
العدد العدد 29
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 21  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 13 مايو سنة مايو سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12-204 مـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 6 مـايـو سـنـة r2012 يـحـدد نـظـام أجـور أعـضـاء
مجلس اHنافسة واألمW العام واHقرر العام واHقررين......................................................................................

مرسوم تنفيذي رقـم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 6 مايو سنة r2012 يعدل اHرسوم التنفيذي رقم
07-69 اHــؤرخ فـي أول صــفـــر عــام 1428 اHـوافق 19 فــبــرايــر ســنــة 2007 الـــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات مــنح امــتــيــاز

استعمال واستغالل اHياه احلموية..................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 12-206 مؤرخ في 17 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 9 مـايـو سـنة r2012 يحــدد سـلم مكـافأة األعـمال
اHرتبطة بالتحضير اHادي لالنتخابات وإجرائها..............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقـم 12-207 مؤرخ في 17 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 9 مايـو سنة r2012 يـتضــمـن نقل اعــتـمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة...........................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 12-208 مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 9 مــايـو ســنـة r2012 يــعــدل ويــتـمم اHــرســوم
الـتـنفـيـذي رقــم 91-523 اHـؤرخ في 15 جـمادى الـثـانيــة عـام 1412 اHـوافـق 22 ديـسمـبــر سـنة 1991 واHـتـعـلق بكـيـفـيات
سير حساب التخصيص اخلاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس اHال"..................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 12-209 مـؤرخ في 17 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة r2012 يــعــدل ويــتـمم اHـرســـوم
الـتـنفـيـذي رقم 09-275 اHؤرخ في 9 رمضـان عام 1430 اHوافق 30 غشـت سنة 2009 واHتـضمن حتــويـل اHعـهـد الـعالـي
البحـري إلـى مدرسـة خـارج اجلامعـة..............................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 12-210 مـؤرخ في 17 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة r2012 يـحـدد الــقـانـون األسـاسي
النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 12-211 مـؤرخ في 17 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 9 مــايـو ســنـة r2012 يــحــول اHـعــهــد الــوطـني
للتقنيات  الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحـة إلى معهدين وطنيW للفنـدقـة والسـيـاحـة.....................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 19  أبــريـل ســنــة r2012 يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام نـــائب مــديــر
باHديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام الكـاتب الـعـامّ لدى
رئيس دائرة اHشرية بوالية النعامـة..............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر الــنّـقل في
والية النعامة..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر الــنّـقل في
والية تيزي وزو..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام اHــديــر اجلــهـوي
للتجارة بسطيف........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـر التـجارة في
والية عW الدفلى........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــتـرقــيـة
العقارية بوزارة السكن والعمران.................................................................................................................
Wيـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديــرين عـامـ r2012 ـوافق 19 أبـريـل سـنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 ا
لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الواليات............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
.....................................................................Wتوسطة والصناعة التقليدية في واليتHللمؤسسات الصغيرة وا
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال..........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــصــيـد
البحري واHوارد الصيدية في والية سكيكـدة...................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة االتصـال.....
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام قـضـــاة �ــجـلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهـام مــديــر دراسـات
باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يـتضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـشـرق الـعربي
وجامعة الدول العربية في اHديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون اخلارجيّة...........................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن تـعــيـW األمـW الــعـامّ جملـلس
قضاء معسكر.............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن الــتّــعــيــW بــوزارة الــطــاقـة

واHناجم....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعـيW مديرين للموارد اHائية
في الواليات...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيـW مــكـلّف بــالـدّراسـات
والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير االستشراف واإلحصائياتr اHكلّف باإلحصائيات.................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW رئــيـســتي دراسـات
بالديوان الوطني لإلحصائيات......................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11  أبريـل سنة r2012 يـتضـمّن تعـيW مـدير الـبيـئة في والية
النعامة......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تـعـيــW نـائب مـديـر بـوزارة
التربية الو طنية........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضمّـن تعـيـW مـدير اHـركـز الـوطني
للكتاب......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيــW نـائـبـة مـديـر بـوزارة
التجارة.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11  أبريل سنة r2012 يتضمّن التّعيW بجامعة اجللفة...........
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تـعـيــW نـائب مـديـر بـوزارة
السكن والعمران.........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11  أبريـل سنة r2012 يـتضـمّن تعـيW اHـديــر الـعــامّ لـديـوان
الترقـية والتسيـير العقـاري باجللفـة.............................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضّمن تعيW مديرين عامW لدواوين
الترقية والتسيير العقاري في الواليات........................................................................................................



21 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 429
13 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

19

19

19

19

20

20

20

21

22

22

22

23

23

24

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـدرسـة الـعـلـيا
لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضـمّن تـعــيـW اHـديـر الـعــامّ لـتـرقـيـة
االستثمار بوزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنــة r2012 يـــتــضــمّـن تــعــيـــW مــديـــر الــصـــنــاعــة
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 19 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافـق 13 مـارس ســنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـفـتـشـW لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة..................................................................................................

وزارة اFاليةوزارة اFالية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 اHوافق 13 سبتـمبر سنة r2011  يـحدد تعداد منـاصب الشغل وتصـنيفها
ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أوالصيانة أواخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب..

قــرار مـؤرّخ في 27 جـمـادى األولـى عام 1432 اHـوافق أوّل يـونـيـو  سـنــة r 2011 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام
1432 اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمّن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال...............................
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اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمّن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات.....................

قـرار مؤرّخ في 6  ذي احلـجّـة عـام 1432 اHـوافق 2  نـوفمـبـر سـنة r2011 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار اHؤرّخ في 23 رمـضـان عـام 1418
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وتصـنيفـها ومـدة العقـد اخلاص باألعـوان العامـلW في نشـاطات احلفظ أو الـصيانـة أو اخلدمات بـعنوان اHـديرية الـعامة
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وزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفيات

قـرار مؤرّخ في 20 شـوال عام 1431 اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنـة r2010 يتـضـمّن إنـشـاء جلـنـتـW إداريتـW مـتـسـاويـتي األعـضاء
WــهــنــدسـHــشــتــركـة وأسـالك مـهــنــدسي الــســكن والــعــمــران واHلــبــعض األسالك ا WــنــتــمــHا WـوظــفــHإزاء ا Wمــخــتــصــتــ
اHــعـمـاريــW والـصـيــادلـة والـعــمـال اHـهــنـيـW وســائـقي الــسـيـارات واحلــجـابr بـعــنـوان اإلدارة اHـركــزيـة لـوزارة الــصّـحـة
والسّكان وإصالح اHستشفيات.......................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 اHوافق 29 سـبتـمبـر سنة r2010 يـحدد تشـكيلة الـلجنـتW اإلداريتـW متسـاويتي األعضاء
WــهــنــدســHــشــتــركــة وأسـالك مــهــنــدسي الــســكن والــعــمــران واHلــبــعض األسالك ا WـــنــتــمــHا WــوظــفــHإزاء ا Wاخملــتــصــتــ
اHــعـمـاريــW والـصـيــادلـة والـعــمـال اHـهــنـيـW وســائـقي الــسـيـارات واحلــجـابr بـعــنـوان اإلدارة اHـركــزيـة لـوزارة الــصّـحـة
والسّكان وإصالح اHستشفيات.......................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في  أول صفـر عام 1433 اHوافق 6 ديـسمـبـر سـنة r2011 يـعـدّل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ
في 26 شـوال عام 1430 اHوافق 15 أكـتـوبر سـنة 2009 الـذي يحـدد تعـداد مناصب الـشغل وتـصنـيفـها ومـدة العـقد اخلاص
باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة.............................

وزارة الصيد البحري واFوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واFوارد الصيدية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 شـوال عام 1432 اHوافق 18 سـبتـمـبر سـنة r2011 يتـمّم القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ
في أول رجب عـام 1431 اHـوافق 14 يــونـيـو سـنـة r2010 الـذي يـحــدّد عـدد اHـنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك
اHشتركة بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة الصيد البحري  واHوارد الصيدية....................................................

وزارة االتصالوزارة االتصال

قـرار مؤرّخ في 25  رمضـان عام 1432 اHوافق 25  غشـت سنة r2011 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1428 اHوافق
31  ديـسـمـبـر سـنـة 2007 واHـتـضـمّن إنـشـاء الـلـجـان اHـتـسـاويــة األعـضـاء اخملـتـصّــة بـأسالك مـوظـفي اإلدارة اHـركـزيـة في

وزارة االتصال............................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 25  رمـضــان عـام 1432 اHـوافق 25  غـشـت سـنـة r2011 يــتـضـمّن جتــديـد تــشـكـيــلـة الـلــجـان اHــتـسـاويــة األعـضـاء
اخملتصّـة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة االتصال.............................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-204 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 14 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2012 يـحددr يـحدد
نـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعامنـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعام

واHقرر العام واHقررين.واHقرر العام واHقررين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rادة 32 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 96-44 اHـؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اHــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

rنافسةHالذي يحدد النظام الداخلي في مجلس ا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 96-89 اHـؤرخ
في 6 شـوّال عام 1416 اHوافق 24 فبـراير سـنة 1996 الذي
يــــحـــدد مــــرتــــبـــات أعــــضـــاء مــــجـــلـس اHـــنــــافـــســــة والـــنــــظـــام

rطبق عليهمHالتعويضي ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرّم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال
rتممHعدل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-241 اHؤرخ
في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي

rنافسة وسيرهHيحدد تنظيم مجلس ا
rوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبيقا ألحكام اHادة 32 من األمر رقم
03-03 اHـــــؤرخ فــي 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــــوافق

rـــذكـــور أعالهHـــتــــمّم واHـــعـــدّل واHا r2003 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة

يهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد نظام أجـور أعضاء مجلس
اHنافسة واألمW العام واHقرر العام واHقررين.

2 :  : �ـارس الـرئيس وأعـضـاء مـجلـس اHنـافـسة اHاداHادّة ة 
اHصـنفون في الـفئـة األولى اHنصـوص عليـها في اHادة 24
مـن األمـــر رقم 03-03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اHـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة r2003 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHذكورأعالهr وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي.
�ـــارس أعـــضـــاء مــجـــلس اHـــنـــافـــســة اHـــصـــنــفـــون في
الفئـتW الثـانية والـثالثة اHـنصوص عـليهـما في اHادة 24

اHذكورة أعالهr وظائفهم بصفة غير دائمة.
ويــعـتــبـرون في حــالــة غـيــاب مـرخـص  خالل الـفــتـرة

اخملصصة Hشاركتهم في أشغال اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تـــمـــنح أجـــور الـــرئـــيس وأعـــضـــاء مـــجـــلس
اHنافسة اسـتنادا على التوالي إلى وظيفتي األمW العام
واHـديـر الـعـام في اإلدارة اHـركـزية بـالـوزارةr �ـا في ذلك

التعويضات اHتصلة بذلك.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــتــقــاضى األعـــضــاء غــيــر الـــدائــمــW جملــلس
اHنافسة تعويضا �نح شهريا كما يأتي:
r50.000  دينار لنائبي الرئيس  -
-  40.000 دينار لألعضاء اآلخرين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتـكـفل مـجـلس اHــنـافـسـة �ـصـاريف إيـواء
وإطـعـام ونـقل أعــضـاء مـجـلس اHـنـافــسـة خالل كـامل فـتـرة

األشغال واجللسات التي يدعون إليها.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تــمــنح أجــور األمــW الــعــام واHــقــرر الــعــام
ومــقـرري مــجـلـس اHـنــافـســة اسـتــنـادا  عــلى الــتـوالي  إلى
وظـائـف اHـديــر الـعــام ورئــيس الـقــسم واHــديـر في اإلدارة
اHــركــزيــة بــالــوزارةr �ــا في ذلك الــتــعــويــضــات اHــتــصــلـة

بذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــلـــغـى كل األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة ألحــــكــــام هـــذا
اHرسوم.

اHاداHادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم رقـم 12-205 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 14 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r r2012 يـعدليـعدل
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-69  اHــــؤرخ فـي أولاHــــؤرخ فـي أول
صـفـر عـام صـفـر عـام 1428 اHوافق  اHوافق 19 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2007 الـذي الـذي
يـــحــدد شــروط وكـــيــفـــيــات مــنـح امــتـــيــاز اســتـــعــمــاليـــحــدد شــروط وكـــيــفـــيــات مــنـح امــتـــيــاز اســتـــعــمــال

واستغالل اHياه احلموية.واستغالل اHياه احلموية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـرير اHـشـترك بـW وزيـر السـيـاحة

rائيةHوارد اHوالصناعة التقليدية ووزير ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-69  اHؤرخ
فــي أول صــفـــر عــام 1428 اHـوافق 19 فــبـرايــر ســنـة 2007
الـــذي يــحـــدد شـروط وكــيــفــيــات مــنح امــتــيــاز اســتــعــمـال

rياه احلمويةHواستغالل ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تلـغى أحكـام اHادّة 8 من اHـلحق األول
لــلـمـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 07-69  اHــؤرخ فــي أول صـفــر
عـــام 1428 اHــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 2007  الــــذي يـــحـــدد
شروط وكيـفيـات منح امتـياز اسـتعمـال واستـغالل اHياه

احلموية.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم رقـم 12-206 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
الثـانيـة عام الثـانيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 9 مايـو سـنة  مايـو سـنة r r2012 يـحـدديـحـدد
ســلم مـكــافـأة األعــمـال اHــرتــبـطــة بـالــتـحــضـيــر اHـاديســلم مـكــافـأة األعــمـال اHــرتــبـطــة بـالــتـحــضـيــر اHـادي

لالنتخابات وإجرائها.لالنتخابات وإجرائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 202 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-31 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــروط تـــــســـــخـــــيـــــر اHــــــســـــتـــــخـــــدمـــــW خالل

rاالنتخابات
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 202 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
rتعلق بنظام االنتخاباتHوافق 12 يناير سنة 2012  واHا
يـــهـــدف هـــذا اHـــرســـوم إلـى حتـــديـــد ســـلم مـــكـــافـــأة األعـــمـــال

اHرتبطة بالتحضير اHادي لالنتخابات وإجرائها .

2 : : تـــخـــصص مـــكــــافـــأة جـــزافـــيـــة Hـــســـتـــخـــدمي اHــادة اHــادة 
مؤسسـات الدولـة واجلماعـات اإلقلـيميـة �ن فيـهم أعضاء
مـخــتــلف الــلـجــان االنــتــخـابــيــة اHــذكـورة أدنــاهr اHــدعـوون
لــلـــمــشــاركـــة فــعال فـي تــنــظـــيم االنــتــخـــابــات وحتــضـــيــرهــا

وإجرائهاr وهي :
rاللجان اإلدارية االنتخابية -

- الــلـــجــان االنــتــخــابــيــة لــلـــدوائــر الــدبــلــومــاســيــة أو
rالقنصلية

rاللجان االنتخابية البلدية -
rاللجان االنتخابية الوالئية -

- اللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارج.

اHـادةاHـادة 3 : : يــتــقــاضى مــســتــخــدمــو مــؤســســات الــدولــة
واجلـماعات اإلقـليـمية اHـذكورون في اHادة 2 أعاله مـكافأة

جزافية حتدد  كما يأتي :
1 - بعنوان التنظيم والتحضير :- بعنوان التنظيم والتحضير :

- اHـستـخدمـون الذين يـشغـلون وظـيفـة عليـا وكذلك
rرتبون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دجHا

- اHــوظـــفــون الــذين يــشـــغــلــون مــنــاصـب مــرتــبــة في
rالصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج



21 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 829
13 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

- األعــوان اآلخـرون اHــرتــبـون في الــصـنف 7 فـأدنى
واألعوان اHتعاقدون : 5.000 دج.

2 -  بعنوان إجراء االنتخابات : -  بعنوان إجراء االنتخابات :

- اHـستـخدمـون الذين يـشغـلون وظـيفـة عليـا وكذلك
rرتبون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دجHا

- اHــوظـــفــون الــذين يــشـــغــلــون مــنــاصـب مــرتــبــة في
rالصنف من 8  إلى 10 : 4.500 دج

- األعـوان اآلخرون اHـرتـبـون في الـصـنف 7  فـأدنى
واألعوان اHتعاقدون : 4.000 دج.

اHادةاHادة 4 : :   تدفع ألعـضاء مـختـلف اللـجان االنـتخـابية
اHــــذكـــورة فـي اHــــادة 2 أعـالهr مـــكـــافـــأة جـــزافـــيـــة تـــســـاوي

9.000 دج.

وال جتمع هـذه اHكـافأة مع غـيرهـا في حالـة اHشـاركة
في أكثر من جلنة.

اHـادةاHـادة 5 : :   تـدفع لـألعـضاء الـذيـن يـتـكون مـنـهـم مـركز
التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية.

تساوي هذه اHكافأة ما يأتي :

 * مركز التصويت : مركز التصويت :

r 6.000 دج لرئيس مركز التصويت -

- 4.000 دج ألعضاء مركز التصويت اآلخرين.

 * مكتب التصويت الثابت : مكتب التصويت الثابت :

r6.000 دج لرئيس مكتب التصويت -

rW4.500 دج لألعضاء األساسي -

.W2.000 دج لألعضاء اإلضافي -

 * مكتب التصويت اHتنقل : مكتب التصويت اHتنقل :

r8.000 دج لرئيس مكتب التصويت -

rW6.000 دج لألعضاء األساسي -

.W4.000 دج لألعضاء اإلضافي -

اHادةاHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــــرســـــوممــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي  تــــنــــفـــــيــــذي رقـم رقـم 12-207 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ـــــوافق 9 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1433  ا
يتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارةيتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارة

التضامن الوطني واألسرة.التضامن الوطني واألسرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

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

r2012 الية لسنةHقانون ا

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

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12 -49 
اHــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHـــتـــضــــمن تــــوزيع االعـــتــــمـــادات اخملــــصـــصـــة
لوزيرالـتضـامن الوطني واألسـرة من ميـزانية الـتسـيير

r2012 الية   لسنةHوجب قانون ا�

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــتــــمــــــاد قــــــدره مــلــيـــار وخــمــســمـــائــة وثــمــانــون

مـلـيــون ديـنـار (1.580.000.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيــزانـيـة
تـســيــيـر وزارة الــتــضـامـن الـوطــني واألســرة وفي الــبـاب
رقم 44-04 "مـنـاصب الـشـغـل االنـتـظـاريـة - جـهـاز اإلدماج

االجتماعي للشباب حاملي الشهادات".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
قــــــدره مـــلـــيـــار وخـــمـــســـمـــائـــة وثـــمـــانـــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار
(1.580.000.000 دج) يــقـــيّــــد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الــــتــــضــــامـن الــــوطــــني واألســــرة  وفـي الــــبــــاب رقم 05-36

"إعانات للمؤسسات اHتخصصة".
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اHاداHادّة ة 3 : :  يكلــــف وزيـــر اHاليــة ووزيـــر التضامن
الـــوطــــني واألســـرةr كـلّ فـــيـــمــــا يـــخـــصّــهr بـــتـــنــــفـــيــــذ هـــــذا
اHرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-208 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2012 يـعـدلr يـعـدل
ويتمم اHـرسـوم التنفيـذي رقــم ويتمم اHـرسـوم التنفيـذي رقــم 91-523 اHؤرخ في اHؤرخ في
15 جـمـادى الـثـانـيــة عـام  جـمـادى الـثـانـيــة عـام 1412 اHـوافـق  اHـوافـق 22 ديـسـمـبــر ديـسـمـبــر

ســــنــــة ســــنــــة 1991 واHــــتــــعــــلق بــــكــــيــــفــــيــــات ســــيــــر حــــســــاب واHــــتــــعــــلق بــــكــــيــــفــــيــــات ســــيــــر حــــســــاب
الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 061-302 الــــذي عــــنــــوانه الــــذي عــــنــــوانه

"النفقات برأس اHال"."النفقات برأس اHال".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على  تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 34

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

rادة 80 منهHال سيما ا r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى  اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــــذي رقــم 523-91
اHـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اHـــــوافق 22
ديــســمــبــر ســنــة 1991 واHــتـــعــلق بــكــيــفــيــات ســيــر حــســاب
التـخصـيص اخلاص رقم 061-302 الـذي عنـوانه "الـنفـقات

r"الHبرأس ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــعـدل هـذا اHـرسـوم ويــتـمم اHـرسـوم
الـتـنــفـيـــذي رقــم 91-523 اHـؤرخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1412 اHــوافق 22 ديــســمـــبــــر ســــنــة 1991 واHــتــعـــلــق
بـكــيــفــيــــات ســيـــر حــــســاب الـتــخـــصـيـــص اخلــــاص رقـم
061-302 الــذي عــنــوانــه "الــنـفــقــــات بــرأس اHـال"r طــبــقـا

ألحــــكــــام اHــــادة 80 من الــــقــــانــــون رقم 11-16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

قانون اHالية لسنة 2012.

2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 2 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
الـتـنــفـيـــذي رقــم 91-523 اHـؤرخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة
rـذكور أعالهHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنة 1991 واHعـام 1412 ا

كما يأتي :

"اHـادّة 2 : يقيد في احلساب رقم 061-302 ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rمخصصات ميزانية الدولة -

- اإليــرادات الــنــاجتــة عن ســداد شــركــات رأس اHــال
االســتـــثـــمــاري لـــكل أو جـــزء من األمـــوال اHـــوضـــوعــة حتت

تصرفها.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تخصيص أولي إلنـشاء اHؤسسات الـعمومية ذات

rالطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- مــــــخـــــصــــــصـــــات لــــــتـــــأســــــيس أو زيــــــادة رأس اHـــــال
االجـــتــمــاعي لــلــمــؤســســات اHــالــيــة الــعــمــومــيــة ( الــبــنــوك
Wاليـة العمـوميـة وشركات الـتأمHالـعمومـية والهـيئـات ا
الـعـمـومـيـة) والــهـيـئـات الـعـمـومـيــة لـلـضـمـان واHـؤسـسـات

rاالقتصادية العمومية
- مـــخــصـــصـــات بـــرأس اHــــال فـــي إطــار مـــســـاهـــمـــة
الــدولـــة فــي رأس مــال اHــؤســـســات اHــالـــيــة الــعـــامــلــة فـي

rاجلزائر أو فـي اخلارج
- مـخـصــصـات بـرأس اHـال لــلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقتصادية واHـؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي

rوالتجاري ومؤسسات البحث
- مــخـــصــصــات بــرأس اHـــال لــصــنــاديـق االســتــثــمــار
اHــــوجـــهــــة Hــــســـاهــــمـــة الــــدولــــة في رأس مــــال اHـــؤســــســـات

rتوسطةHالصغيرة وا
- الـنـفــقـات اHـتـعـلـقـة بـتـســيـيـر صـنـاديق االسـتـثـمـار
وصناديق الضمـان �ا في ذلك نفقات التـكوين والتأطير

rلهذه الصناديق
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- الــنـفـقــات في إطـار الــتـطـهــيـر اHـالـي لـلـمــؤسـسـات
االقتصادية العمومية واHؤسسات العمومية ذات الطابع

rالصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- نـفقات برأس اHـال اHوجهة لـلتكفل بـبرامج خاصة
مـوضـوعـة عـلى عاتـق الدولـة والـتي تـنـفـذ بصـفـة تـعـاقـدية

.WعنيHا WتعاملHالدولة وا Wب
تــقــيـد مــسـاهــمـات الــدولـة الــداخــلـيــة واخلـارجــيـة في

حساب اHساهمات اHفتوحة لهذا الغرض.
حتـدد قــائـمــة نـفــقـات وإيــرادات هـذا احلــسـاب بــقـرار

من الوزير اHكلف باHالية".

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 3 :   :  تــــــــدرج مــــــــادة 2 مــــــــكــــــــرر فـي اHــــــــرســــــــوم
الـتـنــفـيـــذي رقــم 91-523 اHـؤرخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1412 اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنة 1991  واHـذكور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 2  مــكــرر :  حتــدد كــيــفــيــات مــتــابــعــة وتــقــو�
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 061-302 الــذي عــنــوانه
"الــــنـــــفــــقــــات بــــرأس اHــــال"r بــــقــــرار مـن الــــوزيــــر اHــــكــــلف

باHالية".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم رقـم 12-209 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
الثـانيـة عام الثـانيـة عام 1433 اHوافق  اHوافق 9 مايـو سنة  مايـو سنة r r2012 يــعـدليــعـدل
ويـتمم اHـرســوم الـتنـفيـذي رقم ويـتمم اHـرســوم الـتنـفيـذي رقم 09-275 اHؤرخ في اHؤرخ في
9 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 30 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة 2009
واHــتــضــمـن حتـــويـل اHــعــهـــد الــعــالـي الــبــحـــري إلـىواHــتــضــمـن حتـــويـل اHــعــهـــد الــعــالـي الــبــحـــري إلـى

مدرسـة خـارج اجلامعـة.مدرسـة خـارج اجلامعـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر  اHــشـتــرك بــW وزيــر الــنــقل

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

rاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-275 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اHــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واHــتــضـمـن حتــويل اHــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

rخارج اجلامعة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 09-275 اHؤرخ في 9 رمضان عام

1430 اHوافق 30 غشت سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تعدل أحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 09-275 اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عـــام 1430 اHــوافق 30

غشت سنة 2009 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 2 : تــــوضع اHــــدرســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيـــر
اHكلف بالبحرية التجارية .

ويــتــولى وزيــر الـــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي
الــوصـايــة الــبـيــداغــوجـيــة عـلــيــهـا  بــاالشـتــراك مع الــوزيـر

اHكلف بالبحرية التجارية".

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـعـدل أحــكـام اHـطـة األولى من  اHـادة 3 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 09-275 اHؤرخ في 9 رمضان عام
1430 اHـوافق 30 غــشت سـنـة 2009 واHــذكـور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 3 : .......................................................

وبهذه الصفةr تقوم �ا يأتي :
- ضــــــمــــــان الــــــتــــــعــــــلــــــيم بــــــكـل أطــــــواره في مــــــيــــــادين

اختصاصها.
."...................................................................

4 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 6 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
الـــتــنــفــيــذي رقم 09-275 اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1430
اHـــــوافـق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009 واHـــذكـــور أعاله وحتـــرر

كما يأتي :

" اHـادة 6 : يـوضـع مــجـلـس إدارة اHــدرسـة الـوطــنـيـة
الـعـلـيـا الـبـحـريـة حتت رئــاسـة الـوزيـر اHـكـلف بـالـبـحـريـة

التجارية  أو �ثله.
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يـضم مجـلس اإلدارةr زيادة عـلى األعضـاء اHذكورين
في اHـادة 10 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 05-500 اHـؤرخ
فـي 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة

2005 واHذكور أعاله :

rثل وزير الدفاع الوطني� -
rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
rناجمHكلف بالطاقة واHثل الوزير ا� -

rكلف بتهيئة اإلقليم والبيئةHثل الوزير ا� -
rكلف بالصيد البحريHثل الوزير ا� -

rكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -
- رئــيس مــجـلـس إدارة شـركــة تــســيــيـر مــســاهــمـات

rالنقل البحري "جيسترامار" أو �ثله
- رئــيس مــجـلـس إدارة شـركــة تــســيــيـر مــســاهــمـات

اHوانئ  "سوجيبور" أو �ثله.

حتــــدد الــــقــــائــــمــــة االســــمــــيـــة ألعــــضــــاء مــــجــــلس إدارة
اHدرسة بقرار من الوزير اHكلف بالبحرية التجارية ".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم
09-275 اHـؤرخ في 9 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 30 غـشت

سنة 2009 واHذكور أعالهr مادة 6 مكرر حترر كما يأتي :

" اHــادة 6 مــكــرر : تــنـــشــأ أقــســـام ومــخــابـــر اHــدرســة
بــقـرار من الــوزيـر اHـكــلف بـالــبـحـريــة الـتــجـاريـة r طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يــعــW رئــيس الـــقــسم Hــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة
لــلــتــجــديــد مــرة واحــدةr من بــW األســاتــذة الــدائــمــW ذوي
أعــــلى رتــــبــــة  بــــقــــرار من الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــبــــحــــريـــة

التجارية بناء على اقتراح من مدير اHدرسة.

يعW رئيس اخملبر بقرار من مدير اHدرسة".

اHـاداHـادّة ة 6 : : تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم
09-275 اHـؤرخ في 9 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 30 غـشت

ســـــنــة 2009 واHـــــذكـــــور أعــالهr مــــادة 6 مــــكـــرر1  حتــرر
كما يأتي :

" اHـادة 6 مـكـرر1 : حتـدد الــقــائـمــة االســمـيــة ألعــضـاء
اجملـــلس الـــعـــلـــمي لـــلـــمـــدرســـة بــقـــرار مـن الـــوزيــر اHـــكـــلف

بالبحرية التجارية ".

اHـاداHـادّة ة 7 : : تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم
09-275 اHـؤرخ في 9 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 30 غـشت

ســـــنــــة 2009 واHـــــذكـــــور أعــالهr مــــادة 6 مـــكــرر2  حتــرر
كما يأتي :

" اHـادة 6 مـكـرر2 : حتـدد الــقــائـمــة االســمـيــة ألعــضـاء
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــقـــسم بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالبحرية التجارية ".

8 :  :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة  اHــــــاداHــــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-210 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2012 يـحددr يـحدد
الـــقــانـــون األســاسـي الــنـــمـــوذجي لــلـــمـــعــهـــد الـــوطــنيالـــقــانـــون األســاسـي الــنـــمـــوذجي لــلـــمـــعــهـــد الـــوطــني

للفندقة والسياحة.للفندقة والسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

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

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

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلــمـعـهـد الـوطـني لـلـفـنـدقـة

والسياحة.

الباب األولالباب األول
الطبيعة القانونية - اإلنشاء - اHوضوع - اHقرالطبيعة القانونية - اإلنشاء - اHوضوع - اHقر

اHاداHادّة ة 2 : : اHعهد الوطـني للفندقة والسياحة مؤسسة
عـمـومـيـة ذات طابع إداريr تـتـمـتع بـالـشـخصـيـة اHـعـنـوية

واالستقالل اHالي وتدعى في صلب النص "اHعهد".

3 : :  يوضع اHـعـهد حتت وصـايـة الوزيـر اHـكلف اHاداHادّة ة 
بالسياحة.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : يــــكـــــلــف اHــــعــــــهــــــدr فـي إطــــــار تــــنـــــفـــــيــــــذ
الـسـيـاســـة الـوطـنــيـــة لـتـنـمـــيـة الـسـيـاحـــة والـفـــنـــدقــة

واحلـمـامات اHعــدنيــةr ال سيمـا �ا يأتي :
- تـكوين تقنـيW سامW وتـقنيW في مـختلف مهن

rالسياحة والفندقة
- حتـســW مـسـتـوى اHــسـتـخـدمــW الـتـابـعــW لـلـقـطـاع

rتواصلHوجتديد معلوماتهم وتكوينهم ا
- تـعـمــيم الـتــقـنـيــات احلـديــثـة اHـرتــبـطــة بـالـســيـاحـة

والفندقة واحلمامات اHعدنية.

اHــاداHــادّة ة 5 : : يــنــشــأ اHـــعــهــد �ـــوجب مــرســوم بـــنــاء عــلى
اقـــتــراح الــوزيــر اHـــكــلف بــالـــســيــاحــةr الـــذي يــحــدد مــقــره

وتخصصه.

اHـاداHـادّة ة 6 : : �ــكن أن يـزود اHــعـهــدr عـنــد االقـتــضـاءr في
كــامـل الــتــراب الـــوطــنيr �ـــلــحــقـــات تــنــشـــأ �ــوجب قــرار
مشـتـرك بـW الـوزير اHـكـلف بـالـسـياحـة والـوزيـر اHـكلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم - السيرالتنظيم - السير

اHاداHادّة ة 7 : : يـدير اHـعهـد مـجلس تـوجيـه ويسـيره مـدير
ويزود �جلس تربوي.

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـحـدد الــتـنـظـيـم اإلداري الـداخـلي لـلــمـعـهـد
بـقــرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـيـاحـة والـوزيـر

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

9 :  :  يــرأس مــجــلس الــتــوجــيه الــوزيــر اHـكــلف اHـاداHـادّة ة 
بالسياحة أو �ثله.

ويضم ما يأتي :
rثل عن وزير الدفاع الوطني� -

rثل عن  وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
rاليةHثل عن  وزير ا� -

rثل عن وزير التربية الوطنية� -
rWهنيHثل عن وزير التكوين والتعليم ا� -

- �ــــــثـل عن وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســـــــكــــــان وإصالح
rستشفياتHا

rثل عن  وزير النقل� -
- �ـــثل عن  وزيـــر الـــعــــمل والـــتـــشـــغـــيل والـــضـــمـــان

rاالجتماعي
- �ثل عن وزير الشباب والرياضة.

يــحــضـر مــديــر اHـعــهــد والـعــون احملــاسب اجــتـمــاعـات
مجلس التوجيه بصوت استشاري.

�كن مـجلس الـتوجـيه أن يستـعW بـأي شخص يراه
كفءا في اHـسـائل اHـدرجـة في جـدول األعـمـال ومن شـأنه

مساعدته في مداوالته.

تتولى مصالح اHعهد أمانة مجلس التوجيه.

rـكــلف بـالــسـيـاحــة بـقـرارHالــوزيـر ا Wـادّة ة 10 :  : يــعـHـاداHا
Hــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلــة لـلــتــجــديــدr أعــضــاء مــجــلس
التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءr يـستـخلف
حسب األشكال نفسها.

ويــخــلـــفه الــعــضـــو اHــعــW اجلـــديــد حــتى انـــتــهــاء مــدة
العضوية اجلارية.

11 : : تـــكـــون مـــهـــام أعـــضـــاء مـــجــــلس الـــتـــوجـــيه اHــاداHــادّة ة 
مجانيةr غير أنـهم يتقاضون تعويـضات عن التنقل طبقا

للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 12 : : يـجـتــمع مـجـلـس الـتـوجــيه مـرتـW (2) في
الـسـنـة عـلى األقل في دورة عـاديـة بـنـاء عـلى اسـتـدعاء من

رئيسه.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طـلب إمـا من الـسـلطـة الـوصـيـة أو من مـديـر اHـعـهد أو من

ثلثي (3/2) أعضائه.

يـرسل الــرئـيس االسـتــدعـاءات الــفـرديـة الــتي يـحـدد
فــيــهـا جــدول األعــمــال إلى أعــضــاء مــجــلس الــتــوجــيه قــبل

خمسة عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.
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و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العاديةr دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور نصف أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكــتـمل الــنـصــاب يـجـتــمع مـجــلس الـتــوجـيه
بـــعـــد اســـتـــدعـــاء ثـــان خـالل الـــثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام اHـــوالـــيـــة

ويتداول حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتـخـذ تـوصـيـات مـجـلس الـتـوجـيه بـأغـلـبـيـة أصوات
األعضاء احلاضرين.

وفـي حـــــالــــــة تـــــعــــــادل عـــــدد األصــــــوات يـــــكــــــون صـــــوت
الرئيس مرجحا.

14 : : تـــســـجـل مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه في اHــاداHــادّة ة 
محاضر وتدوّن في سجل يوقعه الرئيس وكاتب اجللسة.

تـبــلغ مــحــاضـر االجــتــمــاعـات إلى الــســلــطـة الــوصــيـة
خالل الثمانية (8) أيام اHوالية للموافقة عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 15 : : يـــــتــــداول مــــجـــــلس الـــــتــــوجــــيـهr في إطــــار
التنظيم اHعمول بهr على اخلصوص فيما يأتي :

rالنظام الداخلي للمعهد -
rعهد وعملهHتعلقة بتنظيم اHسائل اHا -

- مـــشــروع مـــيــزانـــيــة اHـــعــهــد وحـــســابـــات تــســـيــيــره
rوحساباته اإلدارية

rإبرام الصفقات -
rعهد أو تهيئتهHمشاريع توسيع ا -

rقبول الهبات والوصايا واستعمالها -
- اقــتــنــاء األمالك اHــنـقــولــة ونــقل مــلــكـيــتــهــا وعــقـود

rاإليجار
rعهدHالتقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير ا -

- كل مسألة أخرى لها عالقة �هام اHعهد.

اHـاداHـادّة ة 16 : : تــصــبح قــرارات مــجـلـس الـتــوجــيه نــافـذة
بعد موافقة السلطة الوصية عليها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHديراHدير

اHـاداHـادّة ة 17 : : يـعــW مـديـر اHــعـهـد �ــوجب مـرســوم بـنـاء
عـلى اقتراح من الوزيـر اHكلف بالـسياحة. وتـنهى مهامه

حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 18 : : يتولـى اHدير تـسيـير اHـعهـدr ويقـوم بهذه
الصفة �ا يأتي :

rيزانية العامة للمعهدHهو اآلمر بصرف ا -
- يـــلـــتـــزم بـــالـــنـــفـــقـــات ويـــأمـــر بـــصـــرفـــهـــا في حـــدود

rعهدHاعتمادات ا
- يـــبــرم جــمـــيع الـــصــفــقـــات واالتــفـــاقــيــات والـــعــقــود

rعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا
- �ـثل اHعهـد أمام القضـاء وفي جميع أعـمال احلياة

rدنيةHا
- يـتــولى الـسـلــطـة الــسـلـمــيـة و�ـارســهـا عـلـى جـمـيع

rWستخدمHا
- يعـW ويـنـهي مـهـام اHـسـتـخـدمـW الـذين لم تـتـقرر
طــريـــقـــة أخـــرى لـــتــعـــيـــيـــنـــهم أو إنـــهـــاء مــهـــامـــهم فـي إطــار

rاألساسية التي يخضعون لها Wالقوان
- يــحــضّـر مــشــروع الـنــظــام الـداخــلي ويــعـرضـه عـلى

rمجلس التوجيه
- يــحـــضّــر اجــتـــمــاعـــات مــجـــلس الــتـــوجــيه ويـــتــولى

rتنفيذ قراراته
- يـعـد الـتـقــريـر الـسـنـوي عن الــنـشـاط ويـرسـله إلى
الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـيـاحـة بـعـد مـوافـقـة مـجلـس الـتوجـيه

rعليه
- �كن أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اجمللس التربوياجمللس التربوي

19 : : يـــتـــكـــون اجملـــلس الـــتـــربـــوي الـــذي يـــرأسه اHــاداHــادّة ة 
مدير اHعهد من :

rكلف بالدراساتHدير الفرعي اHا -
- رؤسـاء اHـصـالح اHـكـلـفـW بـاHـسـائل الـبـيـداغـوجـيـة

rوالتربصات
rينتخبهم نظراؤهم Wثالثة (3) أساتذة دائم -

- متربصW اثنW (2) ينتخبهما نظراؤهما.

�كن اجملـلس التـربوي أن يـسـتعـW بأي شـخص يراه
كفءا في ميدان التكوين.

Wدة سنتH ادّة ة 20 : : يعيّن أعضـاء اجمللس التربويHاداHا
(2) قابلتW للتجديد.

اHاداHادّة ة 21 : : يبدي اجمللس التربوي رأيه في :
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- الـــتــنــظـــيم الــعـــام أل¦ــاط الــتـــكــوين الـــتي يــقـــدمــهــا
rعهدHا

rعهد ومحتواه ومناهجهHتنظيم التعليم في ا -
- تــوظـيـف األسـاتــذة الــدائــمــW واHـتــعــاقــدين r عــنـد

rاالقتضاء
rتنظيم االمتحانات وتكوين جلانها -

- تنظيم الدراسات والتربصات.

22 : : حتـــدد كــــيـــفـــيـــات عــــمل اجملـــلـس الـــتـــربـــوي اHــاداHــادّة ة 
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالسياحة.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 23 : : تقـدم مـيـزانـيـة اHـعـهـد الـتي يـعـدهـا اHـدير
إلى مــــجـــلـس الـــتــــوجــــيه لــــلـــتــــداول بــــشـــأنــــهــــاr ثم تــــعـــرض
لـــلــمـــوافــقـــة اHــشــتـــركــة بـــW الــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــســـيــاحــة

والوزير اHكلف باHالية.

اHــــاداHــــادّة ة 24 : : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اHــــعـــهــــد عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

1 - اإلعانات التي تـخصصها الدولة واHؤسسات أو
rالهيئات العمومية

rنظمات الدوليةH2 - إعانات ا

rعهدHرتبطة بنشاط اH3 - اإليرادات اخملتلفة ا

4 - الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

r1 - نفقات التسيير

r2 - نفقات التجهيز

3 - كل النفقات الالزمة لتحقيق أهداف اHعهد.

اHــاداHــادّة ة 25 : : تــمـــسك مـــحــاســـبــة اHـــعــهـــد حــسب قـــواعــد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 26 : : يـــتــولى الـــعــون احملــاسـب الــذي يــعـــيــنه أو
يــعـتـمــده الـوزيـر اHــكـلف بـاHــالـيـة مــحـاسـبــة اHـعـهــد طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.

27 : : يــعــد الــعــون احملــاسب حــســاب الــتــســيــيـر  اHـاداHـادّة ة 
ويــــشــــهـــد أن مــــبــــلغ الــــســــنــــدات الــــتي يــــجب حتــــصــــيــــلــــهـــا

واحلواالت الصادرة تطابق كتاباته.

يـعـرض مــديـر اHـعـهـد حـسـاب الـتـسـيـيـر عـلى مـجـلس
الـــتــوجــيه مــصــحــوبـــا بــاحلــســاب اإلداري والــتــقــريــر الــذي
يـتــضـمن كل الـتـطـورات والـشـروح اHــفـيـدة عن الـتـسـيـيـر

اHالي في اHعهد.

ويـــرســـله بـــعـــدئـــذ إلى الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــالـــســـيـــاحــة
والــوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيــة مــصـحــوبــا �الحــظــات مــجـلس

التوجيه للموافقة اHشتركة عليه.

28 : : يـــخـــضـع اHـــعـــهـــد لـــلـــرقـــابـــة اHـــالـــيـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تمارسها الدولة.

الباب الرابعالباب الرابع
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

اHاداHادّة ة 29 : : يـتوج التكـوين الذي يقـدمه اHعهـد بدبلوم
نهـايـة الدراسـة لـلتـقـنيـW الـسامـW والـتقـنـيW وشـهادات
حتسW اHستوى وجتديد اHعلومات والتكوين اHتواصل.

اHاداHادّة ة 30 : : حتدد شـعب التـكوينr طـبقـا لتـخصص كل
معهدr �وجب قرار من الوزير اHكلف بالسياحة.

اHـاداHـادّة ة 31 : : حتـدد شــروط االلـتــحـاق وبــرنـامج ونــظـام
الـدراســات لــكل شــعـبــة تــكـوين �ــوجب قــرار من الــوزيـر

اHكلف بالسياحة.

32 : : يــســيّــر اHــعــهـد ضــمـن األنــظــمــة الــداخــلــيـة اHـاداHـادّة ة 
ونصف الداخلية واخلارجية طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 33 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-211 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جــــمــــادى جــــمــــادى
الثـانيـة عام الثـانيـة عام 1433 اHوافق  اHوافق 9 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2012 يـحولr يـحول
اHـعــهـد الـوطـني لــلـتـقـنــيـات  الـفـنــدقـيـة والـســيـاحـيـةاHـعــهـد الـوطـني لــلـتـقـنــيـات  الـفـنــدقـيـة والـســيـاحـيـة
Wومــركـز الـفـنـدقـة والـسـيـاحـــة إلى مـعـهـدين وطـنـيـWومــركـز الـفـنـدقـة والـسـيـاحـــة إلى مـعـهـدين وطـنـيـ

للفنـدقـة والسـيـاحـة.للفنـدقـة والسـيـاحـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــنــاء عـــلى تــقــريـــر  وزيــر الــســيــاحـــة والــصــنــاعــة

r التقليدية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2)  منه
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مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 94 -256
اHـــــؤرخ  في 9 ربــــيـع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 17 غـــــشت
سـنـة 1994 واHـتـضـمـن إنـشـاء اHـعــهـد الـوطــني لـلـتــقـنـيـات

rتممHعدل واHا rالفندقية والسياحية

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 94 -257
اHؤرخ في 9 ربيع األول عـام 1415 اHوافق 17 غشت سنة

rتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحةH1994 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقـم 12-210 مؤرخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الــذي يـحــدد الـقــانـون األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــعـهـد

rالوطني للفندقة والسياحة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يـــــحــــــول كـل من اHــــــعــــــهـــــد الــــــوطــــــني
لـلــتــقـنــيــات الـفــنــدقـيــة والــسـيــاحــيـة لــتــيـزي وزو ومــركـز
الـفــنـدقــة والـســيـاحــة لـبـوســعـادةr اHــنـشــأين عـلى الــتـوالي
بـــمـــوجـب اHـــرســومـــW الــتــنــفــيــذيــW رقم 94-256  ورقم
94-257 اHـؤرخW في 9 ربـيع األول عــام 1415 اHـوافق 17

Wإلى مـعهدين وطني rذكورين أعالهHغشت سنة 1994 وا
للفنـدقة والسـياحة ويـخضعـان ألحكام اHـرسوم التـنفيذي
رقـم 12-210 اHــــؤرخ في 17 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1433
اHـوافق 9 مـايـو سـنـة 2012 الـذي يحـدد الـقـانـون األسـاسي

النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ خ في في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19  أبـريل سنة   أبـريل سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
نائب مـدير باHديـرية العـامة للـمواصالت السـلكيةنائب مـدير باHديـرية العـامة للـمواصالت السـلكية

والالسلكية الوطنيةوالالسلكية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيد كمال نـايت قاسيr بصفتـه نائب مديـر للميزانية
واحملـــاســـبـــة بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة

والالسلكية الوطنيةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
الــكــاتب الــعــامالــكــاتب الــعــامّ لــدى رئـيـس دائـرة اHــشــريــة بــواليـة لــدى رئـيـس دائـرة اHــشــريــة بــواليـة

النعامـة.النعامـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيد تـوهـامي عويـسيr بـصفـته كـاتبـا عـاما لـدى رئيس

دائرة اHشرية بوالية النعامةr بناء على طلبه.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير النمدير النّقل في والية النعامة.قل في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد صــالح عــجــيــنـةr بــصــفــته مــديــرا لــلـنّــقل فـي واليـة

النعامةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير النمدير النّقل في والية تيزي وزو.قل في والية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـد كـمــال رزيقr بـصــفـتــه مـديـــرا لــلـنّــقــل في واليـــة

تيـزي وزوr إلحالته على التّقاعد.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

اHدير اجلهوي للتجارة بسطيف.اHدير اجلهوي للتجارة بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد الـعـايش عـجـرودr بـصــفـته مـديـرا جـهـويـا لـلـتـجـارة

بسطيفr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير التجارة في والية عW الدفلى.مدير التجارة في والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد عـبـــد الـقـــادر عـــزوزr بــصـفـتـه مـديــــرا لـلـتـجـــارة

في والية عW الدفلىr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران.مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيـــد إلــــيـــــاس فـــــروخيr بــــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلــــتـــرقـــيـــة
الـــعــــقــــاريـــــة بـــــوزارة الـــســــكن والــــعـــمــــــرانr لـــتــــكـــلــــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديــرين عـــامـــW لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــW لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّادة اآلتية أسـماؤهم بصفتهم مديرين عامW لدواوين
rالـــتــــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعــــقـــاري في الـــواليـــات اآلتـــيـــة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rبالبويرة rبن عالل ضربان -
rعسكر� rأحمد عطاء اللّه -

- رشيد شابورr بغليزان.

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 11 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة r2012 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــمــــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرةإنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــمــــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة
.Wتوسطة والصناعة التقليدية في واليتHوا.Wتوسطة والصناعة التقليدية في واليتHوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 11 أبــــريـل ســــنــــة 2012 تــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـــتـــداء من 25 يـــنـــايــــر ســـنـــة r2011 مـــهــــام الـــسّـــيـــد عـــامـــر
مقدميr بصفته مـديرا للمؤسسات الـصغيرة واHتوسطة
والـــصـــنـــاعـــــة الــتـــقــلـــيــديــــة فـي واليــــــة جــيـــجــلr بـــســبب

إلغـــاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد عـبـد الـرحـيم خـلـدونr بـصـفـته مـديـرا لـلـمـؤسـسات
Wتـوسطة والصنـاعة التقلـيدية في والية عHالـصغيرة وا

تموشنتr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
نائب مـدير بـوزارة البـريد وتكـنولـوجيات اإلعالمنائب مـدير بـوزارة البـريد وتكـنولـوجيات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيــد كـــمـــال حــمـــاديr بـــصــفـــته نـــائب مـــديــر لـــلـــعالقــات
rالدولية بوزارة الـبريد وتكنـولوجيات اإلعالم واالتصال

بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في واليةمـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في والية

سكيكـدة.سكيكـدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد زايــد عــمــورةr بــصـــفــته مــديــرا لــلــصــيــد الــبــحــري
واHـــوارد الــــصـــيـــديـــــة في واليــــــة ســـكــــيـــكـــــدةr لـــتــــكـــلــــيـــفـه

بوظيفــة أخـرى.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

بوزارة االتصـال.بوزارة االتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
rالـــسّــيــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة أســـمــاؤهم بـــوزارة االتــصــال

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- شــفــيــقــة بن جــازيـةr بــصــفــتــهـا مــديــرة لــلــدّراسـات

rالقانونية واألرشيف
rبصفته مفتشا عامّا rأحمد بن زليخة -

- عـــز الـــدين تـــواتيr بـــصـــفــتـه مـــكــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
rوالتلخيص

- كــر�ــة عــلــيكr بــصــفــتــهــا نـائــبــة مــديــر لــلــصــحــافـة
rاألجنبية

- فـاطــمــة الــزهـراء بــوزارةr بــصــفـتــهــا نــائـبــة مــديـر
rتابعة أنشطة االتصال السمعي البصريH

- ويـزة ولد الـسعيـدr بصـفتـها نـائبـة مديـر لالتصال
rؤسساتي واالجتماعيHا

- ســــعــــيـــــد دودانr بــــصــــفــــته نــــائـب مــــديــــر لــــلــــنــــشــــر
rواإلصدارات الدورية

- الــســـعــدي شــبـــاحr بــصـــفــته نـــائب مـــديــر لــلـــوثــائق
rواألرشيف

- سعـيـد مـشـواكr بـصـفتـه نائب مـديـر لـلـمـؤسـسات
السمعية البصرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

قضـاة �جلس احملاسبة.قضـاة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
rالسّادة اآلتـية أسـماؤهم بصـفتـهم قضاة �ـجلس احملـاسبة

إلحالتهم على التّقـاعد :
rمحتسب rعلي ماموني -

rمحتسب أول rناصر دنون -
rمستشار rمحمد كشكاش -

rمستشار rمحمد العربي بن الوصيف -
rمحتسب rبقريش Wحس -

- حسW بوهاليr محتسب من الدرجة الثانية.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــــديــــر دراســــات بــــاجملــــلـس الــــوطــــنـي االقــــتــــصــــاديمـــــديــــر دراســــات بــــاجملــــلـس الــــوطــــنـي االقــــتــــصــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـد عــبـد الــعـزيــز شـيــهبr بــصـفــته مـديــرا لـلــدراسـات
بــاجملـــلس الــــوطــني االقـــتــصـــــادي واالجــتـــمـــاعيr إلحـــالــتـه

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
اHـــشــــرق الـــعـــربـي وجـــامــــعـــة الـــدول الــــعـــربــــيـــة فياHـــشــــرق الـــعـــربـي وجـــامــــعـــة الـــدول الــــعـــربــــيـــة في
اHديريـة العـامة للـبلـدان العربـية بـوزارة الشؤوناHديريـة العـامة للـبلـدان العربـية بـوزارة الشؤون

اخلارجياخلارجيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّــيـد مــحـمــد يـرقيr مــديـرا لــلـمــشـرق الــعـربي وجــامـعـة
الـدول الــعــربــيــة في اHــديــريـة الــعــامــة لــلــبـلــدان الــعــربــيـة

بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

األمW العاماألمW العامّ جمللس قضاء معسكر. جمللس قضاء معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن

السّيد أحمد مواليr أمينا عاما جمللس قضاء معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WــعــيــWيــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ rيــتــضـــم r2012 ــوافق 11 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــةHــوافق اHا

بوزارة الطاقة واHناجم.بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
اآلنسة والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة الطاقة واHناجم :
- سفـيـان فرنـانيr مـديـرا حلمـايـة األمالك الطـاقـوية

rنجميةHوا
- نــوال الــعــمــرانيr نــائــبــة مــديــر لــتــســيــيــر اHــوارد

احلساسة �ديرية حماية األمالك الطاقوية واHنجمية.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للموارد اHائية في الواليات.مديرين للموارد اHائية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّــــادة اآلتـــيـة أســمـــاؤهـم مـديــــرين لـلــمـــوارد اHــائـــيـة

في الواليات اآلتـية :

rفي والية أدرار rعبد الكر� سماعيل -

rفي والية الوادي rرابح مويسي -

rفي والية خنشلة rمحمد بوجلطية -

- جمال بن حلرشr في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــكـــلمـــكـــلّف بــالـــدف بــالـــدّراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــديـــوان كــاتبراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــديـــوان كــاتب
rالــدولـــة لــدى وزيـــر االســتـــشــراف واإلحـــصــائـــيــاتrالــدولـــة لــدى وزيـــر االســتـــشــراف واإلحـــصــائـــيــات

اHكلاHكلّف باإلحصائيات.ف باإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّــيــد طـارق بــورزقr مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلـخــيص
بــــــــديـــــــوان كــــــــاتب الــــــــدولـــــــة لــــــــدى وزيـــــــر االســــــــتـــــــشـــــــراف

واإلحصائياتr اHكلّف باإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
رئـــــــــيــــــــســـــــــتـي دراســــــــات بـــــــــالــــــــديـــــــــوان الــــــــوطـــــــــنيرئـــــــــيــــــــســـــــــتـي دراســــــــات بـــــــــالــــــــديـــــــــوان الــــــــوطـــــــــني

لإلحصائيات.لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــدة واآلنـــســـة اآلتـي اســـمــاهـــمـــا رئـــيـــســـتـي دراســات

بالديوان الوطني لإلحصائيات :

- حـــــكـــــيـــــمـــــة بـــــومـــــعـــــزوزةr لـــــدى اHــــــديـــــر الـــــتـــــقـــــني
rؤسسات ومتابعة األوضاعHلإلحصائيات في ا

- سـلـيـمة رزاقـيr لدى اHـديـر الـتقـني لإلحـصـائـيات
اجلهوية واإلحصائيات الفالحية ورسم اخلرائط.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير البيئة في والية النعامة.مدير البيئة في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــسّــيــد نــور الــديـن رحــا�ــيــةr مـــديــرا لــلــبـــيــئــة في واليــة

النعـامـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

نائب مدير بوزارة التربية الو طنية.نائب مدير بوزارة التربية الو طنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّيـد طاهـر شكـمـبوr نـائب مديـر لـلتـقيـيم الـبيـداغوجي

واإلرشاد اHدرسي بوزارة التربية الـوطنـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير اHركز الوطني للكتاب.مدير اHركز الوطني للكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّيد حسان بن ضيفr مديرا للمركز الوطني للكتاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

نائبة مدير بوزارة التجارة.نائبة مدير بوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الـسّـيـدة أمـيـنـة هـجـيـرة بـورواينr نـائـبـة مـديـر لـعـمـلـيات

اHيزانية واحملاسبة بوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّن الــتن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2012 ــوافق 11  أبــريل ســنــة   أبــريل ســنــةHــوافق اHا

بجامعة اجللفة.بجامعة اجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما بجامعة اجللفة :



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
13 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

- مــخــتــار فــضــيــليr نــائب مــديــر مــكــلــفــا بــتــنــشــيط
الــــبـــحـث الـــعــــلـــمـي والـــعـالقـــــات اخلـــــارجــــيــــة والـــتــــعـــــاون

rوترقـية ذلك

- مــــخــــتــــار بــــوعالم حلـــــرشr عــــمــــيـــد كــــلـــــيــــة عــــلـــــوم
الطبيعـة واحلياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

نائب مدير بوزارة السكن والعمران.نائب مدير بوزارة السكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــــسّــــيــــد مــــحــــمـــــد صــــالح غــــنـــــامr نــــائب مــــديـــــر لــــلــــوثــــائق

واألرشيف بوزارة السكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
اHـــديـــــر الـــعـــــاماHـــديـــــر الـــعـــــامّ لـــديــــوان الــتـــرقــــيـــة والـــتـــســـيــــيــر لـــديــــوان الــتـــرقــــيـــة والـــتـــســـيــــيــر

العقـاري باجللفـة.العقـاري باجللفـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـيــد كــر� فالق شـبــرةr مــديـرا عــامــا لـديــوان الــتـرقــيـة

والتسيير العقاري باجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــرين عـــامـــW لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــW لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّادة اآلتية أسـماؤهم مديرين عامـW لدواوين الترقية

والتسيير العقاري في الواليات اآلتـية :

rبالبويرة rرشيد شابور -

rعسكر� rبن عالل ضربان -

- أحمد عطاء اللّهr بغليزان.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مــــــديــــــر اHــــــدرســــــة الــــــعــــــلـــــيــــــا لــــــعــــــلــــــوم الــــــريــــــاضـــــةمــــــديــــــر اHــــــدرســــــة الــــــعــــــلـــــيــــــا لــــــعــــــلــــــوم الــــــريــــــاضـــــة

وتكنولوجياتها.وتكنولوجياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّـيـد عبـد الـناصـر بن الـتـوميr مديـرا لـلمـدرسـة العـلـيا

لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
اHـديـر العـاماHـديـر العـامّ لـترقـيـة االستـثـمار بـوزارة الـصنـاعة لـترقـيـة االستـثـمار بـوزارة الـصنـاعة
واHـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واHــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــةواHـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واHــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّـيـد إلـيـاس فــروخيr مـديـرا عـامـا لـتــرقـيـة االسـتـثـمـار
بــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مدير الـصنـاعة واHؤسـسات الـصغيـرة واHتـوسطةمدير الـصنـاعة واHؤسـسات الـصغيـرة واHتـوسطة

وترقية االستثمار في والية عW تموشنت.وترقية االستثمار في والية عW تموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّيد عـبد الـرحيم خـلدونr مـديرا للـصنـاعة واHـؤسسات
الــصــغـيــرة واHـتــوسـطـــة وتـرقـــيــة االسـتــثـمـــار في واليـــة

عـW تمـوشنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
اHدير العاماHدير العامّ للـبريد بوزارة البريـد وتكنولوجيات للـبريد بوزارة البريـد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّيـد ميكـائيل كمـيل طيارr مـديرا عامـا للبـريد بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في واليةمـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في والية

الطـارف.الطـارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّــيــد زايــد عــمــورةr مــديــرا لــلــصــيــد الــبــحــري واHــوارد

الصيدية في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّن الــتن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2012 ــوافق 11  أبــريل ســنــة   أبــريل ســنــةHــوافق اHا

بوزارة االتصـال.بوزارة االتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
اآلنـــســة والـــسّـــيـــدات والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بــوزارة

االتصـال :
rمدير دراسات rعز الدين تواتي -

- مـــــهــــــدي عـــــبـــــد الـــــوهــــــابr مـــــكـــــلـــــفــــــا بـــــالـــــدّراســـــات
rوالتلخيص

rمفتشة rويزة ولد السعيد -
rمفتشا rأحمد بن زليخة -

- شــفــيــقــة بن جــازيــةr مــديــرة الــشــؤون الــقــانــونــيــة
rوالتوثيق واألرشيف

- بــــوبـــكـــر بـــومـــعــــزوزةr رئـــيس دراســـات بــــاHـــكـــتب
rؤسسةHالوزاري لألمن الداخلي في ا

- كــر�ــة عـــلــيكr نــائـــبــة مــديـــر لــنــشـــاطــات اإلشــهــار
rواالستشارة في االتصـال

- فــاطــمـة الــزهــراء بـوزارةr نــائــبـة مــديــر لـلــســمـعي
rالبصـري

rنائبة مدير لالستثمارات rنادية اجلوزي -
rكتوبةHنائب مدير للصحافة ا rسعيد دودان -

- ســــــعــــــيـــــد مــــــشــــــواكr نــــــائـب مـــــديــــــر لــــــلــــــتــــــطــــــويـــــر
rالتكنولوجي

- السعدي شباحr نائب مدير للتوثيق واألرشيف.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 19 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي rيتـضم r2012 وافـق 13 مـارس سنة  مـارس سنةHوافـق  اH1433 ا

مـــفــتــشــW لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــW لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة
القضــائيـة.القضــائيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

rحافظ األختام rووزير العدل
- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةr اHعدّل واHتـمّمr ال سيّما اHادّة

r15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

rهام ضباط الشرطة القضائيةH WترشحHا
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rاحمللّية

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04  - 332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
rحافظ األختام r2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

rعدّلHا rبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبــعــد االطالع عــلى احملــضــر اHــؤرّخ في 27 يــونــيـو
سنة 2011 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

rهام ضابط الشرطة القضائيةH WرشحHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
الـقضائيـة مفتـشــو األمـن الـوطـني الواردة أسماؤهم في

القائمة اHلحقة بأصل هذا القـرار.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
13 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 19 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافـق 13 مارس سنة 2012.

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 94 -339 اHؤرّخ
في 20 جــمـادى األولى عـام 1415 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة

rتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائبH1994 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لـنشـاطات احلفظ أو الـصيـانة أو اخلـدمات وكـذا تصـنيـفها
ومـــدّة الـــعـــقـــد اخلــاص بـــاألعـــوان الـــعـــامــلـــW لـــدى اHـــدرســة

الوطنية للضرائبr طبقا للجدول أدناه :

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة اFاليةوزارة اFالية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 15 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 13 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة r2011  يـــحــــدد تـــعـــدادr  يـــحــــدد تـــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أواخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب.أواخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �قتضى اHرسوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

17

35

1

3

-
2

7

-

65

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

10

-
-
-
-
-
-
-

10

7

35

1

3

-
2

7

-

55

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية  من اHستوى الثاني

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2011.

"يعW اHوظفـون اآلتية أسماؤهمr طبقا ألحكام اHادّة
153 من اHـــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28

شـوّال عـام 1431 اHـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 واHــتـضـمّن
تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةr أعـضـاء بـالـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات اللوازم :

- الـسـيـد بـوعالم غـاسي والـسـيـدة غـنـيـة بـوداr �ـثال
وزيـــر الـــصـــحـــة والــــســـكـــان وإصالح اHـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــلى
الــتـــوالـيr عـــضـــوا أســاســـيـــا وعـــضـــوا مـــســـتـــخـــلـــفـــاr خـــلـــفــا

للسيدين عز الدين بودر وكر� زعيمش.

.............. (الباقي بدون تغيير) ..............".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 12 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10
أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r 2011 يــعـد r يــعـدّل الــقــرار اHـؤرل الــقــرار اHـؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011 واHـتـضــم واHـتـضــمّن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـةن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـة

لصفقات الدراسات واخلدمات.لصفقات الدراسات واخلدمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHوافق 10 أكتـوبر سنة 2011 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واHـتـضـمّن تـنـظـيم الـصـفقـات الـعـمـومـيـةr أعـضـاء الـلـجـنة

الوطنية لصفقات الدراسات واخلدماتr كما يأتي : 

"يعW اHوظفـون اآلتية أسماؤهمr طبقا ألحكام اHادّة
153 من اHـــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28

شـوّال عـام 1431 اHـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 واHــتـضـمّن
تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةr أعـضـاء بـالـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات الدراسات واخلدمات :

................................................................... -

................................................................... -

- الـسـيــدان أحـمـد بـلـغــديـد ومـهـدي بــوطـيـغـانr �ـثال
وزيـــر الـــدفــاع الـــوطـــنيr عـــلى الـــتـــوالي عـــضـــوا أســـاســـيــا
وعـضـوا مـسـتـخلـفـاr خـلـفـا لـلـسـيـدين مـحـمـد نـزيه زعـيـمي

ونور الدين بهلولي.

- الــســيـدة فــتــيــحـة بــركــةr زوجــة مـجــدوب والــســيـد
مالك شراردr �ثال وزير السكن والعمرانr على التوالي
عــضـوا أســاسـيــا وعـضــوا مـســتـخــلـفــاr خـلــفـا لــلـســيـد أحــمـد

ناصري والسيدة فتيحة بركةr زوجة مجدوب.

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 27 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1432 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يــونـيــو  ســنــة يــونـيــو  ســنــة r 2011 يــعــد r يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011 واHـتـضــم واHـتـضــمّن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـةن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـة

لصفقات األشغال.لصفقات األشغال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 27 جـمـادى األولى عام 1432
اHوافق أوّل يـونيو سنة 2011 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واHــتــضـمّـن تــعـيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

األشغــالr كمـا يأتي :
يــعــW اHــوظـــفــون اآلتــيــة أســمــاؤهمr طــبــقــا ألحــكــام "
اHـادّة 153 من اHـرســوم الــرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في
28 شـــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــــوافق 7 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واHـتضـمّن تنـظيم الـصـفقـات العـمومـيـةr أعضـاء بالـلجـنة
الوطنية لصفقات األشغال :

rعـضوا مـستـخلـفا rالسـيد عـبد احلـمـيد بن سـيراج -
�ــثـال لــوزيـــر الــســـكن والــعـــمــرانr خـــلــفـــا لــآلنـــســـة ورديــة

يـوسف خوجـة.
.............. (الباقي بدون تغيير) ..............".

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 27 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1432 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يــونـيــو  ســنــة يــونـيــو  ســنــة r 2011 يــعــد r يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011 واHـتـضــم واHـتـضــمّن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـةن تـعـيـW أعــضـاء الـلـجـنــة الـوطـنـيـة

لصفقات اللوازم.لصفقات اللوازم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 27 جـمـادى األولى عام 1432
اHوافق أوّل يـونيو سنة 2011 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واHــتــضـمّـن تــعـيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

اللــوازمr كمـا يأتي :
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 6  ذي احلج  ذي احلجّة عام ة عام 1432 اHوافق  اHوافق 2  نوفمبر  نوفمبر
ســـنـــة ســـنـــة r2011 يـــعـــدr يـــعـــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم الـــقـــرار اHـــؤرم الـــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 23
رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق  اHــوافق 21 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 1998
واHـتـضـمواHـتـضـمّن تـأطـير سـوق قـيم اخلـزيـنـة في احلـسابن تـأطـير سـوق قـيم اخلـزيـنـة في احلـساب

اجلـاري وسيرهـا.اجلـاري وسيرهـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرّخ
في 2 ذي احلــــجّــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتمّمHعدّل واHا rنقولةHتعلّق ببورصة القيم اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1430 اHــــوافق 13 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2009
واHـتضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اHركـزيـة في وزارة اHـالـيّة في

rمكاتب
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــرار اHــؤرّخ في 23 رمـــضـــان عــام
1418 اHــوافق 21 يــنـــايـــر ســـنــة 1998 واHـــتــضـــمّن تـــأطــــيــر

rســـوق قـــيـم اخلـــزيـــنــــة في احلـــســـــاب اجلــــاري وســـيـــرهـــا
rتمّمHعـدّل واHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اHـؤرّخ في 23 رمــضـان عــام 1418 اHـوافق 21 يـنـايــر سـنـة
1998 واHــتـضـمّـن تـأطـيــر سـوق قـيّـم اخلـزيـنــة في احلـسـاب

اجلاري وسيرهاr اHعدّل واHتمّم.

اHاداHادّة ة 2 :  : تعـدّل وتتـمّم اHادّة 2 من الـقرار اHؤرّخ في
23 رمـضان عام 1418 اHوافق 21 ينـاير سـنة r1998 اHـعدّل

واHتمّم واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادّة 2 : تـــصــدر اخلــــزيــنــــة فـي الــســـــوق األولــــيــة
عــن طــريــق اHــنــاقــصــــة أو نــقــابــــة تــــوظـيـفr ســنــــدات

فـي حسـاب جـاري :
- سـنـدات اخلـزيـنــة قـصـيـرة األجل والـتي تـقلّ آجـال
تـــســديــدهــا عن ســنــةr مــدفــوعــة الــفــائــدة مــســبــقــاr وقــابــلــة

rللتسديد بقيمتها االسمية
- سـندات اخلـزيـنـة مـتوسـطـة األجلr والـتي تـتراوح
آجــال تـسـديـدهــا بـW سـنـة واحـدة (1) وخـمس (5) سـنـوات

rبفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها االسمية
- سـنــدات اخلـزيـنــة طـويـلــة األجل الـتي تــفـوق آجـال
تــســـديــدهـــا خــمس (5) ســنـــواتr بــفـــائــدة ســنـــويــة وقـــابــلــة

التسديد بقيمتها االسمية.

�كن اخلزيـنة في هذا اإلطـارr إصدار قيّم عن طريق
اHــطـابــقـة لـلــخـطـوط اHــصـدرة مــسـبـقــا عـلى شــكل سـنـدات

خزينة مطابقة.

تـتداول الـسنــــدات اHـذكــــورة فـي هـــذه اHادّةr فـي
السـوق الثانويـة".

3 :  : تـــعــدّل وتــتــمّم اHــادّة 40 من الــقــرار اHــؤرّخ اHـاداHـادّة ة 
r1998 ــوافق 21 يـــنــايــر ســنــةHفي 23 رمــضــان عــام 1418 ا

اHعدّل واHتمّم واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادّة 40 : جتـــري عــــمـــلـــيــــة تـــســـويــــة وتـــســـلــــيم قـــيّم
اخلــــريـــنــــة الــــقــــصـــيــــرة األجل 13 و26 أســــبــــوعـــا وســــنـــدات
اخلـــزيـــنــة اHـــتـــوســـطـــة األجـل مــن ســـنــة (1) إلـى خــمس
(5) ســنــوات اHــتـــداولــة في الــســـوق الــثــانـــويــة عن طــريق
تسـجيل السنـدات وحركة الـنقود في احلـسابات اHـفتوحة
في سجالت بنك اجلزائر في إطار النصوص واإلجراءات

التي حتكم هذه األنشطة.

جتري عـملـية تـسويـة وتسـليم قـيّم اخلزيـنة الـطويـلة
األجل أكــثـر من خـمس (5) سـنــوات اHـتــمـثــلـة في ســنـدات
rـتــداولــــة فـي بـورصــــة اجلـــزائـرHــطـابـقـــــة اHاخلــزيــنـــة ا
عن طريق تسجـيل هذه السندات ولدى اHؤتمن اHركــزي
عـلى الـسنـدات اHـصدرةr طـبـقــا ألحـكـــام اHادّة 19 مـكرّر 3
من اHـرســوم الــتـشــريـعي رقم 93-10 اHـؤرّخ في 23 مـايـو

سنة 1993 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـكـلّف اHـديـر الـعـامّ لـلـخـزيـنـة بـتـنـفـيـذ هذا
الـقــرار الـذي يــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 6 ذي احلــجّــة عـام 1432 اHـوافق 2
نوفمبر سنة 2011.

كر� جوديكر� جودي

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قـــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ فيخ في26  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1432  اHـوافق   اHـوافق 31 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2011 يــحـد يــحـدّد قــائــمـةد قــائــمـة

الهـياكل غيـر اHمركـزة للديـوان الوطني لـلخدماتالهـياكل غيـر اHمركـزة للديـوان الوطني لـلخدمات
اجلـــامـــعــيـــة اHـــؤهــلــــة لـــتــأســـيس جلـــنــــة الــصـــفـــقـــاتاجلـــامـــعــيـــة اHـــؤهــلــــة لـــتــأســـيس جلـــنــــة الــصـــفـــقـــات

العمومـية.العمومـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
rاليّةHووزير ا
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اHؤرّخ
في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1415 اHــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-84 اHـؤرّخ
في 21 شـــــوّال عــــام 1415 اHـــــوافق 22 مــــارس  ســـــنــــة 1995
واHــتـــضـــمّن إنـــشـــاء ديــوان وطـــنـي لــلـــخـــدمـــات اجلــامـــعـــيــة

rتمّمHعدّل واHا rوتنظيمه وعمله
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425 اHــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2004 واHــتـــضــمّن إنـــشــاء مـــديــريـــات اخلــدمـــات اجلــامـــعــيــة

وحتـــــديـــــد مـــــقـــــرهـــــا وقـــــائـــــمــــة اإلقـــــامـــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــهــــا
 rتمّمHعدّل واHا rومشتمالتها

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد قـائـمـة
الـــهــيـــاكل غـــيــر اHـــمــركـــزة لـــلــديـــوان الــوطـــني لـــلــخـــدمــات
اجلـامــعـيــة اHـؤهــلـة لـتــأسـيـس جلـنـة الــصـفــقـات الــعـمــومـيـة
طبقا ألحكام اHادّة 134 من اHرسوم الرّئاسيّ رقم 236-10
اHــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة

2010 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة األولـى أعالهr تــؤسس
لـدى كل مـديريـة خـدمـات جـامـعـيـة جلنـة صـفـقـات عـمـومـية
مـــؤهــلـــة لـــدراســـة مـــلـــفـــات مـــديــريـــة اخلـــدمـــات اجلـــامـــعـــيــة

واإلقامات اجلامعية التابعة لها.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـرفـع الـطــعـون الــنــاجـمــة عن اHــنح اHـؤقت
لـــصــــفـــقــــات مـــديــــريـــات اخلـــدمــــات اجلـــامــــعـــيــــة واإلقـــامـــات
اجلــامـــعـــيـــة الـــتــابـــعـــة لـــهــــا في حـــدود اHـــبـــالـغ الــقـــصــــوى
احملـــددة فـي اHـواد 146 و147 و148 من اHــرســـوم الــرّئــاسيّ
رقم 10-236 اHــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــوافق 7
أكــتـوبــر ســنـة 2010 واHـذكــور أعالهr إلى جلــنـة الــصـفــقـات
لـــوزارة الــتــعـــلــيـم الــعـــالي والــبـــحث الــعـــلــمـي أو الــلـــجــنــة

الوطنية للصفقات اHؤهلة.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 31 مارس سنة 2011.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في  قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في  15 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1432
اHوافق اHوافق 13 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r2011 يحـدد تعـداد مناصبr يحـدد تعـداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلـدمـات بـعــنـوان اHـديـريـة الـعـامـة لــلـبـحث الـعـلـمياخلـدمـات بـعــنـوان اHـديـريـة الـعـامـة لــلـبـحث الـعـلـمي

والتطوير التكنولوجي.والتطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اHــؤرخ في  19 ربـــيع األول عــام  1415 اHــوافق  27 غــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

rوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 251
اHــؤرخ فـي أول شــعـــبــان عــام 1429 اHــوافق 3 غــشت 2008
الـــذي يـــحــــدد مـــهـــام اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8  من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHـوافق
29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتـديـد تـعـداد مـنـاصب الـشــغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلـفظ

أوالــصـيــانـة أو اخلـدمــات وتـصــنـيــفـهــا وكـذا مــدة الـعــقـد اخلـاص بــاألعـوان الــعـامــلـW لــدى اHـديــريـة الــعـامـة لــلـبــحث الـعــلـمي
والتطوير التكنولوجيr طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

8

3

5

3

5

26

348

288

240

219

200

200

7

5

3

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8

3

5

3

5

26

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموع العاماجملموع العام

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق
13 أكتوبر 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

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اFستشفياتوإصالح اFستشفيات

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 شـوال عـام  شـوال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
Wإداريــــتـــ Wن إنــــشــــاء جلــــنـــتــــWإداريــــتـــ Wيــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء جلــــنـــتــــ rيــــتـــضــــم r2010 ســـــنــــة ســـــنــــة
WـــوظــفــHإزاء ا Wمــتـــســاويـــتي األعــضـــاء مــخــتـــصــتــWـــوظــفــHإزاء ا Wمــتـــســاويـــتي األعــضـــاء مــخــتـــصــتــ
اHـــــنـــــتـــــمـــــW لـــــبـــــعض األسـالك اHـــــشـــــتـــــركـــــة وأسالكاHـــــنـــــتـــــمـــــW لـــــبـــــعض األسـالك اHـــــشـــــتـــــركـــــة وأسالك
WعـماريHا WهـندسـHمهنـدسي السـكن والعـمران واWعـماريHا WهـندسـHمهنـدسي السـكن والعـمران وا
والــصـيـادلـة والـعـمـال اHـهــنـيـW وسـائـقي الـسـيـاراتوالــصـيـادلـة والـعـمـال اHـهــنـيـW وسـائـقي الـسـيـارات
واحلجـابr بعـنوان اإلدارة اHـركـزية لـوزارة الصواحلجـابr بعـنوان اإلدارة اHـركـزية لـوزارة الصّـحةـحة

والسوالسّكان وإصالح اHستشفياتكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
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- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

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

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

rتساوية األعضاءHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-428 اHؤرّخ
في 5 شــــوّال عــــام 1426 اHــــوافق 7 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2005
واHــتـــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــصّــحــة

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

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHــنـــتـــمـــW لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
rبالسكن والعمران

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
rالعمومية

- و�ـقــتـضى الــقـــرار اHـؤرّخ في 7 رجب عـــام 1404
اHــــوافــق 9 أبــــريل ســــنـــة 1984 الــــذي يــــحـــدّد عــــدد أعــــضـــاء

rتساوية األعضاءHاللجان ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

Wادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا القــرار إلى إنشـاء جلنـتHاداHا
WوظـفHإزاء ا Wمـتسـاويتي األعـضـاء مخـتصـتـ Wإداريتـ
اHــنــتــمــW لــبــعض األسـالك اHــشــتــركــة وأسالك مــهــنــدسي
الــســكن والــعـمــران واHــهـنــدســW اHــعـمــاريــW والـصــيــادلـة
والـعمـال اHهـنيـW وسائـقي السـيارات واحلـجابr بـعنوان
اإلدارة اHـــــركــــزيــــة لــــوزارة الـــــصّــــحــــة والـــــسّــــكــــان وإصالح

اHستشفيات.
اHاداHادّة ة 2 :  : يحدد عدد أعضاء اللجنتW اHذكورتW في

اHادة األولى أعالهr وفق اجلدول اآلتي :

اHتصرفون
اHترجمون - التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون اإلحصائيون

الوثائقيون أمناء احملفوظات
مهندسو اخملبر والصيانة

الصيادلة
مهندسو السكن والعمران

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

WوظفHثلو ا�WوظفHثلو ا� �ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك
األعضاءاألعضاء

اإلضافيوناإلضافيون
األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

3 3 3 3

اللجاناللجان

اللجنة اللجنة 1

3اللجنة اللجنة 2 3 3 3

اHادة اHادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 20 شوال عام 1431 اHوافق 29 سبتمبر سنة 2010.
جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 شـوال عـام  شـوال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2010 يـحـدد تــشـكـيــلـة الـلــجـنـتــW اإلداريـتـW مـتــسـاويـتيr يـحـدد تــشـكـيــلـة الـلــجـنـتــW اإلداريـتـW مـتــسـاويـتي
األعــضـــاء اخملــتـــصــتــW إزاء اHـــوظــفــW اHـــنــتـــمــW لــبـــعض األسالك اHـــشــتــركـــة وأسالك مــهـــنــدسي الـــســكن والـــعــمــراناألعــضـــاء اخملــتـــصــتــW إزاء اHـــوظــفــW اHـــنــتـــمــW لــبـــعض األسالك اHـــشــتــركـــة وأسالك مــهـــنــدسي الـــســكن والـــعــمــران
واHهـندسW اHعماريW والصـيادلة والعمال اHهنـيW وسائقي السيارات واحلجـابr بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارةواHهـندسW اHعماريW والصـيادلة والعمال اHهنـيW وسائقي السيارات واحلجـابr بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة

الصالصّحة والسحة والسّكان وإصالح اHستشفياتكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wاإلداريـتـ Wحتـدد تـشــكـيـلـة الــلـجـنــتـ r2010 ـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـةHــوجب قـرار مـؤرّخ في 20 شـوال عـام 1431 ا�
مـتـسـاويـتي األعـضـاء اخملـتـصـتـW إزاء اHـوظفـW اHـنـتـمـW لـبـعض األسالك اHـشـتـركـة وأسالك مـهـنـدسي الـسـكن والـعـمران
واHـهـنــدسـW اHـعـمـاريـW والـصـيـادلـة والــعـمـال اHـهـنـيـW وسـائـقي الـســيـارات واحلـجـابr بـعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة

الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفياتr طبقا للجدول أدناه :

اHتصرفون
اHترجمون - التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون اإلحصائيون

الوثائقيون أمناء احملفوظات
مهندسو اخملبر والصيانة

الصيادلة
مهندسو السكن والعمران

WوظفHثلو ا�WوظفHثلو ا� �ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك
األعضاءاألعضاء

اإلضافيوناإلضافيون
األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

- عـــــــبــــــد الـــــــقــــــادر
فيالة

- لعزيز حماوي

- عـز الدين بودر

- رحيمة دبوزة

- حورية مداسي

- عـــبـــد الــــنـــاصـــر
عزوز

- غنية بودة

- سعيد شايب

- صـــــــــــــــــــــــــــــالـــح بــن
عيسى

- عيسى فاسي

- عـــزيـــزة طـــاهـــر
بوشات

- مــصــطـفـى عــبـد
العزيز

اللجاناللجان

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنة اللجنة 2
- ياسW هامل

- محمد بوزدام

- مــــحـــمــــد شاللي

- السعيد بازة
- مـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــفـى

بلعيدي
- خلضر دحماني

- بوعالم توتي
- عــــــــــــــــز الــــــــــــــــديـن

تيليوة
Wمـــحـــمـــد األمــ -

قريبي

- رمــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــان
براهيتي

- فاطمة عمرون
- كر� زعيمش

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرقـــرار وزاري مــــشـــتـــرك مــــؤرّخ في  أول صــــفـــر عـــام خ في  أول صــــفـــر عـــام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 6 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة r2011 يـــــعــــدr يـــــعــــدّل الـــــقــــرارل الـــــقــــرار
الــوزاري اHـــشــتـــرك اHــؤرالــوزاري اHـــشــتـــرك اHــؤرّخ في خ في 26 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 15 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة 2009 الــذي يـــحــدد تـــعــداد الــذي يـــحــدد تـــعــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة.أو اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

rوالصناعة التقليدية

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 شــوال عــام 1430 اHــوافق 15 أكـــتــوبــر ســنــة 2009 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rأو اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 26 شـوال عام 1430 اHوافق

15 أكتوبر سنة 2009 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اHـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007 واHــذكـــور أعالهr يــحــدد
تــعـداد مــنــاصب الــشــغل وتــصـنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلـاص
بـــاألعـــوان الـــعــامـــلـــW فـي نـــشـــاطــات احلـــفـظ أو الـــصـــيـــانــة
أواخلــدمــات بـعــنــوان الــديـوان الــوطــني لــلـســيــاحـةr طــبــقـا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

10

2
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عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون خدمة من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون وقاية من اHستوى الثاني

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في أول صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 6
ديسمبر سنة 2011.

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
WـــوظـــفــHــــتــــضــــمّـن الـــقـــــانـــون األســـاسـي اخلــــــاص بـــاHوا
اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات

rواد 76 و98 و133 منهHال سيما ا rالعمومية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
أول رجب عـام 1431 اHـوافق 14 يــونــيــو ســنـة r2010 الـذي
يـحـدد عـدد اHنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـW اHـنتـمـW لألسالك
اHــشـــتــركــة بـــعــنــوان اإلدارة اHـــركــزيــة في وزارة الـــصــيــد

rوارد الصيديةHالبحري  وا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :  اHادة األولى :  يـهدف هـذا القرار إلى تـتمـيم القرار
الـــــــوزاري اHـــــــشـــــــتــــــــرك اHـــــــؤرّخ فـي أول رجب عـــــــام 1431

اHوافق 14 يونيو سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 2 :   :  تـــتـــمّم اHـــادة األولـى من الـــقـــرار الــوزاري
اHــــــشـــــتــــــرك اHــــــؤرّخ في أول رجـب عـــــام 1431 اHـــــوافق 14

يونيو سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادة األولى :    تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـواد 76 و98 و133
من اHـرسـوم التـنفـيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ في 11 مـحرّم
rــذكــور أعالهHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة 2008 واHعــام 1429 ا
يـحدد عـدد اHنـاصب العـليـا ذات الطـابع الوظـيفي بـعنوان
اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري  واHــوارد

الصيديةr كما يأتي :

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

وزير السياحة والصناعةوزير السياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

وزارة الصيد البحري واFوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واFوارد الصيدية

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 20 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 18 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة r2011 يـــتـــم يـــتـــمّـم الـــقـــرارـم الـــقـــرار
الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في أول رجب عــام الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في أول رجب عــام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 14 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة r2010 الــــذي يــــحــــدr الــــذي يــــحــــدّد عــــددد عــــدد
اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالك
اHــــشــــتــــركــــة بــــعـــــنــــوان اإلدارة اHــــركــــزيــــة في وزارةاHــــشــــتــــركــــة بــــعـــــنــــوان اإلدارة اHــــركــــزيــــة في وزارة

الصيد البحري  واHوارد الصيدية.الصيد البحري  واHوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

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

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

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

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اHــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

rالعمومية

اHناصب العليااHناصب العليا

بدون تغيير
بدون تغيير

مساعد بالديوان
بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير

العددالعدد

بدون تغيير
بدون تغيير

2

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير"

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

بدون تغيير

بدون تغيير
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وزارة االتصالوزارة االتصال

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 25  رمضان عام   رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 25   غشت غشت
r2011  يــــعـدل الدل الــــقــــرار اHرار اHـؤرؤرّخ في خ في 21 ذي احل ذي احلـجـة سـنـة ة 
1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 31  دي  ديــــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــــر سر ســــــــــــــنــــــــــــــة ة 2007 عــــــــــــام ام 
واHواHــــــتــــــضــــــمّن إنن إنــــــشــــــاء الاء الــــــلــــــجــــــان اHان اHــــــتــــــســــــاوياويــــــة األعة األعــــــضــــاءاء
اخملاخملــــــــتــــــصّـــــــــة بة بــــــأسأسـالك مالك مــــــوظوظــــــفـي اإلدارة اHي اإلدارة اHــــــركركــــــــزيزيــــــة فية في

وزارة االتصال.وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيـر االتصـال

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 06 - 03 اHـــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمّن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

rوتنظيمها وعملها

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

rتساويـة األعضــاءHا

اHاداHادّة ة 3 :  : ينـشر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّسـميّة
للجمــهوريّة اجلــزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 18
سبتمبر سنة 2011.

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية

عبد الله خنافوعبد الله خنافو

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 11 - 216
اHــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 12 يـــونـــيــــو ســـنـــة

r2011 الّذي يحدّد صالحيات وزيـر االتصـال

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 11 - 217
اHــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 12 يـــونـــيــــو ســـنـــة
rركزية لوزارة االتصالHتضمّن تنظيم اإلدارة اH2011 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
WنـتـمHا WوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا

rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
WـهــنـيـHـتــضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلــاص بـالــعـمــال اHوا

rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHوافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللجان

rتساوية األعضـاءHا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 21 ذي احلـــجـــة عــام
1428 اHــوافق 31 ديــســمــبــر ســنـة 2007 واHــتــضـمّـن إنــشـاء

الـــلــجــان اHـــتــســـاويــة األعــضـــاء اخملــتــصـــة بــأسالك مـــوظــفي
rركزية في وزارة االتصالHاإلدارة ا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHـؤرّخ في 21 ذي احلــجـة عـام 1428 اHـوافق 31  ديـســمـبـر
سـنة 2007 واHتـضـمّن إنـشاء الـلـجان اHـتـساويـة األعـضاء
اخملــتـــصّـــة بـــأسالك مـــوظــفـي اإلدارة اHــركـــزيــة في وزارة

االتصال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اHـــــادّة األولـى من الـــــقـــــرار
اHـؤرّخ في 21 ذي احلــجـة عـام 1428 اHـوافق 31  ديـســمـبـر

سنة 2007 واHذكور أعالهr وفقا للجدول اآلتي :
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األســــالك والرتباألســــالك والرتب
�ث�ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة

اHتصرفون
اHترجمون التراجمة

الوثائقيون أمناء احملفوظات
اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون في اإلحصائيات

اHلحقون الرّئيسيون لإلدارة
التقنيون السامون في اإلعالم اآللي
التقنيون السامون في اإلحصائيات

احملاسبون اإلداريون الرئيسيون
كتاب اHديرية الرئيسيون

اHلحقون اإلداريون
أعوان اإلدارة الرئيسيون

أعوان اإلدارة
كتاب اHديرية

الكتاب
احملاسبون اإلداريون

التقنيون في اإلعالم اآللي
اHعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي

اHساعدون احملاسبون اإلداريون
أعوان حفظ البيانات

أعوان اHكاتب
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

3333

WوظفHــلو اWوظفHث�ثّــلو ا�

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

اللجاناللجان

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
الثانيةالثانية

اللجنةاللجنة
الثالثةالثالثة

3333

3333

اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 25 رمضان عام 1432 اHوافـق 25 غشت سنة 2011.

ناصر مهلناصر مهل
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 25  رمضان عام   رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 25   غشت سنة  غشت سنة r2011 يتضمr يتضمّن جتديد تن جتديد تـشكيلة اللجان اHتساوية األعضاءشكيلة اللجان اHتساوية األعضاء
اخملتصاخملتصّـة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة االتصال.ـة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 25  رمــضـان عـام 1432 اHـوافق 25  غــشت سـنـة r2011 جتـدد تــشـكــيـلــة الـلــجـان اHــتـســاويـة
األعضاء اخملتصّـة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة االتصالr وفقا للجدول اآلتي :

- سعيد دكار

- رضوان ذبيح

- عـــــبــــد الـــــقــــادر
عالن

- سعيد دكار

- رضوان ذبيح

- عـــــبــــد الـــــقــــادر
عالن

- سعيد دكار

- رضوان ذبيح

- عـــــبــــد الـــــقــــادر
عالن

- عـــــبــــد الـــــقــــادر
حواية

- فــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــدة
تريباش

- كمال حاين

- فـــــــــوزي حـــــــــاج
حمدي

- علي فوضيلي
- نــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــــر

سليماني

- عـبــد الــرحـمن
ماحي

- عــــــبـــــــد اHـــــــالك
ولد بزيو

- تـــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــيـق
جابري

- سمية شايب

- أحمد كمال

- صليحة ساعي

- فريدة نبيلي

- علي ياسية
- محمد أحميدي

- عــــــبــــــد الــــــكـــــر�
بابا

- رضا بقطاش

- مراد فوضيلي

- محمد عليوة

- الـــــــــهــــــــاشـــــــــمي
مرار

- الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــدي
شيباح

- محمد عليوة

- الـــــــــهــــــــاشـــــــــمي
مرار

- الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــدي
شيباح

- محمد عليوة

- الـــــــــهــــــــاشـــــــــمي
مرار

- الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــدي
شيباح
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