــدولــــة بــــعــــنــــوان تـــبــــعــــات اخلــــدمـــة
s العمومية

sالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى احملتملة الضرورية لنشاطه.

 في باب النفقات : في باب النفقات :
sنفقات التسيير -
sنفقات التجهيز -

- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.

اHـاداHـادّة ة 18  :   :  تـزود الـدولـة اHركـز بـرصـيـد أولي يـحدد
مــبـــلــغه بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة

ووزير اHالية. 

اHــــاداHــــادّة ة 19  :   : تــــمـــسـك مـــحــــاســـبــــة اHـــركــــز في الــــشـــكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـطــبق اHـركـز قــواعـد احملـاسـبــة الـعـمــومـيـة في إطـار
تسيير االعتمادات التي تخصصها الدولة.

اHـاداHـادّة ة 20  :   : يـتــولى مــحــافظ حــســابــات يــعــيـنـه وزيـر
اHــالـــيــة طـــبــقـــا لــلــتـــنــظـــيم اHــعـــمــول بـهs فــحص حـــســابــات

التسيير اHالي واحلسابي للمركز ومراقبتها.

اHـاداHـادّة ة 21  :   : يـرسل مـديـر اHـركـز احلـصـائل وحـسـابات
الــنـــتــائـج وقــرارات تــخـــصــيـص الــنـــتــائج وكـــذا الــتـــقــريــر
الـسنـوي عن األنـشطـة مـرفـقة بـتـقريـر مـحافظ احلـسـابات
إلى الوزير اHكلف بالـثقافة والوزير اHكلف باHالية بعد

مصادقة مجلس اإلدارة عليها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 22  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية 

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
الـــتــبـــعـــات الـــتي تـــفـــرضـــهـــا الــدولـــة عـــلى مـــركـــز الـــفـــنــون

واHعارض.

اHاداHادّة ة 2  :   : تمـثل تبعـات اخلدمـة العمـومية اHـوضوعة
عـلى عـاتق اHـركــزs كـافـة اHـهـام الـتـي تـسـنـدهـا له الـوزارة

الوصية.
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وبهذه الصفةs ينظم اHركز ويقدم :

- مــــعــــارض وطــــنــــيــــة أو أجـــنــــبــــيــــة ذات طــــابع فــــني
sوثقافي

sمعارض للكتاب وتظاهرات أدبية وثقافية -

- مــــحـــاضـــرات ونـــدوات ومـــؤتـــمــــرات وغـــيـــرهـــا من
اHــلـــتــقـــيــات حـــول مــواضـــيع عـــلــمـــيــة وتـــاريــخـــيــة وأدبـــيــة

وثقافية.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـسـهــر اHـركـز عـلـى وضع بـرمـجـة مــحـكـمـة
وقـيـمـة ألنــشـطـة اHــركـز وتـرقـيــة إنـشـاء مــحـيط من شـأنه

إقامة حياة ثقافية دائمة.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : يــتــلــقـى اHــركــز مــســاهــمــة مـــقــابل تــبــعــات
اخلدمة الـعمومـية التي يـفرضـها علـيه دفتر الـشروط هذا
طبقا لإلجراءات اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم

اHعمول بهما. 

(30) Wــــركــــز قــــبل تـــــاريخ ثالثــــHـــــادّة ة 5  :   : يــــرسـل اHـــــاداHا
أبـريل من كل سنةs إلى الوزيـر اHكلف بالـثقافةs تـقييما
عن اHـبــالغ الـتي تــخـصص له لــتـغـطــيـة األعـبــاء احلـقـيــقـيـة
الــنـاجتــة عن تــبـعــات اخلــدمـة الــعــمــومـيــة والــتي يـفــرضــهـا

عليه دفتر الشروط هذا.

يــــقـــرر كل من الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــاHـــالـــيـــة والـــوزيـــر
اHــكـلف بــالـثــقـافــة  تـخـصــيـصــات الـقــروضs أثـنــاء عـمــلـيـة

إعداد ميزانية الدولة.

و �ـــكن أن تـــكــون مــوضـــوع مــراجـــعــة أثـــنــاء الـــســنــة
اHالية في حالة تعديل التبعات اHفروضة على اHركز.

6  :   : يــعــد اHــركــز حــصــيــلــة األنــشــطــة اHــتــعــلــقــة اHـاداHـادّة ة 
بـتـبــعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة اHــنـجـزة خالل الـسـنـة اHـالـيـة

اHنصرمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-193 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 25 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة s s2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 

إنشاء متحف عمومي وطني للخط اإلسالمي.إنشاء متحف عمومي وطني للخط اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-311 اHؤرخ
في 17 رجب عــام 1424 اHــوافق 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات إعــداد اجلـــرد الـــعـــام لــلـــمـــمــتـــلـــكــات

sالثقافية احملمية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 352-11
اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة
2011 الذي يـحدد القـانون األسـاسي النـموذجـي للمـتاحف

sتحفيHومراكز التفسير ذات الطابع ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-352 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد الـــــقــــانــــون
األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــتــاحف ومـراكــز الـتــفـســيـر ذات
الــطــابع اHــتــحــفيs يــنــشــأ مــتــحف عــمــومي وطــني لــلــخط

اإلسالميs يحدد مقره بتلمسان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـوضع اHـتــحف الـعـمـومي الــوطـني لـلـخط
اإلسالميs حتت وصاية الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـتولـى اHتـحف الـعـمـومي الـوطـني لـلخط
اإلسـالمي الــذي يـعــتــبــر من بـW اHــكــونــات األكـثــر تــمــيـزا
لـــفـــنـــون اإلسـالمs حـــفظ وتـــثـــمـــW أشـــيــــاء وحتف فن اخلط
اإلسالمي وعرضها على اجلمهور وذلك منذ ظهور اإلسالم
إلى غـــــايـــــة الـــــعـــــصـــــر احلـــــديـث عـــــلى مـــــخـــــتـــــلـف الـــــدعـــــائم

وبأساليب مختلفة.

ويــــعــــبّــــر عـن الــــوظــــيـــــفــــة الــــزخــــرفــــيـــــة وعن قــــواعــــد
اجلـمـاليـات الـتي تـخـضع لـهـا أـاط الـكتـابـة عـنـدمـا تـكون
فـي شـــكل فـن اخلط. كـــمـــا يـــقــــدم الـــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اخلـــاصـــة
بـعمـليـة تـصنـيع وإنـتاج األشـيـاء اHعـروضة وكـذا دعـائمـها

في استعادة مهن التراث التي تشير إليها.

اHاداHادّة ة 4 : : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 12
مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11-352 اHــــؤرخ في 7 ذي
الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011 واHـذكـور

أعالهs يتكون مجلس التوجيه من :
- ¢ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

sاحمللية
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sكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا¢ -
sكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¢ -

sكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا¢ -
- ¢ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

التقليدية.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى عــام عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يتضـمs يتضـمّن إنهـاء مهام فين إنهـاء مهام في

اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالياHفتشية العامة للمالية بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــسّــادة اآلتـيــة أســمـاؤهـم في اHـفــتــشـيــة الــعـامــة لــلـمــالــيّـة

بوزارة اHاليّةs إلحالتهم على التّقـاعد :
sبصفته مدير بعثة sمصطفى عثمان -
sبصفته مدير بعثة sعواد بن نعمة -

- فاروق نـور الـدين بـاشي بن سـعدs بـصـفـته مكـلّـفا
sفتشية اجلهوية بوهرانHبالتفتيش با

عــبـــد احلــمــيــد الــعــابــدs بـــصــفــته مــكــلّــفـــا بــالــتــفــتــيش
باHفتشية اجلهوية بتلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مدير اجملاهدين في والية بسكرة.مدير اجملاهدين في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد عـبــد احلـفـيظ خالفs بـصــفـته مـديــرا لــلـمـجــاهـدين

في والية بسكرةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

.Wمديرين  للبيئة في واليت.Wمديرين  للبيئة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام

الـسّـيــدين اآلتي اسـمـاهـمــا بـصـفـتــهـمــا مـديـــرين لـلـبــيـئـة
فـي الــــــواليـــتــــــW اآلتــــيـــتــــــsW لــــتــــكـــلــــــيف كـــل مـــنــــهــــمـــا

بوظيفــة أخــرى :
sسيلةHفي والية ا sمراد بحة -

- عبد الرزاق شواترهs في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

اHدير العاماHدير العامّ للغابات. للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
sبــصـفـته مـديـرا عـامـا لـلـغـابـات sـالك تـيـطحHالـسّـيـد عـبـد ا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير اHصالح الفالحية في والية بومرداس.مدير اHصالح الفالحية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّـــيــــد خلـــضـــر مـــراكـــشيs بـــصـــفـــتـه مـــديـــــرا لـــلـــمـــصـــالح

الفالحية في والية بومرداسs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

محافظ الغابات في والية عW تموشنت.محافظ الغابات في والية عW تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد أحـمـد قـاريs بـصــفـته مـحـافـظـا لـلـغـابـات في واليـة

عـW تمـوشنت.
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 13  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 تــتــضـــمs تــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــــسّــــــــادة اآلتــــــيـــــة أســــمـــــــاؤهــم بـــــصــــفـــــتـــــهــم مـــــديــــــرين
لألشــغـــــال الــعـــمــومــيـــة في الـــواليــات اآلتــيـــةs لــتـــكــلــيـــفــهم

بوظـائف أخرى :
sفي والية األغواط sمحمد مشقاق -
sفي والية إيليزي sWإبراهيم شن -

- عبد احلكيم واضحs في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّـــيــــد مـــصــــطـــفـى كـــورابــــةs بـــصــــفـــته مــــديـــرا لـألشـــغـــال

العمومية في والية اHسيلةs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــسّـيــد نــصـر الــدين بــوضـيــافs بـصــفــته مـديــرا لألشــغـال

العمومية في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مدير الثقافة في والية تيبازة.مدير الثقافة في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّيـد حـسW عـمـبيسs بـصـفته مـديـرا للـثقـافـة في والية

تيبازةs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام
مـــديـــريـن لـــلـــمـــؤســـســــات الـــصمـــديـــريـن لـــلـــمـــؤســـســــات الـــصّـــغــــيــــرة واHـــتـــوســـطــــةـــغــــيــــرة واHـــتـــوســـطــــة

والصوالصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام

اآلنـــســـة والـــسّـــادة اآلتــــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفــــتـــهم مـــديـــرين
للـمؤسـسـات الصّـغيـرة واHـتوسـطة والـصّـناعـة التـقـليـدية

في الواليات اآلتيةs لتكليفهم بوظـائف أخـرى :
sفي والية بشار sالك طالبيHعبد ا -
sفي والية سيدي بلعباس sعدة دلة -
s«في والية مستغا sبشير بن بادة -
sفي والية بومرداس sمداني حمادي -

sفي والية تندوف sإبراهيم موالي عمار -
sفي والية خنشلة sلطيفة رحماني -

- عبد الكر£ ميلوديs في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2012 يــتــضـــمs يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مدير البريد واHواصالت في والية أدرار.مدير البريد واHواصالت في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيـــد بــكـــار أوالد بن ســـعــيـــدs بــصـــفــته مـــديــرا لـــلــبـــريــد

واHواصالت في والية أدرارs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـرن تـعـيـW اHـديـر
Wلــلــعالقــات االقــتــصــاديــة والــتــعــاون الــدولــيـ Wالــعــامالــعــامّ لــلــعالقــات االقــتــصــاديــة والــتــعــاون الــدولــيـ

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مــرزاق بـــلــحــيـــمــرs مـــديــرا عـــامــا لـــلــعالقـــات االقــتـــصــاديــة

والتعاون الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 13  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
Wنـان تعـيWيـتضـمّنـان تعـي sيـتضـم s2012 وافق 5 أبـريل سنة  أبـريل سنةHوافق  اH1433 ا

مــكــلمــكــلّـفــW بــالـدـفــW بــالـدّراســات والــتـلــخــيص بــديـوان الــوزيـرراســات والــتـلــخــيص بــديـوان الــوزيـر
اHـــنــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــياHـــنــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيّــةs اHـــكـــلــةs اHـــكـــلّف

بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد



7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2025
29 أبريل  سنة  أبريل  سنة  2012 م م

مــحـــمــد بــراحs مــكــلّــفــا بــالــدّراســـات والــتــلــخــيص بــديــوان
الــوزيـر اHــنــتـدب لــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيّـةs اHــكـلّف

بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
أحــمـــد عــبـــد الــصــدوقs مـــكــلّــفـــا بــالــدّراســـات والــتـــلــخــيص
sـنـتـدب لــدى وزيـر الـشــؤون اخلـارجـيّـةHبــديـوان الـوزيــر ا

اHكلّف بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يتـضـمs يتـضـمّن تـعـيـW مـكلن تـعـيـW مـكلّف
بالـدبالـدّراسات والـتلـخيص بـديوان كــاتب الدولــة لدىراسات والـتلـخيص بـديوان كــاتب الدولــة لدى
وزير الشؤون اخلارجـيوزير الشؤون اخلارجـيّةs اHكلةs اHكلّف باجلالية الـوطنـيةف باجلالية الـوطنـية

باخلـارج.باخلـارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
رابح الــعــربيs مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلــخـيـص بــديـوان
كـــاتـب الـــدولـــة لــــدى وزيـــر الـــشــــؤون اخلـــارجـــيّــــةs اHـــكـــلّف

باجلالية الوطنية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضــمs يـتـضــمّن تـعــيـW نـائبن تـعــيـW نـائب

مدير بوزارة الشؤون اخلارجيمدير بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
حــمـيــد زرزورs نــائب مـديــر لــلـوســائل الــعـامــة بــاHـديــريـة

العامة للموارد بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 يتضمs يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين
لـلــمــعـاهــد الــوطــنـيــة لــلـتــكــوين اHــتـخــصص لألسالكلـلــمــعـاهــد الــوطــنـيــة لــلـتــكــوين اHــتـخــصص لألسالك

اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّادة
اآلتـــــيــــة أســـمــــــاؤهم مـــديــــــرين لـــلــــمـــعــــــاهـــد الـــــوطــــنــــيـــة
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون

الدينـية واألوقــاف :
sبتامنغست sأحمد بن مالك -

s(والية بسكرة) بسيدي عقبة sالطاهر طلحي -
- إبــراهـيـم تـواتـيs بـســيــدي عــبـد الــرحــمــان إيــلـولي

s(والية تيزي وزو)
sبدار اإلمام باجلزائر sتوفيق تبون -

- محمد مسعيs بتالغمة (والية ميلة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـفتشن تـعيـW مـفتش

بوزارة اجملاهدين.بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

عبد احلفيظ خالفs مفتشا بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 يتضمs يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

.Wللبيئة في واليت.Wللبيئة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
Wالـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـرين لـلـبـيـئـة في الـواليـت

: Wاآلتـيتـ
sسيلةHفي والية ا sعبد الرزاق شواتره -

- مراد بحةs في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضـمs يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

التربية في والية برج بوعريريج.التربية في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

محمد حوحوs مديرا للتربية في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضــمs يـتـضــمّن تـعــيـW نـائبن تـعــيـW نـائب

مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
علي بن جوديs نـائب مديـر للسـهر على الـصحـة النبـاتية

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـرن تـعـيـW اHـديـر
الــعـامالــعـامّ لــلــديـوان الــوطـنـي اHـهــني اHــشـتــرك لــلـخــضـر لــلــديـوان الــوطـنـي اHـهــني اHــشـتــرك لــلـخــضـر

واللحــوم.واللحــوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
خلـضــر مــراكــشيs مــديــرا عــامـا لــلــديــوان الــوطـنـي اHـهــني

اHشترك للخضر واللحوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 13  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 تتضمs تتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

لألشغال العمومية في الواليات.لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّادة
اآلتــــيــة أســمــــاؤهم مــديــــرين لألشــغــــال الــعــمــومـــيــة في

الواليات اآلتـية :

sفي والية األغواط sWإبراهيم شن -
sفي والية برج بوعريريج sعبد احلكيم واضح -

- محمد مشقاقs في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
الـسّــيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـريـن لألشـغـــال الـعـمـومــيـة

: Wاآلتـيتـ Wفي الواليت
sسيلةHفي والية ا sسليم زحنيت -

- مصطفى كورابةs في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
زيـن الـدين بــرجيs مـديــرا لألشـغــال الـعــمـومـيــة في واليـة

تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضــمs يـتـضــمّن تـعـيـW نـوابن تـعـيـW نـواب

مديرين بوزارة التضامن الوطني واألسرة.مديرين بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 تــــــعــــــيّن
الــسّــيــدة واآلنـــســتــان والــسّــيــدان اآلتـــيــة أســمــاؤهم نــوّاب

مديرين بوزارة التضامن الوطني واألسرة :
- زكـــريـــاء مــرادs نـــائـب مــديـــر لـــتـــســـهـــيل مـــشـــاركــة

sسابقاتHفي االمتحانات وا WعوقHاألشخاص ا

- نـــــوال بـــــوجنـــــومs نـــــائـــــبـــــة مـــــديـــــر لـــــلـــــمـــــســـــاعــــدات
sاالجتماعية للفئات احملرومة

sنائبة مدير للتوثيق واألرشيف sمر£ لزهاري -
- مـــراد شـــويــعـلs نــائـب مــديـــر لـــلـــتــكـــوين الـــقـــاعــدي

sعلوماتHستوى وجتديد اHا Wوحتس
- نعيمة مرابطs نائبة مدير للميزانية واحملاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضـمs يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

الثقافة في والية بومرداس.الثقافة في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

حسW عمبيسs مديرا للثقافة في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 يتضمs يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين
للصناعة واHـؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقيةللصناعة واHـؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثمار في الواليات.االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 تعـيّن اآلنسة
والــــــسّـــــــادة اآلتــــــــيـــــة أســـــمــــــاؤهم مــــــديـــــريـن لـــــلـــــصــــــنـــــاعـــــة
واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة وتـرقــيـة االسـتـثـمــار

في الواليات اآلتــية :
sفي والية بشار sالك طالبيHعبد ا -

sفي والية تلمسان sعدة دلة -
sفي والية سكيكدة sفيصل حبه -

s«في والية مستغا sبشير بن بادة -
sفي والية تندوف sإبراهيم موالي عمار -

sفي والية خنشلة sلطيفة رحماني -
sفي والية غرداية sعبد الكر£ ميلودي -

- مداني حماديs في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 5 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضـمs يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
الـبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال في واليـةالـبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال في واليـة

بـومـرداس.بـومـرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 13 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 5 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
بــكــــار أوالد بن ســعــيــدs مــديــرا لــلـــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال في والية بومرداس.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

sالباحث
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
رجب عام 1420 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 1999 الـذي يحدد
WــدرســHا WــســتـــخــدمـــHاحلـــقــوق والـــواجــبــات اخلـــاصــة بـــا
اHــنــتــدبــW الــتــابــعــW لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي لـدى اHـدرســة الـوطـنــيـة الـتــحـضـيــريـة لـدراسـات

sمهندس
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 9
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التحـضيريـة لدراسات مـهنـدس بـعنوان الـسنة اجلـامعية

s2010 - 2009

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 صـــــــفـــــــر عـــــــام 1432 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2011

واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التـحضـيريـة لدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

s2011 - 2010

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــنــهىs ابـتــداء من أول أكــتــوبـر ســنـة
s2011 انـتــداب األسـتــاذة حــيـاة ســعـيــدي اHــولـودة إســعـادي

أستـاذة مساعـدةs قسم "أ" التـابعة لـوزارة التعلـيم العالي
والــبـحث الــعــلـمـي لـدى اHــدرســة الـوطــنــيـة الــتــحـضــيــريـة

لدراسات مهندس.

اHادة اHادة 2 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13  مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2011.

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 8 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة s2011 يــــتـــضــــمن إنــــهـــاءs يــــتـــضــــمن إنــــهـــاء
انـــتـــداب أســـتــاذة تـــابـــعـــة لـــوزارة الـــتـــعــلـــيـم الــعـــاليانـــتـــداب أســـتــاذة تـــابـــعـــة لـــوزارة الـــتـــعــلـــيـم الــعـــالي
والــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــةوالــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني

sو وزير التعليم العالي والبحث العالي

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

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 98  - 119
اHـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عام 1418 اHـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واHـتـضـمن إحـداث اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة

sتمّمHعدّل واHا sلدراسات مهندس

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث العلمي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية
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- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
رجب عام 1420 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 1999 الـذي يحدد
WــدرســHا WــســتـــخــدمـــHاحلـــقــوق والـــواجــبــات اخلـــاصــة بـــا
اHــنــتــدبــW الــتــابــعــW لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي لـدى اHـدرســة الـوطـنــيـة الـتــحـضـيــريـة لـدراسـات

sمهندس

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 9
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التحـضيريـة لدراسات مـهنـدس بـعنوان الـسنة اجلـامعية

s2010 - 2009

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 8
ذي احلــــجــــة عـــــام 1430 اHــــوافق 25 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2009
Wأساتذة تابع Wتضـمّن انتداب خمسة (5) مستـخدمHوا
لـوزارة الــتـعــلــيم الـعــالي والـبــحث الــعـلــمي لـدى اHــدرسـة
الوطنـية التـحضيريـة لدراسات مهـندسs بعنـوان السنة

s2010 - 2009 اجلامعية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 صـــــــفـــــــر عـــــــام 1432 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2011

واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التحـضيريـة لدراسات مهـندسs بعنـوان السنة اجلـامعية

s2011 - 2010

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــجـــدد انــــتــــداب األســــاتــــذة اخلــــمــــســـة
واخلـــمـــســW (55) الــــتــــابــــعــــW لــــوزارة الــــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي
والــبـــحـث الـــعــلــــمي الــــمــبــــيــــنــة أســــمـــاؤهـم فـي اجلـــدول
الــــــمــــــلــــــحـق بـــــهـــــذا الـــــقـــــرارs لــــدى اHـــــدرســـــة الـــــوطـــــنـــــيــــة
التحـضيريـة لدراسات مهـندسs بعنـوان السنة اجلـامعية

.2012 - 2011

اHادة اHادة 2 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13  مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2011.

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
8 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة s2011 يـــتـــضـــمن جتـــديـــدs يـــتـــضـــمن جتـــديـــد اHــوافق اHــوافق 
انـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــW لـــوزارة الــتــعــلـــيم الــعــاليانـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــW لـــوزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي
والــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــةوالــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة
الـتـحـضـيـريـة لــدراســات مــهــنــدس بـعـنـوان الـسـنةالـتـحـضـيـريـة لــدراســات مــهــنــدس بـعـنـوان الـسـنة

اجلامعية اجلامعية 2011 -  - 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني

sو وزير التعليم العالي والبحث العالي

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

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 98  - 119
اHـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عام 1418 اHـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واHـتـضـمن إحـداث اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة

sتمّمHعدّل واHا sلدراسات مهندس

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث العلمي

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

sالباحث

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية
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جامعة اجلزائر

جامعة بسكرة

جامعة البليدة

اHدرسة الوطنية
العليا ببوزريعة

جامعة هواري
بومدين للعلوم
والتكنولوجيا
بباب الزوار

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم ب

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

اHلحقاHلحق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ماجستير في األدب اإلسباني

دكتوراه دولة في علم االجتماع

ماجستير في اللغة اإلجنليزية

دكتوراه في التاريخ

دكتوراه دولة في اللغة اإلجنليزية

ماجستير في اإللكترونيك

دكتوراه دولة في علم االجتماع

دكتوراه في علم النفس االجتماعي

ماجستير في الهندسة النووية

ماجستير في الفلسفة

دكتوراه في علوم الفيزياء

دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء
النووية

دكتوراه الدرجة الثالثة في اHيكانيك

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

غنية سنوسي

صباح عياشي

جميلة أوالد يحي

عيسى بن الذيب

فريدة زويش

عفيفة فطيمة
الزهرة حدود
اHولودة بلقاسم

زينب حميدة
مراكش اHولودة

بقادة

�ينة مقبال
اHولودة هديبل

عزيز موزالي

شفيعة بليلي

أحمد عيساني

جميلة رمضان

أعمر أمقران

Wسلطانة بوطم
اHولودة وشي

نور الدين 
بوشتوت

ياسW عدي

أحمد يحي

حمامة حاكم
اHولودة بن
مخلوف



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
29 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م
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جامعة هواري
بومدين للعلوم
والتكنولوجيا
بباب الزوار

(تابع)

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذة محاضرة قسم ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ماجستير في اHيكانيك

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية

دكتوراه دولة في الفيزياء

دكتوراه دولة في الهندسة اHيكانيكية

دكتوراه دولة في الهندسة اHيكانيكية

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه درجة ثالثة في الكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

ماجستير في اإللكترونيك

ماجستير في الرياضيات

دكتوراه دولة في الرياضيات

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الفيزياء

دكتوراه دولة في الرياضيات

دكتوراه في الكيمياء

عبد الكر£
شريفي

خليدة شالل

كر�ة قويقح
اHولودة تيغيوارت

أرزقي أمقران

توفيق بوخروبة

كر�و أزواوي

عبد القادر بن
شطارة

عيسى بوقلية

سميرة ديب
اHولودة بن حديد

�ينة جبارة
اHولودة قابس

مليكة بن سعادة
اHولودة خيرات

فريدة سعدي

جمال عدو

محمد مراد احلنافي
آيت يحي

عبد القادر
بن عبد الله

مصطفى مرزوق

محمد وزان

رشيد رزوق

شعبان جمال

نسيلة صابة
اHولودة عجال
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اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبة اجلامعيةالرتبة اجلامعية الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

جامعة بشار

اHدرسة العليا
لألساتذة بالقبة

جامعة بومرداس

جامعة باتنة

جامعة الشلف

جامعة مستغا»

جامعة تيزي وزو

جامعة تيارت

جامعة اHدية

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ماجستير في الفيزياء الطاقوية

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

دكتوراه في الرياضيات

دكتوراه دولة في علم النفس التربوي

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية

ماجستير في الهندسة البيئية

دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة

ماجستير في علم النفس االجتماعي

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الرياضيات

سعاد طاب

دليلة باجي
اHولودة توازن

يوسف أوراغ

أمال بن يطو

فايزة مزوري
اHولودة زموري

شهيناز فارس

محمد محمود
باشا

فضيلة محمود
باشا اHولودة
سليماني

حميد بوزيت

زوليخة مبدوعة
اHولودة طوطاوي

وردية يحياوي

محمد صالح بن
حبيلس

ناصر لعمروس

للونة بن جرار
اHولودة تيلو

نوارة إبراهيم
اHولودة رسول

زهرة إزريق
اHولودة بن زعمة

نادية أزرو
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قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اHوافق اHوافق 8 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة s2011 يتـضمن انتداب أحدs يتـضمن انتداب أحد
(11) مـــســــتـــخــــدمـــا مـــدرســــا تـــابــــعـــW لـــوزارة) مـــســــتـــخــــدمـــا مـــدرســــا تـــابــــعـــW لـــوزارة عـــشـــر (عـــشـــر 
الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي والـــبــحـث الــعـــلــمـي لــدى اHـــدرســةالــتـــعـــلــيـم الــعـــالي والـــبــحـث الــعـــلــمـي لــدى اHـــدرســة
الوطنية التـحضيرية لـدراســات مـهـنـدس بعنوانالوطنية التـحضيرية لـدراســات مـهـنـدس بعنوان

السنة اجلامعية السنة اجلامعية 2011 -  - 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني
sو وزير التعليم العالي والبحث العالي

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

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 98  - 119
اHـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عام 1418 اHـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واHـتـضـمن إحـداث اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة

sتمّمHعدّل واHا sلدراسات مهندس
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث العلمي
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

sالباحث
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
رجب عام 1420 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 1999 الـذي يحدد
WــدرســHا WــســتـــخــدمـــHاحلـــقــوق والـــواجــبــات اخلـــاصــة بـــا
اHــنــتــدبــW الــتــابــعــW لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي لـدى اHـدرســة الـوطـنــيـة الـتــحـضـيــريـة لـدراسـات

sمهندس

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : ينتدب اHـستخدمـون اHدرسون األحد
عــشــر (11) الــتــابــعــون لــوزارة الــتــعــلـيـم الـعــالـي والـبــحث
sـلحق بهـذا القرارHبـينة أسـماؤهم في اجلدول اHالعـلمي ا
sـدرسـة الوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة لـدراسـات مـهـندسHلـدى ا

بعنوان السنة اجلامعية 2011 - 2012. 

اHادة اHادة 2 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13  مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2011.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبةالرتبة الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

اHلحقاHلحق

جامعة مولود
معمري

تيزي وزو

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذ محاضر قسم ب

دكتوراه في الرياضيات

دكتوراه في الفيزياء النووية

دكتوراه دولة في الهندسة اHيكانيكية

محمد بوكرى

فرحات مناس

عمار مصباح

1

2

3
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اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبةالرتبة الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

جامعة بومرداس

جامعة اجلزائر 3

جامعة خميس
مليانة
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قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 16 جــمـادى األولى عـــام  جــمـادى األولى عـــام 1433 اHـوافــق  اHـوافــق 8
أبـريل سنة أبـريل سنة s2012 يحـدs يحـدّد كيـفـيات تـطـبيق اHـرسومد كيـفـيات تـطـبيق اHـرسوم
الــرالــرّئـــاسيئـــاسيّ رقم  رقم 11 -  - 383 اHــؤر اHــؤرّخ فـي خ فـي 27 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
الــذي 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 23 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 الــذي  عــام عــام 
يـــحــديـــحــدّد الـــقـــواعــد واإلجـــراءات الـــتي حتــكـم تــصـــديــرد الـــقـــواعــد واإلجـــراءات الـــتي حتــكـم تــصـــديــر

العتاد والتجهيزات واHنتوجات احلساسة.العتاد والتجهيزات واHنتوجات احلساسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-162 اHـؤرّخ
في 23 ربـــيع األوّل عــام 1426 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يـــحـــدّد مـــهــام الـــوزيـــر اHـــنـــتــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

sادّة  2 منهHال سيّما ا sالوطني وصالحياته
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 11-249 اHـؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
sتعلّق بشهادة االستعمال النهائيHتضمّن التنظيم اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 11-383 اHـؤرّخ
في 27 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الـــقـــواعـــد واإلجـــراءات الــــتي حتـــكم تـــصـــديـــر
الـعــتـاد والــتـجــهـيــزات واHــنـتــوجــات احلــسـاســةs ال سـيّــمــا

sادّة  19 منهHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تــطــبــيق أحـــكــام اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 11 - 383 اHـؤرّخ
في 27 ذي احلجّة عام 1432 اHوافق 23  نوفمبر سنة 2011

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 :  : تبـدي اللجـنة االستـشارية لـتصديـر العتاد
واHـــنـــتــــوجـــات احلـــســــاســـةs الـــتي تــــدعى في صــــلب الـــنص
"الـــلـــجـــنـــة"s رأيـــهـــا في تــــصـــديـــر الـــعـــتـــاد والـــتـــجـــهـــيـــزات
واHـــنـــتـــوجـــات احلـــســــاســـةs اHـــذكـــورة صـــراحـــة في اHـــادّة 2
(اHـــطــة من 1 إلى 5) من اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 383-11
اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اHــوافق 23 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2011 واHذكور أعاله.
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تــبــدي الـلــجـــنـة رأيــهــا زيـادة عــلى ذلكs في تــصــديـر
كـل عـــتــــاد وجتـــهــــيـــزات ومــــنـــتــــوجـــات ومــــواد ومـــكــــونـــات
وبـرمـجـيـات ذات االســتـعـمـال اخملـتــلط (مـدني وعـسـكـــري)
أو الـــتـي تـــعـــــدّ اســـتــــراتــــيـــجـــــيـــة وتـــقــــ¯ الحـــقـــــا أو قــــيـــد
الـــتــقــنــsW مـــوضــــوع اHــطـــة 6 مـن اHــادّة 2 مـن اHـــرســــوم
الـرئـاسي رقم 11-383 اHـؤرخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1432

اHوافق 23 نوفمبر سنة 2011 واHذكــور أعاله.
وفي كل احلاالتs تـفحص الـلجـنة طلـبات الـترخيص
اHبلّغة إياهـا حسب األشكال اHنصوص عليها في اHرسوم
الـرئـاسي رقم 11-383 اHـؤرخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1432
اHــوافق 23 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 واHــذكــور أعالهs وتــبــدي
رأيـهـا مع احتـرام اHـعـاييـر اHـنـصـوص علـيـهـا في اHواد 11

و14 و15 منه.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يـــــرأس الــــلـــــجـــــنــــة ضـــــابط ســـــام من وزارة
الـدفـاع الـوطنـيs يعـيّن من بـW الـضـبـاط الـسـامـW الذين
يـشـغـلـون وظـيـفـة عـلـيـا بـرتـبــة رئـيس مـصـلــحـة مـركــزية

في اإلدارة اHركزية على األقـل.

وتـتــكـــون من أعــضـــاء دائــمـW يــدعـون لــلـمــشـاركـــة
في كــل اجـتـمـاعـاتـهـاs وأعـضــاء غـيـر دائـمـW ال يـشـاركـون
إالّ في االجـتـمـاعـات الـتي تـتـعـلق بـالـعـتـاد أو الـتـجـهـيزات
أو اHـــــنـــــتــــــوجـــــات احلـــــســـــاســـــة الـــــتي هـي من اخـــــتـــــصـــــاص
الـقــطـــاعـــات الــوزاريــــة اHــعـنــــيــة أو الــســلــطــــة اإلداريـــة

التي يتبعونها.

اHاداHادّة ة 4 :  : األعضاء الدائمون في اللجنة هم :
* بعنوان وزارة الدفاع الوطني :* بعنوان وزارة الدفاع الوطني :

sثل (1) أركان اجليش الوطني الشعبي¢ -
sثل (1) دائرة االستعالم واألمن¢ -

sثل (1) مديرية الصناعات العسكرية¢ -
- ¢ثل (1) مديرية العالقات اخلارجية والتعاون.

(2) Wبــعـــنــوان وزارة الـــشــؤون اخلـــارجــيــةبــعـــنــوان وزارة الـــشــؤون اخلـــارجــيــة : ¢ــثـلـ *
sWاثن

* بــعـــنــوان الــوزارة اHــكـــلــفــة بــالـــداخــلــيــة* بــعـــنــوان الــوزارة اHــكـــلــفــة بــالـــداخــلــيــة : ¢ــثل (1)
sواحد

* بـعـنـوان وزارة اHـالـية* بـعـنـوان وزارة اHـالـية : ¢ـثل (1) اHـديـريـة الـعـامة
sللجمارك

* بعنوان وزارة التجارة* بعنوان وزارة التجارة : ¢ثل (1) واحد.
األعضاء غير الدائمW في اللجنة هم :

sناجم ¢ثل (1) واحدHكلفة باHناجم* بعنوان الوزارة اHكلفة باHبعنوان الوزارة ا *
* بــعــنــوان الــوزارة اHـكــلــفــة بــاالتــصــاالت الــســلــكــيـة* بــعــنــوان الــوزارة اHـكــلــفــة بــاالتــصــاالت الــســلــكــيـة

sW(2) اثن Wوالالسلكيةوالالسلكية : ¢ثل

* بـعــنـوان الـسـلـطـة اHــؤهـلـة اHـكـلـفــة بـاHـصـادقـة عـلى* بـعــنـوان الـسـلـطـة اHــؤهـلـة اHـكـلـفــة بـاHـصـادقـة عـلى
sجتهيزات وبرمجيات الترميزجتهيزات وبرمجيات الترميز : ¢ثل (1) واحد

* بـــعــنــوان وزارة الــنــقل * بـــعــنــوان وزارة الــنــقل ¢ــثل (1) واحـــد : الــســلــطــة
الوطنية اHكلفة بالطيران اHدني.

�ــثل كل عـضــو في الـلـجــنـة اHـؤســسـة الــتي يـتـبــعـهـا
ويجب أن يعكس رأيه رأي هذه اHؤسسة.

�ـــكـن رئـــيـس الـــلــــجــــنــــة أن يـــســــتــــعــــW بـــأي شــــخص
طـــبــــيــــعي أو مــــعـــنــــوي كفء ومــــؤهـل قــــانــــونـــاs مـن شـــأنه

مساعدتها في أشغالها.

Wـادّة ة 5 :  : يـعــيّن األعـضـاء الــدائـمـون وغـيــر الـدائـمـHـاداHا
�ــــقـــرّر مـن وزيـــر الــــدفـــاع الــــوطــــني بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح

السلطة التي يتبعونها.

sادّة ة 6 :  : �كن اللجنة أن جتتمع في تشكيل مصغرHاداHا
�بادرة من رئيسهـاs ال سيّماs عندمـا يتعلق جدول أعمال

االجتماع بالعتاد احلربي.

7 :  : يـــعـــد رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون اHــاداHــادّة ة 
الـداخـلي ويـعـرضه عـلى الـلـجنـة الـتي تـسـتـكـمـله وتـصادق
.Wوغـيــر الـدائـمـ Wالـدائــمـ sعــلـيه بـحــضـور كل أعـضــائـهـا
ويـــعـــرضه الــرئـــيس بـــعــد اHـــصــادقـــة عــلـــيه Hـــوافــقـــة وزيــر

الدفاع الوطني.

اHاداHادّة ة 8 :  : يكلف الـرئيس بـجمع أي وثـيقـة تنـظيـمية
وتقنية وتـكنولوجية مالئـمةs وإعداد كل الوثائق وقواعد
اHـعطيات الالزمة لـلجنة للـقيام �هـامها على أحسن وجه.

ويجب عليهs بهذه الصفة :

- تــأســيس قــاعــدة بــيــانــات بــشــأن كل أنــواع الــعــتـاد
sقننة في اجلزائرHا sواد احلساسةHوالتجهيزات وا

- إعـداد بطـاقـات تقـنـيـة بشـأن الـعتـاد والـتجـهـيزات
أو اHـــنـــتـــوجـــات الـــتي تـــعـــرض طـــلـــبـــات تـــصـــديـــرهـــا عـــلى
الـلـجـنـةs مع تـبـيـان مـواصـفـات اسـتـعـمـالـهـا أو اHـواصـفات
التقنـية والتـكنولـوجية والـبرمجـية واHاديـة أو اHكونات
ذات االســتـــعــمــال اخملــتـــلط أو الــعـــســكــري اHـــســتــعـــمــلــة في

sصناعتها
- مـسك بــطـاقـيـة لــكل طـلـبــات الـتـصـديــر الـتي بـتت
فـيــهــا الــلـجــنــة والــردود الـتي خــصــصــتـهــا لــهــا الـقــطــاعـات

sالوزارية التي قدمتها

- عـلى أسـاس شـهـادات االستـعـمـال النـهـائي اHـقـدمة
من مـقـتـنـيي الـعـتـاد والــتـجـهـيـزات واHـنـتـجـات احلـسـاسـة
اHـصدرة واHـعـلـومـات احملصل عـلـيـها مـن مخـتـلف األجـهزة
واHــصـالـح اHـعــنـيــةs مـسك بــطـاقــيــة حـسب كل مــقـ° وبــلـد
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اإلقامـةs مع تبـيان االلتـزامات اHتـخذة في إطـار شهادات
االســــتــــعــــمـــال الــــنــــهــــائي اHــــوقــــعــــة ودرجــــة احـــتــــرام هــــاته

االلتزامات بقدر اإلمكان.
يــــــســـــاهـم الـــــرئــــــيسs زيــــــادة عـــــلـى ذلكs فـي تـــــأهــــــيل
الــتـــنــظــــيـم الــذي يـــحــكم الـــعــتــاد واHـــنــتـــوجــات احلـــســاســة
sــتــعــلــقــةHــشـــاريـع اجلــــديـــدة لــلــنــصــوص اHوإعــــداد كــل ا
عـــلى وجــه اخلـصــــوصs بـاHــواد ذات االسـتــعـمـــال اHـزدوج

أو االستراتيجية.

9 :  : �ــــكن أن يــــســـاعــــد رئـــيـس الـــلــــجـــنــــةs عـــنـــد اHــاداHــادّة ة 
احلــاجــةs أمــW تـــنــفــيــذي يــكـــلف بــإدارة األمــانـــة الــتــقــنــيــة
الــدائــمــةs ويــعــيّن طــبــقــا لــلــتــنــظــيم اجلــاري به الــعــمل في

وزارة الدفاع الوطني.

sـادّة ة 10 :  : تـتـوفـر الـلـجـنـة عـلى أمـانـة تـقـنـيـة دائـمةHـاداHا
توضع حتت سلطة رئيسها.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1432
اHوافق 8 أبريل سنة 2012.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
أبـريل سنة أبـريل سنة s2012 يعدل ويـتمم القرار اHؤرخ فيs يعدل ويـتمم القرار اHؤرخ في28
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  1433 اHــــوافق  اHــــوافق 21 مــــارس ســــنـــةمــــارس ســــنـــة
2012 الـذي يحـدد عـدد وتـشكـيـلـة اللـجـان االنـتخـابـية الـذي يحـدد عـدد وتـشكـيـلـة اللـجـان االنـتخـابـية

لـــلــدوائـــر الـــدبــلـــومــاســـيـــة والــقـــنـــصــلـــيــة لـــتـــصــويتلـــلــدوائـــر الـــدبــلـــومــاســـيـــة والــقـــنـــصــلـــيــة لـــتـــصــويت
اHواطنW اجلـزائريW اHقيمW في اخلارج النتخاباHواطنW اجلـزائريW اHقيمW في اخلارج النتخاب

أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الشؤون اخلارجية
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

sادة 158 منهHال سيما ا sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 01 اHـؤرّخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

sانHانتخابات البر

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 67 اHـؤرّخ
في 17 ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

 2012 واHتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية النتخاب

sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 28 اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة2012
Wاجلـــزائــــريـــ WــــواطـــنــــHالــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــصــــويت ا
اHــقــيـمــW فـي اخلــارج النــتـخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي

sالوطني وكيفيات ذلك
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 86 اHؤرخ
في 4 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 26 فبـراير سنة2012
الــذي يـــحــدد كـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـادة 5 من األمـر رقم
12 - 01 اHــؤرخ في  20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13

فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحدد الـدوائـر االنـتخـابـيـة وعدد
sانHطلوب شغلها في انتخابات البرHقاعد اHا

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 28 ربيع الـثـاني عام
 1433 اHــــوافق 21 مــــارس ســـــنــــة 2012  الـــــذي يــــحـــــدد عــــدد

وتــشــكــيـلــة الــلــجــان االنــتـخــابــيــة لــلــدوائـر الــدبــلــومــاســيـة
والـقنصليـة لتصويت اHـواطنW اجلزائريـW اHقيمW في

اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.

يقرر ما يأتـي :يقرر ما يأتـي :

الـــــمــــادة األولـى :الـــــمــــادة األولـى : يــــهــــدف هــــذا الــــقـــــرار إلى تــــعــــديل
وتـتــمــيم أحــكـام الــقــرار اHـؤرخ في  28 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـــــوافق 21 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 الـــــذي يـــــحـــــدد عـــــدد

وتــشــكــيـلــة الــلــجــان االنــتـخــابــيــة لــلــدوائـر الــدبــلــومــاســيـة
والـقنصليـة لتصويت اHـواطنW اجلزائريـW اHقيمW في

اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام الـــفــقــرة  2 من اHــادة
األولى مـن الــقـــرار اHــؤرخ في 28 ربــيع الـــثــاني عــام1433
اHوافق 21 مارس سنة  2012 واHذكور أعالهs كما يأتي :

"اHادة األولى : تطبيقا..........(بدون تغيير).......
وبـــهــذه الــصــفـــةs تــنــصب جلـــان انــتــخــابـــيــة لــلــدوائــر
الــدبـــلــومـــاســيـــة أو الــقـــنــصــلـــيــة عـــلى مــســـتــوى كـل مــركــز

دبلوماسي أو قنصلي باخلارج".

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة  3 من الـــقــرار
اHـؤرخ في  28 ربـيع الـثـانـي عام  1433 اHـوافق 21 مـارس

سنة  2012 واHذكور أعالهs كما يأتي :
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- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 67 اHـؤرخ
في 17 ربـــيع األول عـــام  1433 اHــــوافق 10 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
 2012 واHـتـضـمن اسـتـدعـاء الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة النـتـخـاب

sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
سنة 2012 واHتضمن تكـليف األمW العام للـحكومة �هام

sحافظ األختام بالنيابة sوزير العدل
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 29 ربـيع األول عـام
Wــتــضــمن تــعــيــHــوافق 22 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واH1433 ا

الــقــضــاة رؤســاء وأعــضــاء الــلــجــان االنــتــخــابــيــة الــوالئــيـة
WــقـيـمـHا Wاجلــزائـريـ Wوالـلـجــنـة االنـتــخـابـيــة لـلـمــواطـنـ
بــاخلـــارج  في االنــتـــخــابـــات الــتــشـــريــعــيـــة لــيــوم 10 مــايــو

s2012 سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
اHــــــــؤرخ في 29 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 22
فـبـرايـر سـنة 2012 واHذكـور أعالهs بـالـنسـبـة لـوالية

عW تموشنتs كما يأتي :
" " 46 - والية عW تموشنت : - والية عW تموشنت :

السادة : - ... (بدون تغيير) ...
- ... (بدون تغيير) ...

- بن اسماعيل بوعالمs عضوا ".

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 26 أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

وزارة اMوارد اMائيةوزارة اMوارد اMائية
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 17 رجب عـــام  رجب عـــام 1432 اHـوافــق  اHـوافــق 19 يــونـيـو يــونـيـو
سـنة سـنة s2011 يعـدل القـرار اHؤرs يعـدل القـرار اHؤرّخ في خ في 30 رمـضان عام رمـضان عام
1425 اHــوافق  اHــوافق 13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2004 الـــذي يـــحــد الـــذي يـــحــدّد

تنـظـيم الـلجـنـة الدائـمـة للـمـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـيةتنـظـيم الـلجـنـة الدائـمـة للـمـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية
ومياه اHنبع وسيرها.ومياه اHنبع وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sائيةHوارد اHإنّ وزير ا

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

"اHـادة 3 : إن تشـكـيـلة وكـذا الـقوائم االسـمـية لـلـجان
االنتخـابية لـلدوائر الدبـلوماسيـة أو القنصـلية هي نفس
التـشـكيـلـة والقـوائم االسـمـية لـلـجان اإلداريـة االنـتخـابـية
اHـــنــصــوص عــلــيــهــا فـي أحـكــام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم

12 - 28 اHؤرخ في 6 فبراير سنة 2012 واHذكور أعاله.

تتشكل هذه اللجان كما يأتي :
sــمــثــلــيـــة الــدبــلــومــاســيــة أو الــقــنــصــلــيــةHرئــيس ا -

sرئيسا
- نــــاخــــبـــW اثــــنـــW (2) مــــــســـــجـــــلــــــW في الــــــقـــــائـــــمـــــة
االنتـخابيـة للدائـرة الدبلـوماسيـة أو القنـصليـةs يعيـنهما

sرئيس اللجنة
sـمثـلـية الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـيةHمـوظف من ا -

كاتبا للجنة".

اHادة اHادة 4 :  : تلـغى أحكـام اHادة 4 وملـحق القـرار اHؤرخ
فـي  28 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام  1433 اHــــــــوافق 21 مــــــارس

سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 29 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
أبـريل سنة أبـريل سنة s2012 يعـدs يعـدّل القـرار اHؤرخ في ل القـرار اHؤرخ في 29 ربيع ربيع
s2012 ـــــوافق 22 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اHاألول عــــام األول عــــام 1433  ا
واHـتـضـمن تـعـيــW الـقـضـاة رؤسـاء وأعـضـاء الـلـجـانواHـتـضـمن تـعـيــW الـقـضـاة رؤسـاء وأعـضـاء الـلـجـان
االنــــتــــخــــابـــيــــة الــــوالئــــيــــة والــــلــــجـــنــــة االنــــتــــخــــابــــيـــةاالنــــتــــخــــابـــيــــة الــــوالئــــيــــة والــــلــــجـــنــــة االنــــتــــخــــابــــيـــة
لـــلــمـــواطـــنــW اجلـــزائـــريــW اHـــقـــيــمـــW بـــاخلــارج  فيلـــلــمـــواطـــنــW اجلـــزائـــريــW اHـــقـــيــمـــW بـــاخلــارج  في

االنتخابات التشريعية ليوم االنتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
sحافظ األختام sإن وزير العدل

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صـــفـــر عــام  1433 اHــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2012 
واHتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتs ال سـيـمـا اHـادتان 151 و159

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
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sعهد باستور باجلزائرH دير العامHا sمحمد تزير -
- جمال عبادs اHـدير العام للمركز اجلزائري Hراقبة

sالنوعية والرزم
- رشــيـــد طــيــبيs اHـــديــر الــعـــام لــلــوكـــالــة الــوطـــنــيــة

للموارد اHائية.
.......... (الباقي بدون تغيير) .........."

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر  في 17 رجب عــام 1432 اHــوافق 19
يونيو سنة 2011.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 25 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اHاHـوافق وافق 27  ي  يـونونـيـو سو سـنة نة s2011 يs يـحـدّد عد عـدد اHدد اHـناصبناصب
الالــــــعــــــلــــــيــــــــا لا لــــــلــــــمــــــوظوظــــــفــــــW اWH اHــــــنــــــتــــــــمــــــW لألسالك اخلW لألسالك اخلــــــاصاصــــــة

بالثقافةبالثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Wإن األم
sاليةHووزير ا

sووزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 80 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sركزية في وزارة الثقافةHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

sلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ـــقــتـــضى اHـــرســــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

sائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-196 اHؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق  15 يــولــيــو ســنـة
2004 واHتعـلّق باستـغالل اHياه اHـعدنيـة الطبـيعيـة ومياه

sنبع وحمايتهاHا
و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 30 رمــضـان عـام 1425
اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2004 الـذي يحـدّد تنظـيم اللـجنة
sنبع وسيرهاHعدنية الطبيعية ومياه اHالدائمة للمياه ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHؤرّخ في 30 رمـضان عام 1425 اHوافق 13 نوفـمبر سنة

2004 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــــام اHـادّة 2 من الــقــــرار اHـؤرّخ اHـاداHـادّة ة 
في 30 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 13 نـوفـمـبـر سـنـة 2004

واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHـادّة 2 : تـتـشـكل الـلجـنـة الـدائـمـة لـلـمـيـاه اHـعـدنـية
الطبيعية ومياه اHنبعs من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

السيدات والسادة :
- زيــــدان مـــــراحs ¢ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف بـــــاHــــوارد

sرئيسا sائيةHا
- عـــــــبــــــد الــــــنــــــور طـــــــالبs ¢ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلف

sباجلماعات احمللية
- ســـامــــيـــة أرارs ¢ـــثــــلـــة الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــاألمالك

sالوطنية
- حـسـيـنـة لـبـكـيـريs ¢ـثـلـة الـوزيـر اHـكـلف بـحـمـايـة

sWستهلكHا
sكلف بالبيئةHثل الوزير ا¢ sجمال دندني -
sكلف بالفالحةHثل الوزير ا¢ sمحمد حبيلة -
sكلف بالسياحةHثل الوزير ا¢ sجمال عليلي -
sكلف بالصحةHثلة الوزير ا¢ sحسينة هالل -

sكلفة بالثقافةHثلة الوزيرة ا¢ sشناز بورويس -
sكلف بالتقييسHثل الوزير ا¢ s ناصر علبان -

- بـركـهــام األمـيـرs اHـديـرة الــعـامـة لـلــمـركـز الـوطـني
sلعلوم التسمم
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عدد اHناصبعدد اHناصباHنصب العالياHنصب العالي
اإلدارة اHركزية

1اخلبير الثقافي

الشعبالشعب

شعبة التراث الثقافي

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـحـدد عـدد اHـنـاصب الـعلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اخلـاصـة بالـثـقـافـة بـعـنوان
اHديريات الوالئية كما يأتي :

عدد اHناصبعدد اHناصباHنصب العالياHنصب العالي

اHديريات الوالئية
للثقافة

منسق التراث الثقافي

منسق شبكات اHطالعة العمومية

منسق العمل الثقافي اجلواري

منسق التكوين الفني

48

48
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الشعبالشعب

شعبة التراث الثقافي

شعبة اHكتبات والوثائق
واحملفوظات

شعبة التنشيط الثقافي
والفني

شعبة التكوين الفني

القـعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2008 واHـذكور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقرار إلـى حتديـد عـدد اHـنـاصب الـعـلـيا
ذات الــطـــابع الـــوظـــيــفي لـــلـــمــوظـــفـــW اHــنـــتــمـــW لألسالك

اخلاصة بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يــحـــدد عــدد اHــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الــطــابع
الـوظيـفي لـلمـوظـفW اHـنـتمـW لألسالك اخلـاصة بـالـثقـافة

بعنوان اإلدارة اHركزية كما يأتي :

- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 173 من
اHـــــرســــوم الـــــتّـــــنـــــفـــــيـــــذيّ رقم 08 - 383 اHـــــؤرّخ في 28 ذي

4 : : يــحــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــذكــورة في اHـاداHـادّة ة 
اجلــــدول أعالهs �ـــعــــدل مــــنـــصـب واحـــد عــــلى مــــســــتـــوى كل

مديرية والئية.
اHـاداHـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر 25 رجب عــــــام 1432 اHــــــوافق 27

يونيو سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 25 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHـوافق اHـوافق 27  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2011 يـحـدs يـحـدّد عــدد اHـنـاصبد عــدد اHـنـاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلــــجـــــاب بــــعــــنــــوان اHـــــصــــالح اخلـــــارجــــيــــة لــــوزارةواحلــــجـــــاب بــــعــــنــــوان اHـــــصــــالح اخلـــــارجــــيــــة لــــوزارة

الثقافة.الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Wإن األم

sاليةHووزير ا

sووزيرة الثقافة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا



اMطبعة الرسمياMطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 414
اHـــــؤرّخ في 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1415 اHـــــوافق 23
نـوفـمبـر سـنة 1994 واHتـضمن إحـداث مديـريـات للـثقـافة

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

sاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

sادّة 38 منهHال سيما ا sوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429

00 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3425
00 أبريل  سنة  أبريل  سنة  2012 م م

اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهs يــحــدد عـدد
اHـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفيs بـعـنـوان اHصـالح

اخلارجية لوزارة الثقافةs طبقا للجدول اآلتي :

العددالعدد اHناصباHناصب
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رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

اHــاداHــادّة ة 2 : : يــوزّع عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــذكــورة في
اجلــدول أعـالهs �ــنــصب واحـــد عــلى مـــســتــوى كـل مــديــريــة

والئية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر 25 رجب عام 1432 اHوافق 27 يـونيو

سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3425
29 أبريل  سنة  أبريل  سنة  2012 م م


