
العدد العدد 48
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 15  شوال  شوال عام عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 2  سبتمبر سبتمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 306  مـؤرخ في 28 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 16  غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية......................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 12 - 320  مـؤرخ في 13 شــوال عــام 1433 اHـوافق 31  غــشـت ســنـة p2012 يــتــضــمن اســـتــدعــاء الــهــيــئــة
االنتخابية النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية........................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 12 - 321  مؤرخ في 13 شـوال عام 1433 اHوافق 31  غشـت سنة p2012 يـتضـمن تعـيW أعـضاء الـلجـنة
الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة 2012........................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم  12 - 307  مـــؤرخ في 3 شـــوّال عـــام  1433 اHـــوافق 21 غـــشـت ســـنــة p2012 يـــعـــدل تـــوزيـــع نـــفـــقـــــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12 - 308  مـــؤرخ في 3 شــوال عــام 1433 اHـــوافق 21  غــشـت ســنــة p2012 يــتـــضـــمن نــقـل اعــتـــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية......................................................................................................

مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم 12 - 309 مـــؤرخ في 3 شــوّال عــام 1433 اHـــوافق 21 غــشـت ســنـة p2012 يـــتــضــمن إنــشــاء مــؤســســات
..............................................................................................WعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

مـــرســـوم تـــنــفـــيـــذي رقم 12 - 310 مـــؤرخ في 3 شــوّال عــام 1433 اHـــوافق 21 غــشـت ســنــة p2012 يـــتــضـــمن إنـــشـــاء مـــؤســســة
الطفولـة اHسعفـة......................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 12 - 311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة p2012 يـتمــم اHرســــوم التنـفـيــذي رقم
08-203 اHؤرخ في 6 رجب عام 1429 اHوافق 9 يوليو سنة 2008 واHتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت.........

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12 - 312 مـؤرخ في 3 شـوّال عام 1433 اHـوافق 21 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمـن إنـشـاء مـعـاهـد وطـنـيـة
متخصصة في التكوين اHهني....................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 12 - 313 مؤرخ في 3 شـوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة p2012 يتـضـمن إنـشاء مـراكـز للـتـكوين
..............Wهني والتمهHإلى مراكز للتكوين ا Wهني والتمهHوحتـويل ملحقات مراكز التكوين ا Wهني والتمهHا

مـرسوم تـنفـيذي رقـم 12 - 314 مؤرخ في 3 شـوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة p2012 يـعدل ويـتـمم اHرسـوم التـنفـيذي
رقــم 2000-192 اHــــؤرخ في 14 ربــيــع الــثـــانـي عـــام 1421 اHـــوافـق 16 يــولـــيــــو ســـنــــة 2000 الــــذي يــحــــــدد كـــيــفـــيـــات
تـــســيـــــيـــر حــســــــاب الــتـــخـــصــيـــص اخلـــــاص رقـم 102 - 302 الـــذي عـــــنـــوانــه "صــنــــدوق تـــرقــــيـــة الــــتــــنــــافـــســـــيــــة
الــصـنـاعية "...........................................................................................................................................

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غشت سنة p2012 يتضمّن إنهـاء مهام رئيس دائرة أوالد عنتر
في والية اHدية.......................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13 رمــضــان عــام 1433 اHــوافـق أوّل غــشت ســنــة p2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مـــديــر الــضــرائب
بالشراقة في والية اجلزائر.......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 رمضـان عام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير الـطاقـة واHـناجم
في والية سيدي بلعباس...........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13 رمــضــان عــام 1433 اHــوافـق أوّل غــشت ســنــة p2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـــهــام مــديــرة الــتــنــظــيم
واHنازعات بوزارة اHوارد اHائية..............................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 رمــضـــان عــام 1433 اHــوافـق أوّل غــشت ســـنــة p2012 يــتـــضــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مــديـــر الــنـــشــاط
االجتماعي والتضامن في والية تيسمسيلت...............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غشت سنة p2012 يتضمّن إنهـاء مهام مدير التجارة في والية
تيارت...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين لـلـمـؤسـسات
الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية في الواليات.................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 رمـضــان عـام 1433 اHــوافق أوّل غـشـت سـنـة p2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام األمــW الـعــامّ جملـلس
احملاسبة.................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW رئـيس ديـوان والـي والية
معسكر..................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 رمضـان عـام 1433 اHـوافـق أوّل غـشـت سـنـة p2012 يـتضـمّـن تعـيW رئـيس دائـرة الــزيتـونة
في والية سكيكدة....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 رمـضــان عـام 1433 اHــوافق أوّل غـشـت سـنـة p2012 يــتـضــمـّن تـعــيـW الــكــاتـب الــعــامّ لـبــلـديـة
سيدي الشحمي بوالية وهران...................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 رمــضـــان عــام 1433 اHــوافـق أوّل غــشت ســـنــة p2012 يــتـــضــمّـن تــعـــيــW مــديـــرين لـــلــصـــنــاعــة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات..................................................................
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قــــرار مــؤرّخ في 25  رمــضــان عــام 1433 الـــمــوافـق 13 غـــشــت ســـنــة p2012 يـــتـــضــمّن اعــتــمــاد احلــزب الــســيــاسي اHــســمى
"احلزب اجلزائري األخضر للتنمية"..............................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 25 رمـضــان عـام 1433 الـــمـوافـق 13 غــشــت ســــنـة p2012 يـــتـــضــمّن اعـــتـــمـاد احلــزب الــسـيــاسي اHــسـمى
"حزب األوفياء للوطن"..............................................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 25 رمـضــان عـام 1433 الـــمـوافـق 13 غــشــت ســــنـة p2012 يـــتـــضــمّن اعـــتـــمـاد احلــزب الــسـيــاسي اHــسـمى
"اجلبهة الد�قراطية احلرة".........................................................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرارات مؤرّخة في 19 رمضان عام 1433 اHوافق 7 غشت سنة p2012 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين...........

قراران مؤرّخان في 21 رمضان عام 1433 اHوافق 9 غشت سنة p2012 يتضمنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مديرين.......
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 306  مؤرخ في   مؤرخ في 28 رمـضان عام رمـضان عام
1433  اHـوافق اHـوافق 16  غـشت سـنة   غـشت سـنة p2012 يتـضـمن حتويلp يتـضـمن حتويل

اعـــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــةاعـــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

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

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -46
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الـتربـيـة الوطـنـية مـن ميـزانـية الـتـسيـيـر �وجب

p2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 99

اHؤرخ فـي 8 ربيـع الـثاني عـام 1433 اHوافـق أول مارس

ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة

لوزيـر الـتربـيـة الوطـنـية مـن ميـزانـية الـتـسيـيـر �وجب

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012

اعــتـمــاد قـدره مـائــة وتـســعـة وثالثـون مــلـيــارا وسـبـعــمـائـة

وثـــمـــانـــيـــة وثـــمـــانــــون مـــلـــيـــونــــا وخـــمـــســـمـــائــــة وخـــمـــســـة

وتــسـعـــون ألـف ديــنــار (139.788.595.000 دج) مــقــيّـــد في

مــيـزانــيــة الــتــكـالــيف اHـشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 93-37

"احـتـياطي لـلتـكفـل باألثـر النـاجت عن أنظـمـة التـعويـضات

والقوانW األساسية اخلاصة".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 

قـــــدره مائة وتسعـة وثالثون مليارا وسبعمائة وثمانية

وثـمـانــون مـلـيـونــا وخـمـسـمـائــة وخـمـسـة وتـسـعــون ألـف

ديــــنـــــار (139.788.595.000 دج) يـــــقــــــيّــــــــد فـي مـــــيــــزانــــيــــة

تسيير وزارة الـتربية الوطنية وفي األبواب اHبينة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يكـلـف  وزيـر اHـاليـــــة ووزيـــر الـتربـيــة

الــوطـنــيـــةp كل فــيـمـــا يـخــصّـهp بــتـنــفـيــــذ هـــذا اHــرســـوم

الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 16

غشت سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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02 - 31

03 - 33

35 - 36

39 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

الفرع األوالفرع األوّل
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األوالقسم األوّل
اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفـة............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي.......................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

Wـــدرســـة األســــاســـيـــة وحتـــســـHـــعـــــاهـــد تـــكـــويـن مـــعـــلـــمـي اH إعـــانـــات
مستواهم..........................................................................
Wإعــانـة لــلــمــعــهــد الــوطــني لــتــكـويـن مـســتــخــدمي الــتــربــيــة وحتــسـ
مستواهم .........................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار........................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.......................
إعانة Hركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية....
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات..........................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية..............................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت......
إعـانة لـلـمـركـز الـوطـني إلدمـاج االبـتـكـارات الـبـيـداغـوجـيـة وتـنـمـية
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.............................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

29.027.000

29.027.000

7.257.000

7.257.000

126.174.000

11.518.000

7.431.000

66.349.000

45.561.000

19.744.000

19.353.000

17.940.000

3.368.000

6.265.000

9.150.000

332.853.000

369.137.000

369.137.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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12 -  - 31

13 -  - 33

22 -  - 31

32 -  - 31

23 -  - 33

33 -  - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة...
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصالح الالمركـزية الـتابـعة للـدولة - مـؤسسات الـتعـليم األساسي
- التعويضات واHنح اخملتلفة...............................................
اHصـالح الالمـركزيـة التـابـعة لـلـدولة - مـؤسسـات الـتعـلـيم الثـانوي
والتقني - التعويضات واHنح اخملتلفة...................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصالح الالمركـزية الـتابـعة للـدولة - مـؤسسات الـتعـليم األساسي
- الضمان االجتماعي..........................................................
اHصـالح الالمـركزيـة التـابـعة لـلـدولة - مـؤسسـات الـتعـلـيم الثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي.............................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية.........مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية.........

1.753.008.000

1.753.008.000

438.252.000

438.252.000

2.191.260.000

2.191.260.000

84.383.007.000

25.399.551.000

109.782.558.000

21.095.752.000

6.349.888.000

27.445.640.000

137.228.198.000

137.228.198.000

139.788.595.000

139.788.595.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب
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مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 320  مــؤرخ في   مــؤرخ في 13 شــوال عــام شــوال عــام
1433  اHــــــوافق اHــــــوافق 31  غــــــشـت ســـــــنــــــة   غــــــشـت ســـــــنــــــة p2012 يــــــتـــــــضـــــــمنp يــــــتـــــــضـــــــمن

اســـتــدعـــاء الــهـــيـــئــة االنـــتــخـــابــيـــة النــتـــخــاب أعـــضــاءاســـتــدعـــاء الــهـــيـــئــة االنـــتــخـــابــيـــة النــتـــخــاب أعـــضــاء
اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

pادة 77 - 8 منهHالسيّما ا pبناء على الدستور  -
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتـعــلق بـنــظـام االنــتـخــابـاتp ال ســيـمــا اHـادتـان 14 و 25

pمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تستدعى الهـيئة االنتخابية النتخاب
أعـضاء اجملـالس الشعـبيـة البـلديـة والوالئـية يـوم اخلميس

29 نوفمبـر سنة 2012.

اHـادةاHـادة  2 :  : يـشـرع في اHـراجـعة االسـتـثـنائـيـة لـلـقوائم
االنتـخـابـية ابـتـداء من يـوم األحد 16 سـبـتمـبـر سـنة 2012

وتختتم يوم األحد 30 سبتمبر سنة 2012.
اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 13 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 31

غشت سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 321  مــؤرخ في   مــؤرخ في 13 شــوال عــام شــوال عــام
Wيـتـضـمن تـعـي pWيـتـضـمن تـعـي p2012 ـوافق 31   غـشت سـنة  غـشت سـنةHـوافق  اH1433 ا

أعـضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لإلشــراف عــلى انــتــخـابأعـضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لإلشــراف عــلى انــتــخـاب
أعـضـاء اجملـالس الـشـعـبـيـة الـبـلـديـة والـوالئـيـة لـسـنـةأعـضـاء اجملـالس الـشـعـبـيـة الـبـلـديـة والـوالئـيـة لـسـنـة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عــــلى الــــدســــتـــورp ال ســــيــــمـــا اHــــادتـــان 77 -8
 pو125  (الفقرة األولى) منه

- و �ـــــقــــتــــضـى الــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقــــم 04 -11
اHــؤرخ في  21 رجـــب عـــــام 1425 اHــوافــق  6 ســـبــتــمــبــر

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

pادة 168 منهHال سيما ا p تعلق بنظام االنتخاباتHوا

 p1 - بودي سليمان
p2 - حسان عبد احلميد
p3 - بهياني إبراهيم
p4 - بوشليق عالوة
pW5 - بلبشير حس

p6 - كويرة رابح
p7 - عجالي سعاد
p8 - بوري يحيى
p9 - بلمكر الهادي

p10 - حساين إيدير

p11 - باروك الشريف

p12 - خنشول أحسن

p13 - بكارة العربي

p14 - منصوري ناصر الدين

p15 - حميسي خديجة

p16 - بن طاية حمودي

p17- هميسي األخضر

p18- دالل بدوي

p19- بوعالم بوعالم

p20- قراوي جمال الدين

p21- زناسني ميلود

p22 - بوزيتونة عبد القادر

p23 - ثابت عبد اجمليد

p24 - مالك الهاشمي

p25 - يعقوب موسى

pرئيسا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12- 68  اHـؤرّخ
في  18  ربــيـع األول عـام  1433 اHـوافق  11 فــبـرايــر ســنـة
2012   الـــذي يــــحـــدد تـــنـــظـــيم وســـيــــر الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة

pلإلشراف على االنتخابات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : األولى :  يــعـــW الــســيـــدات والــســـادة الـــقــضــاة
اآلتـيــة أسـمـاؤهـم أعـضـاء في الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لإلشـراف
على انتـخاب أعضـاء اجملالس الـشعبـية البـلدية والـوالئية

لسنة 2012 :
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p62 - بو شيرب خلضر

p63 - جبور عبد القادر

p64 - بن رقية أمال

p65 - بوحميدي شهرزاد

p66 - بن عبد الله مصطفى

p67 - فاقد مراد

p68 - خالصي خير الدين

p69 - مقيدش حفصة

p70 - بن لدغم ميلود

p71 - مواتسي عبد الرشيد

p72 - بركان اجلمعي

p73 - دربال محمد

p74 - طعم الله محمد

p75 - شكروبة عبد الوهاب

p76 - بوقرة السعيد

p77 - ماموني الطاهر

p78 - بكرارشوش سعيد

p79 - قعفور بن عودة

p80 - دحمني علي

p81 - بن مسعود رشيد

p82 - غاني عفيف

p83 - عمران نصر الدين

p84 - حيادري بوسكرين

p85 - أيت قرين الشريف

p86 - بزاوشة عبد احلليم

p87 - دريزي فاطمة

p88 - برهون نورية

pW89 - شلوش حس

p90 - بوعمران فريدة

p91 - بوالقرعة فتيحة

p92 - وعيل عزالدين

p93 - كيحل عبد الكر�

W94 - لوعيل محمد اليام

p95 - أكمون فاطمة الزهراء

96- حطاب محمد

p97 - مالك هدى

pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
p عضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة

p26 - حمدان عبد القادر

p27 - نويزي براهيم

p28 - ساعد عزام محمد

p29 - مختار رحماني محمد

p30- حاج هني امحمد

p31- بليدي محمد

p32 - وشان عز الدين

p33 - زناني دحمان

p34 - خربوش نذيرة

p35 - ثابتي عمار

p36 - جنيمي جمال

p37 - عنصر مصطفى

p38 - مويسات عبد القادر

p39 - عثماني قادة

p40 - عيبودي رابح

p41 - بوعبيزي عبد الكر�

p42 - يكن خير الدين

p43 - بن جريو زهية

pW44 - بن بودريو حس

p45 - عبشيش محمد الهادي

p46 - شبيرة محمد الصالح

p47 - سالمي السعيد

p48 - حميدة مبارك

p49 - برنو عمار

p50 - جبلي خلضر

p51 - تبيب أحمد

p52 - عميور السعيد

p53 - بريك عبد احلميد

p54 - حروش حورية

p55 - طلحي مالك

p56 - بوخلوف بلقاسم

p57 - قرارشة عمار

p58 - رقية سر الهدى

p59 - بورجول أحمد

p60 - بوعالم محمد بوشعالة

p61 - حمودي يسمينة

pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
p عضوة
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p133 - غالب جناة

p134 - بوكابوس عمر

p135 - خرابي إبراهيم

p136 - بلعزوق جعفر

p137 - حمادوش أحمد

p138 - بوعمران وهيبة

p139 - حسبالوي فاطمة الزهراء

p140 - عبد اللوش مسعود

 p141 - نويصر عمر

p142 - جبراني بلقاسم

p143 - بن لرنب آسيا

p144 - بن خللف بريزة

p145 - بن موسى عبد احلميد

p146 - جغنون إبراهيم

p147 - رحيم أحمد

p148 - زمولي جمال

p149 - مرابطي زكية

p150 - بوعنيق علي

p151 - كحول عبد الغفور

p152 - عدالة مسعود

p153 - موني عمر

p154 - عبد الرزاق محمد

p155 - محمد الصغير السعيد

p156 - سكباجي مصطفى

p157 - بومدين عون الله

p158 - نعيمي محمد

p159 - أوبختة الطيب

p160 - لعناني الطاهر

p161 - تابليت صالح

p162 - بودربالة سليمان

p163 - نوركة سعيدة

p164 - براهمي الهاشمي

p165 - حي أحمد

p166 - موالي عبد القادر

p167 - بوشريط فاطمة

p168 - األبيض عبد الوهاب

pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا

p98 - زواوي عبد الرحمان

p99 - بوخا¡ محمد

p100 - شعياني بشيرة

p101 - بوبالطة عقيلة

p102 - معلم إسماعيل

p103 - زغنون حفيظة

p104 - جبر الله عياش

p105 - طايحي حدة

pW106 - مقداحي حس

p107 - رمضاني عبد القادر

p108 - مقران نورة

p109 - مومن جميلة

p110 - تواتي الصديق

p111 - عيساني نورة

p112 - إبراهيمي سعيد

 p113 - طوايبية كلثوم

p114 - بوسنة محمد

p115 - عكوش نورة

p116 - أوشان منصور

p117 - عاللو بهية

p118 - عواق أحمد

p119 - رقاد محمد

p120 - بوحميدي نادية

p121 - مداح حورية

pW122 - عوادي حس

p123 - شباح ميلود

124 - بوعشيوم سامية

p125 - عجاز ياسمينة

p126 - لعرج منيرة

p127 - جباري مر�

p128 - مخلوفي سلوى

129 - حـــاج مــيـــهـــوب ســيـــدي مــوسى

pكمال
p130 - قجور عبد احلميد

p131 - أيت عكاش علي

p132 - محداش جميلة

pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوة
pعضوة
pعضوة

pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
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p204 - بوعائشة قدور

p205 - صحراوي ميلود

p206 - مسوس سامية

p207 - سلطاني محمد الصالح

p208 - بوصوار فايزة

pW209 - فداني حس

p210 - عشعاشي عبد الوهاب

p211 - فردي عبد العزيز

p212 - نابوت محمد

p213 - بلجياللي منصورية

p214 - حيفري محمد

p215 - بريكسي سيد عصمت

p216 - عميري الزهرة

p217 - بن حبارة محمد

p218 - عابد شافية

p219 - بلهادي محمد

p220 - تربش خديجة

p221 - بوزيد خلضر

p222 - نقادي باقي

p223 - بوعمران فتيحة

p224 - كبيري عبد الرحيم

p225 - حايطي مصطفى

p226 - بلحوى حمود

p227 - عرعار شكري

p228 - نوي حسان

p229 - تيغة فضيل

p230 - بوصبع أحالم

p231 - أخناق مراد

p232 - بلحسن السعيد

p233 - مسعودان نادية

p234 - بوعلي علي

p235 - بورطالة علي

p236 - خذايرية محمد

pمختار W237 - رأس الع

p238 - ماطي مولود

pولديH239 - بكار ا

pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا

p169 - سالمي بوزيد

p170 - منجح ياسمينة

p171 - فر�ش إسماعيل

p172 - حمود بوبكر

p173 - شعبان زهرة

p174 - بوخبالت ليلى

p175 - بلخامسة مبروك

p176 - بن زبوشي عبد اجلليل

p177 - قنطار رابح

p178 - ريلي عائشة

p179 - بن عميرة عبد الصمد

p180 - عابد محمد الطاهر

p181 - كبير فتحي أحمد

p182 - لعباني نعيمة

p183 - بلعيد بشير

p184 - بوعزيز عبد اجلليل

p185 - سالمي السبتي

p186 - شالبي فطيمة

p187 - بوالل¢ الطاهر

p188 - بن التونسي عائشة باية

p189 - مشاطي محجوب

p190 - غسمون رمضان

p191 - بوعسيلة مسعود

p192 - بوسنة علي

p193 - رحماني أحمد

p194 - زنون سهام

p195 - مجبر محمد

p196 - بن رقية إستر

197 - شـنــيـور سـيـد الـعـربي فـاطـمـة

pالزهراء
p198 - مزيان محمد أمقران

p199 - حليسي كمال

p200 - خضار عبد اجمليد

p201 - بوكثير حميدو

p202 - دحام ججيقة

p203 - هاشمي شيخ

pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
p عضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا

pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
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p279 - فنيش كمال

p280 - مقا علي

p281 - سايح عبد القادر

p282 - مقسم سعاد

p283 - بن عربية الطيب

p284 - قلفوط أحمد

p285 - بوشارب محمد

p286 - صغير واعلي أم اخلير

p287 - مالح عبد احلق

288- أنتيتان فضيلة

289 - شيخي ساHة 

290 - ليهوم سامي

291 - لوصيف جناة

292 - زبيري خالد

293 - قالتي دنيا زاد 

294 - محمدي صفية

295 - بسايح موسى

296 - مغنوس عبد السالم

297 - خليفي عبد الوافي

298 - بلهاين نضيرة

299 - خالدي كر�

300 - طيان براهيم

301 - بن فاضل إبراهيم

302 - مقران الطاهر

303 - زلغي محمد

304 - ولد موسى عبد النور 

305 - بتشيم بوجمعة

306 - كزار نسيم مجيد

307 - بن حاج الطاهر مليكة

308 - جعفري محمد

309 - دسدوس اسماعيل

310 - تعمالت عمر

311 - خلفة وسام

pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
عضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
عضوة.

p240 - بالطيب حب الدين

p241 - تيفوري يحيى

p242 - با يوسف محمد

p243 - مقدر الرزقي

p244 - بن فريحة العربي

p245 - بعلي محمد

p246 - بن زواش عبد الكر�

p247 - كبور عز الدين

pنصفH248 - قدور محمد ا

p249 - مسعودي بشير

p250 - ذيابي مراد

251 - لونيس عمار

p252 - زردوم حمنة

p253 - بلعجل عبد الوهاب

p254 - وازن عبد احلميد

p255 - زهيوة حنان

p256 - بخوش علي

p257 - قزيري حبيب

p258 - أحمودة نزيهة

p259 - زيادي شيبان بكير

p260 - الواحد علي

p261 - أوحلسن بلعيد

p262 - لعرين جهيدة

p263 - شيخي مسعودة

 p264 - غربي الهاشمي

p265 - زروني محمد

p266 - عميرش محمد

p267 - بضياف سعاد

p268 - تلي ميلود

p269 - قيشح مراد

p270 - بومعزة هوارية

p 271 - عبد النور  بوفلجة

p272 - بلعقيد أحمد

p273 - عامر العيد

p274 - بن قضنية إبراهيم

p275 - مجاهدي محمد الطاهر

p276 - حمايدي السنوسي

p277 - سعد الله سعيد

p278 - محمدي ديدونة

pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوة
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوا
pعضوة

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 13 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 31
غشت سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  12 -  - 307   مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 21 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 يـــعـــدل تــوزيـــعp يـــعـــدل تــوزيـــع

p2012 نـفــقـــات  مــيـزانــيــة الــدولــة لـلــتـجــهـيــز لـســنـة نـفــقـــات  مــيـزانــيــة الــدولــة لـلــتـجــهـيــز لـســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

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

p2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـــتـــمــاد دفـع قــدره مـــلـــيـــار وخـــمــســـمـــائـــة مــلـــيـــون ديـــنــار
(1.500.000.000 دج) ورخــــــصـــــة بـــــرنــــــامج قــــــدرهـــــا أربـــــعـــــة

مـاليــــيـــر وســــتــــمــــائـــة وثـالثـــة وســــبــــعــــون مـــلــــيــــون ديــــنـــار
(4.673.000.000 دج) مـقــيّـدان فــي الــنـفــــقـات ذات الــطـابع
الــــنـــهـــــائي ( اHــــنـــصــــــوص عـــلــــيــــهـــا فـــي األمـــر رقم 03-12
اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر
ســنــة 2012 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

p(2012 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع  قــــــدره مــــــلـــــيــــــار وخــــــمــــــســـــمــــــائــــــة مــــــلـــــيــــــون ديــــــنـــــار
(1.500.000.000 دج) ورخــــــصـــــة بـــــرنــــــامج قــــــدرهـــــا أربـــــعـــــة
مـاليــــيـــر وســــتــــمــــائـــة وثـالثـــة وســــبــــعــــون مـــلــــيــــون ديــــنـــار
(4.673.000.000 دج)  يـقــيّـدان فــي الــنـفـــقــات ذات الـطـابع
الــــنـــهـــــائي ( اHــــنـــصــــــوص عـــلــــيــــهـــا فـــي األمـــر رقم 03-12
اHـــــــــــؤرخ فــي 20 ربـــــــــــيــع األول عـــــــــــام 1433 اHـــــــــــوافــق 13
فـبــرايـر سـنـة 2012 واHـتـضــمن قـانـون اHـالـيــة الـتـكـمـيـلي
لــــســـــنـــــة p(2012 طـــــبـــــقـــــا لــــلــــجــــــدول "ب" اHــــلـــــحـق بــــهــــذا

اHرسوم.

3 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 شـــوّال عـــام  1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

احـــتـــيــــاطي لـــنــــفـــقـــات
غير متوقعة

اجملموعاجملموع

1.500.000

1.500.000

4.673.000

4.673.000

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHلحـــقاHلحـــق

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

اHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة
االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديــــــــــــة

واإلدارية

اجملموعاجملموع

1.500.000

1.500.000

4.673.000

4.673.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 308  مــؤرخ في   مــؤرخ في 3 شــوال عــام شــوال عــام
1433  اHــوافق اHــوافق 21  غـــشت ســـنــة   غـــشت ســـنــة p2012 يـــتـــضــمـن نــقلp يـــتـــضــمـن نــقل

اعــــتـــمـــاد فـي مـــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيـــر وزارة الــــتـــربـــيـــةاعــــتـــمـــاد فـي مـــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيـــر وزارة الــــتـــربـــيـــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 99
اHؤرخ في  8  ربيع الثاني عام 1433 اHوافـق  أول مارس
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير

الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون
p2012 الية التكميلي  لسنةHا

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

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعتـمــــاد قــــدره ثـمانية ماليير وستمائة وخمسة

وتـــــــســــــعــــــون مـــــــلــــــيــــــونـــــــا ومــــــائــــــة وعـــــــشــــــرة آالف ديــــــنــــــار
(8.695.110.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الــتـربــيـة الــوطــنـيــة وفي األبـواب اHــبــيـنــة في اجلـدول "أ"

اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2012  اعـتـمـاد
قـــــــدره ثــمــانـــيــة ماليــيـــر وســتــمـــائــة وخــمــســـة وتــســعــون
مــلـــيــونــا ومـــائــة وعــشـــرة آالف ديــنــار (8.695.110.000 دج)
يــقـــيّــــد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـتـربـيـة الـوطـنــيـة
وفـي األبـــــواب اHــــبـــيــــنـــــة في اجلــــدول "ب" اHـــلــــحق بــــهـــذا

اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــر اHـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــــر
الــتــربـيــــة الــوطــنـيــــةp كلّ فــيــمـا يــخــصّـهp بــتــنـفــيـــذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 شـــوّال عـــام  1433 اHــــوافق 21

غشت سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "أ""أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األوالفرع األوّل
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األوالقسم األوّل

اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة.............

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

152.310.000

152.310.000

152.310.000

152.310.000
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "أ""أ"  (تابع) (تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

32 - 31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األوالقسم األوّل
اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل

اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــدولــة - مــؤســســات الــتــعــلــيم األســاسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة.............................................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لـلــدولـة - مـؤسـســات الـتـعـلــيم الـثـانــوي والـتـقـني -
التعويضات واHنح اخملتلفة.............................................................

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغـاة ..........................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة ..........................................................

4.897.960.000

3.644.840.000

8.542.800.000

8.542.800.000

8.542.800.000

8.695.110.000

8.695.110.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "ب""ب"

االعتمادات اخملصصة(دج)االعتمادات اخملصصة(دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

الفرع األوالفرع األوّل
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشـاط........................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة.......................................

مجموع القسم األول

23.120.000

11.140.000

34.260.000
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "ب""ب"  (تابع) (تابع)

االعتمادات االعتمادات اخملصصة(دج)اخملصصة(دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

11 - 32

12 - 32

21 - 31

23 - 31

31 - 31

33 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي  األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.....

مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــدولــة - مــؤســســات الــتــعــلــيم األســاسي -
الراتب الرئيسي للنشاط .........................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابـــعــة لــلــدولــة - مــؤســســات الــتــعــلــيم األســاسي -
اHــــســـــتـــــخــــدمـــــون اHــــتـــــعـــــاقــــدونp الـــــرواتـبp مــــنـح ذات طــــابـع عــــائـــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي .................................................
اHصالح الالمـركزية التـابعة للدولـة - مؤسسات التـعليم الثـانوي والتقني
- الراتب الرئيسي للنشاط ......................................................
اHصالح الالمـركزية التـابعة للدولـة - مؤسسات التـعليم الثـانوي والتقني
- اHــــســــتـــخــــدمــــون اHــــتــــعــــاقــــدونp الـــرواتـبp مــــنح ذات طــــابع عــــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي .................................................

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة .................................................مجموع االعتمادات اخملصصة .................................................

8.540.000

8.540.000

42.800.000

42.800.000

10.090.000

142.220.000

152.310.000

152.310.000

152.310.000

3.200.000.000

1.100.000٠000

3.800.000.000

400.000.000

8.500.000.000

8.500.000.000

8.500.000.000

8.695.110.000

8.695.110.000
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مــرســـوم تــنــفـيـــذي رقم مــرســـوم تــنــفـيـــذي رقم 12 -  - 309 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاء يــتـضــمن إنــشـاء

مـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفالمـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفال
.WعوقHا.WعوقHا

ــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
pواألسرة

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012

واHتضمن الــقـانـون األساسي النـموذجي Hؤسسات
pWعـوقHالـتربـيـة والتـعـليم الــمــتخـصـصة لألطـفـال ا

pادة 4 منهHال سيما ا

pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عــــام 1433
اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهp يــهــدف هــذا
اHــــرســـوم إلـى إنـــشــــاء مـــؤســــســــات الـــتــــربـــيــــة والـــتــــعــــلـــيم
اHــــتــــخــــصــــصــــة لـألطــــفــــال اHــــعــــوقــــW ويــــتــــمـم قــــوائم هــــذه
اHــــؤســــســــات طــــبــــقـــــا لــــلــــمالحق 2 و 3 و 4 اHــــرفــــقــــة بــــهــــذا

اHرسوم.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحـــق اHلحـــق 2

قائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعياقائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة

بلدية تندوف - والية تندوفمدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لتندوف

...........(بدون تغيير)...........

تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة

بلدية شتوان - والية تلمساناHـركـز الـنـفـسي الـبـيـداغـوجي لألطـفـال اHـعـوقـW حـركـيـا لـشـتـوان

...........(بدون تغيير)...........

تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHلحـــق اHلحـــق 3

قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW حركياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW حركيا
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اHلحـــق اHلحـــق 4
قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لزريبة الوادي
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW بسام

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسبدو
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لندرومة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتالغ
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للبرواقية
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hزغران

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا خلميس اخلشنة
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW األربعاء

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبريان
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعمي موسى

...........(بدون تغيير)...........

تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية زريبة الوادي - والية بسكرة
بلدية عW بسام -  والية البويرة

بلدية سبدو - والية تلمسان
بلدية ندرومة - والية تلمسان

بلدية تالغ - والية سيدي بلعباس
بلدية البرواقية - والية اHدية 

بلدية مزغران - والية مستغا¬ 
بلدية خميس اخلشنة - والية بومرداس 

بلدية عW األربعاء - والية عW تموشنت 
بلدية بريان - والية غرداية 

بلدية عمي موسى - والية غليزان

مــرســـوم تــنــفـيـــذي رقم مــرســـوم تــنــفـيـــذي رقم 12 -  - 310 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة p2012  يـتـضــمن إنـشــاءيـتـضــمن إنـشــاء

مؤسسة الطفولـة اHسعفـة.مؤسسة الطفولـة اHسعفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
 pواألسرة

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 04
اHـؤرخ في10 صـفر عام 1433 اHوافق 4  ينـاير سـنة 2012

واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات
pادة 4 منهHال سيما ا pسعفةHالطفولة ا

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 12 - 04 اHـــــؤرخ في10 صـــفـــر عـــام 1433
اHـوافق 4  يــنــايــر ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهp يــهــدف هـذا
اHـرسـوم إلى إنـشـاء مـؤسـسـة لـلــطـفـولـة اHـسـعـفـة وتـتـمـيم
قـــائـــمـــة هـــذه اHـــؤســـســـات طـــبـــقـــا لـــلـــمــــلـــحق اHـــرفق بـــهـــذا

اHرسوم.
اHادة اHادة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21

غشت سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة

بـــــــلــــــديـــــــة بــــــرج بــــــوعـــــــريــــــريـج - واليــــــة بـــــــرج بــــــوعــــــريـــــــريجمؤسسة الطفولة اHسعفة لبرج بوعريريج

.................................................................................................................................................................

تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHلحـــقاHلحـــق
قائمة مؤسسات الطفولة اHسعفةقائمة مؤسسات الطفولة اHسعفة
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2 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة  2012  م م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 311  مــؤرخ في مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHوافق  اHوافق 21 غـشت سنة  غـشت سنة p p2012 يتـمــم اHـرســـوميتـمــم اHـرســـوم

الــــتـــنــــفـــــيـــــذي رقم الــــتـــنــــفـــــيـــــذي رقم 08-203 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 6 رجـب عـــام رجـب عـــام
1429 اHـوافق  اHـوافق 9 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمن إنـشـاء واHـتـضـمن إنـشـاء

مركز جامعي بتيسمسيلت.مركز جامعي بتيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

pادة 3 منهHال سيما ا pوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-203 اHؤرخ
فـي 6 رجـب عـــــــام 1429 اHــــــــوافق 9 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008

pتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلتHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  تــــــتـــــمّـم اHــــــادة األولى مـن اHــــــرســـــوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 08-203 اHـــــؤرخ في 6 رجب عـــــام 1429
اHــوافـق 9 يــــولـــيــو ســـنــة 2008 واHــذكـــور أعـاله وتـــحــرر

كما يأتي :

"اHادّة األولى : .......... (بدون تغيير) ..................

يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي
لتيسمسيلت واختصاصها كما يأتي :

p........................................................... -
p........................................................... -
p........................................................... -
p........................................................... -

- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
والرياضية".

اHادة اHادة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذيمــرســوم تــنــفــيــذي  رقـم رقـم 12 -  - 312  مــؤرخ في مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاء يــتـضــمن إنــشـاء

معاهد وطنية متخصصة في التكوين اHهني.معاهد وطنية متخصصة في التكوين اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيـــر الـــتـــكـــوين والــــتــعـــلــيم

pWـهنيHا
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  125-12
اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012  الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون األســاسي الـــنـــمــوذجي

pهنيHتخصصة في التكوين اHللمعاهد الوطنية ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 3 من اHـــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-125 اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 19 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهp تـنـشـأ

خـمسة (5) معـاهد وطنـية متـخصصـة في التكـوين اHهني
اHرفقة قائمتها باHلحق بهذا اHرسوم.  

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

التسميةالتسمية الواليةالوالية

01 - أدرار

06 - بجاية

10 - البويرة

15 - تيزي وزو

29 - معسكر

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني بأدرار 2

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني  بسيدي عيش

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني بسور الغزالن

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني بذراع بن خدة

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين
اHهني بسيق

اHلحـــقاHلحـــق
قائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني اHنشأةقائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني اHنشأة
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 313  مــؤرخ في مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p p2012 يــتـضــمن إنــشـاءيــتـضــمن إنــشـاء

مـراكز للتـكوين اHهني والـتمهW وحتــويل ملحقاتمـراكز للتـكوين اHهني والـتمهW وحتــويل ملحقات
مـــراكـــز الــتـــكـــوين   اHـــهـــني والـــتــمـــهـــW إلى مـــراكــزمـــراكـــز الــتـــكـــوين   اHـــهـــني والـــتــمـــهـــW إلى مـــراكــز

.Wهني والتمهHللتكوين ا.Wهني والتمهHللتكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــر وزيــــر الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم

pWهنيHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-64 اHـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اHوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اHـهــني والـتــمـهــpW اHـعـدل

  pتممHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اHـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اHـــــوافق 20  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1992
واHتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Hـراكـز التـكوين

pتممHعدل واHا pWهني والتمهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 92-27 اHـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1412
اHـــــوافق 20 يــــــنـــــايــــــر ســـــنـــــة p1992 اHـــــعــــــدل والــــــمــــتـــــمم

Wـهـني والتـمـهHتـنـشـأ  مراكـز لـلـتكـوين ا pـذكور أعالهHوا
وحتـول مـلـحــقـات مـراكــز الـتـكـويـن اHـهـني والــتـمـهـW إلى
مــراكــز لــلــتــكــوين اHــهــني والــتــمــهــW حـسـب اجلــدولـW (أ)

و(ب) اHلحقW بهذا اHرسوم .

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـترتـب علـى اHلـحـقـات احملـولـة  إلى مـراكز
لــلـتــكــوين اHـهــني والــتــمـهــW اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـادة

األولى أعالهp ما يأتي :

- إعــــــداد جـــــرد كــــــمـي وكــــــيـــــفـي وتــــــقــــــديـــــري لـألمالك
Wالـتابع WسـتخدمHنقـولة والعقـارية والتجـهيزات واHا
Wهـني والتـمهHلـلملـحقـات احملوّلة إلى  مـراكز لـلتـكوين ا

pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wطبقا للقوان

- إعــــداد حــــصـــيــــلــــة خــــتــــامــــيــــة  حــــضــــوريــــة تــــتــــعــــلق
بـالوسـائل وتـبـW قيـمـة عـناصـر الـذمـة اHالـيـة لـلمـلـحـقات

 pWهني والتمهHاحملولة إلى  مراكز للتكوين ا

- حتــــديـــد إجـــراءات تـــبـــلــــيغ اHـــعـــلــــومـــات والـــوثـــائق
واألرشيف التابع للـملحقات احملوّلة إلى مراكـز للتكوين

. Wهني والتمهHا

يـتم حتويل مسـتخدمي اHلـحقات احملـوّلة إلى مراكز
لــلـــتــكــوين اHــهــنـي والــتــمــهــpW طــبــقــا لـــلــتــنــظــيم الــســاري

اHفعول.

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول (أ)اجلدول (أ)
قائمة مراكز التكوين اHهني والتمهW اHنشأةقائمة مراكز التكوين اHهني والتمهW اHنشأة

مقر اHركزمقر اHركز تسمية اHركزتسمية اHركز

شروين

اHرسى

اخلنق
تاجموت

01 - والية أدرار

01 - 16  مركز التكوين اHهني والتمهW بشروين

02 - والية الشلف 

02 - 20  مركز التكوين اHهني والتمهW باHرسى

03 - والية األغواط

03 - 11 مركز التكوين اHهني والتمهW باخلنق

03 -12  مركز التكوين اHهني والتمهW  بتاجموت
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مقر اHركزمقر اHركز تسمية اHركزتسمية اHركز

وادي الطاقة
منعة

تاغيت

مزدور

إن غار

سوقر 

إبودرارن
فريحة

الهامل

الرويسات

برج بوعريريج
العشير

تكسبت
أم الطيور

سيدي عمران

بئر بوحوش
سدراتة

عW الدفلى

منصورة

ساتال

05 - والية باتنة

05 - 20 مركز التكوين اHهني والتمهW بوادي الطاقة

05 - 21 مركز التكوين اHهني والتمهW �نعة

08- والية بشار

08 - 09  مركز التكوين اHهني والتمهW بتاغيت

10- والية البويرة 

10- 17 مركز التكوين اHهني والتمهW �زدور 

11 - والية تامنغست  

11 - 07  مركز التكوين اHهني والتمهW بإن غار

14- والية تيارت

14 - 14 مركز التكوين اHهني والتمهW بسوقر 2

15- والية تيزي وزو  

15 - 31  مركز التكوين اHهني والتمهW بإبودرارن

15 - 32 مركز التكوين اHهني والتمهW بفريحة

28 - والية اHسيلة

28 - 20 مركز التكوين اHهني والتمهW بالهامل

30 - والية  ورقلة  

30 - 18 مركز التكوين اHهني والتمهW بالرويسات

34 - والية برج بوعريريج

34 - 18 مركز التكوين اHهني والتمهW ببرج بوعريريج 4

34 - 19 مركز التكوين اHهني والتمهW بالعشير

39 - والية الوادي 

39 - 14 مركز التكوين اHهني والتمهW بتكسبت

39 - 15 مركز التكوين اHهني والتمهW بأم الطيور

39 - 16 مركز التكوين اHهني والتمهW بسيدي عمران

41 - والية سوق أهراس

41 - 12 مركز التكوين اHهني والتمهW ببئر بوحوش

41 - 13 مركز التكوين اHهني والتمهW بسدراتة 2

44 - والية عW الدفلى

44 - 18 مركز التكوين اHهني والتمهW بعW الدفلى 2

47 - والية غرداية

47 -19 مركز التكوين اHهني والتمهW �نصورة

48 - والية غليزان

48 - 16   مركز التكوين اHهني والتمهW بساتال

اجلدول (أ) (تابع)اجلدول (أ) (تابع)
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اجلدول (ب)اجلدول (ب)
Wهني والتمهHلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اHقائمة اWهني والتمهHلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اHقائمة ا

مقر اHركزمقر اHركز تسمية اHلحقة احملولةتسمية اHلحقة احملولة

عW ماضي

إدلس

سيدي علي بن يوب

03 - والية األغواط - والية األغواط

- ملحقة عW ماضي

11 - والية تامنغست - والية تامنغست

- ملحقة إدلس

22 - والية سيدي بلعباس - والية سيدي بلعباس

- ملحقة سيدي علي بن يوب

تسمية اHركزتسمية اHركزاHؤسسة التابعة لهااHؤسسة التابعة لها

- مـــــــركـــــــز الــــــــتـــــــكـــــــويـن اHـــــــهــــــــني
والتمهW األغواط 1

- مـــــــركـــــــز الــــــــتـــــــكـــــــويـن اHـــــــهــــــــني
والتمهW تامنغست

- مـــــــركـــــــز الــــــــتـــــــكـــــــويـن اHـــــــهــــــــني
والتمهW بن باديس

03- 13 مـــركـــز الـــتــــكـــوين اHـــهـــني

والتمهW عW ماضي

11- 08 مـــركـــز الـــتــــكـــوين اHـــهـــني

والتمهW إدلس

22- 13 مـــركـــز الـــتــــكـــوين اHـــهـــني

والتمهW سيدي علي بن يوب

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 314  مــؤرخ في مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 21 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة p p2012 يـــعـــدل ويــــتـــمميـــعـــدل ويــــتـــمم

اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقــم اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقــم 2000-192 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 14
ربـيـع الــثــانـي عــام ربـيـع الــثــانـي عــام 1421 اHـوافـق  اHـوافـق 16 يـولـيـــو سـنـــة يـولـيـــو سـنـــة
2000 الــــذي يـــحــــــدد كــيـــفـــيــــات تـــســـيـــــيـــر حـــســـــاب الــــذي يـــحــــــدد كــيـــفـــيــــات تـــســـيـــــيـــر حـــســـــاب

الـتـخـصـيــص اخلـــاص   رقـم الـتـخـصـيــص اخلـــاص   رقـم 102-302 الـذي عـنوانه الـذي عـنوانه
"صندوق ترقية التنافسية الصناعية "."صندوق ترقية التنافسية الصناعية ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى  الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة
ووزيــر الـــصــنــاعـــة واHــؤســســـات الــصــغـــيــرة واHــتـــوســطــة

pوترقية االستثمار

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

pتممHعدل واHا pاليةHا

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

pباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة p2000 ال سيـما اHادتان 89

pو 92 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p2010 ال سـيــمـا اHـادة 59

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

pادة 84 منهHال سيما ا p2012 الية لسنةHقانون ا

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنـفــيــــذي رقــم 192-2000
اHـؤرخ في 14 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اHـوافق 16 يــولــيـو
ســـــنــــة 2000 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
التـخصيص اخلاص رقم 102- 302 الذي  عـنوانه "صندوق

pتممHعدل واHا p"ترقية التنافسية الصناعية

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــــاداHـــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطــــــبــــــيــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 92 من
الـقانــون رقم 99 - 11 اHـؤرخ فـي 15 رمـضــان عام 1420
اHـوافق 23 ديـسـمبــر سـنة 1999 واHـتضـمن قـانون اHـالـية
لـسنة p2000 اHعـدلـة واHـتمـمـةp يعـدل هـذا اHرسـوم ويـتمم
اHـرسوم الـتـنـفـيـــذي رقــم 2000-192 اHـؤرخ في 14 ربـيع
الـثاني عام 1421 اHوافق 16 يولـيو سنة 2000 الـذي يحدد
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-102
p"الـذي  عـنـوانه "صـنـدوق تـرقـيـة الــتـنـافـسـيـة الـصـنـاعـيـة

اHعدل واHتمم.
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اHــاداHــادّة ة 2 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 3 من  اHـرسـوم
الــتـنــفــيـــذي رقــم 2000-192 اHـؤرخ في 14 ربــيع الــثـاني
عــام 1421 اHــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة p2000 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 :  يقيد في هذا احلساب ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- نفقات االستـثمار اHادي وغيـر اHادي التي تساهم
في حتـــســـW الـــنـــجـــاعـــة وتـــرقـــيـــة اHـــؤســـســـات واخلـــدمــات

اHتصلة بها وال سيما منها اHتعلقة �ا يأتي :

pالتقييس *

pاجلودة *

pاالستراتيجية الصناعية *

pلكية الصناعيةHا *

pالبحث والتنمية *

pالتكوين *

pاإلعالم الصناعي والتجاري *

pالتصديق *

pاالبتكار *

pهنيةHترقية اجلمعيات ا *

pإعادة التأهيل *

pاستعمال وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال *

- الــنـــفــقـــات اHــرتـــبــطـــة بــعـــمــلـــيــات تـــطــويـــر الــذكــاء
االقــتـــصــادي والــيــقــظــة االســتــراتـــيــجــيــة لــدى اHــؤســســات
واHـتــضـمــنـة عــلى اخلــصـوص تــنـظــيم مـلــتـقــيـات الــتـوعــيـة
والــتــكــوين واHــرافــقــة في مــجــال اخلــبــرة واقــتــنــاء أدوات

اليقظة.

- الـــنـــفـــقـــات اHــــرتـــبـــطـــة بـــالــــدراســـات ذات الـــطـــابع
االقتصادي وإجناز التحريات األساسية في ميدان :

pاالبتكار *

pإعادة التأهيل *

pالذكاء االقتصادي *

- الــنــفــقــات اHــرتــبــطــة بــالــدراســات وإجنــاز أشــغـال
pناطق الصناعية ومناطق النشاطHإعادة تأهيل ا

- النـفقات اHـرتبطـة بالدراسـات والتهـيئة وإحداث
pناطق الصناعية ومناطق النشاطHا

- اHــــصـــاريف اHـــدفـــوعـــة في إطــــار تـــطـــبـــيق بـــرامج
الـتـكــوين اHـوجـهــة Hـسـيــري اHـنـاطق الــصـنـاعـيــة ومـنـاطق

pالنشاط

- النـفقات الـناجتـة عن اHهـام التي تـكون عـلى عاتق
pاللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية

- الـنفـقـات مـهمـا كـانت طـبيـعـتـها واHـتـعـلقـة بـإنـشاء
pناطق وتطويرها واستغاللهاHا

pرتبطة بالنظام الوطني لالبتكارHالنفقات ا -

- كل الـــنـــفـــقـــات األخـــرى الـــتـي لـــهـــا عالقـــة بـــتـــأهـــيل
pتصلة بالصناعةHؤسسة الصناعية واخلدمات اHمحيط ا

- نــفـــقــات الـــتـــســيـــيــر اHـــتــصـــلــة بـــتــنـــفـــيــذ الـــبــرامج
pذكورة أعالهHواألعمال ا

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

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

دائرة أوالد عنتر في والية اHدية.دائرة أوالد عنتر في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

ابراهيم لبادp بصفته رئيسا لدائرة أوالد عنتر في والية
اHديةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

الضرائب بالشراقة في والية اجلزائر.الضرائب بالشراقة في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

رابــح أقـــيــنيp بــصـفـتـه مـديــــرا لـلـضـرائب بـالـشــراقـة
في والية اجلزائرp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

الطاقة واHناجم في والية سيدي بلعباس.الطاقة واHناجم في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـبــد الــقـــادر ريــابيp بـصـفــتـه مـديــرا لـلــطـاقــة واHـنــاجم
في والية سيدي بلعباسp إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرةن إنـهـاء مـهـام مـديرة

التنظيم واHنازعات بوزارة اHوارد اHائية.التنظيم واHنازعات بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

حـفــيـظـة تـريــغتp بـصـفـتــهـا مـديـرة لــلـتـنـظــيم واHـنـازعـات
بوزارة اHوارد اHائيةp إلحالتها على التّقـاعد.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر
الـــــنــــــشـــــاط االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتــــــضـــــامـن في واليـــــةالـــــنــــــشـــــاط االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتــــــضـــــامـن في واليـــــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عــمــار بـن عــواطهp بــصــفـــته مــديــرا لــلــنـــشــاط االجــتــمــاعي
والـــتــضــامن فـي واليــة تــيـــســمــســـيــلتp إلعـــادة إدمــاجه في

رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

التجارة في والية تيارت.التجارة في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مــــوسى لــــونـــيسp بــــصــــفـــته مــــديـــرا لــــلــــتـــجــــارة في واليـــة
تيارتp إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غشت سنة ل غشت سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مديرينن إنهاء مهام مديرين
لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة والــصــنــاعـةلــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة والــصــنــاعـة

التقليدية في الواليات.التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتـية أسمـاؤهم بصـفتـهم مديـرين للمـؤسسـات الصـغيرة
pــتـوســطـة والـصــنـاعــة الـتـقــلـيـديــة في الـواليــات اآلتـيـةHوا

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية باتنة pإبراهيم دوسن -

pفي والية تيارت pمصطفى خشيبة -
pفي والية سكيكدة pالساسي بوعزيز -

pديةHفي والية ا pكمال كافي -
- جمال الدين تمنطيطp في والية البيض.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
Wن إنـهـاء مـهـام األمـWيـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام األمـ pيـتـضـم p2012 أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة

العامالعامّ جمللس احملاسبة. جمللس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

pبـــصــفـــته أمـــيـــنــا عـــامـــا جملــلـس احملــاســـبــة pحـــمــيـــدي داودي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنـــة ل غــــشت ســــنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــW رئـــيسـن تـــعـــيـــW رئـــيس

ديوان والي والية معسكر.ديوان والي والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــنـد

السعيد وعرابp رئيسا لديوان والي والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنـــة ل غــــشت ســــنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــW رئـــيسـن تـــعـــيـــW رئـــيس

دائرة الزيتونة في والية سكيكدة.دائرة الزيتونة في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2012 يـعيّـن السّـيد ابـراهيم

لبادp رئيسا لدائرة الزيتونة في والية سكيكدة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـــشت ســـنـــة ل غـــشت ســـنـــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن تــعـــيــW الـــكــاتبـن تــعـــيــW الـــكــاتب

العامالعامّ لبلدية سيدي الشحمي بوالية وهران. لبلدية سيدي الشحمي بوالية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2012 يـعيّـن السّـيـد بـوزيان

يــوبيp كـــاتـــبــا عـــامـــا لـــبــلـــديـــة ســيـــدي الـــشــحـــمي بــــواليـــة
وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت ســنــة ل غــشت ســنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن تــعـــيــW مــديــرينن تــعـــيــW مــديــرين
لــلـــصـــنــاعـــة واHــؤســـســـات الــصـــغــيـــرة واHـــتــوســـطــةلــلـــصـــنــاعـــة واHــؤســـســـات الــصـــغــيـــرة واHـــتــوســـطــة

وترقية االستثمار في الواليات.وترقية االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أســمـــاؤهم مـــديــريـن لــلـــصــنـــاعــة واHـــؤســـســات الـــصــغـــيــرة
واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات اآلتية :

pفي والية باتنة pالساسي بوعزيز -

pفي والية بسكرة pإبراهيم دوسن -

pفي والية تيارت pجمال الدين تمنطيط -

pفي والية البيض pمصطفى خشيبة -

- كمال كافيp في والية سوق أهراس.

وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 غـشت غـشت
ســـنـــة ســـنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسين اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

اHسمى "احلزب اجلزائري األخضر للتنمية".اHسمى "احلزب اجلزائري األخضر للتنمية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اHؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةp ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

pإلى 32 منـه

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

pاحمللية
- وبـــنـــاء عــــلى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 20 مـــارس ســـنـــة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

لــلــحــزب الــســيــاسـي اHــســمى "احلــزب اجلــزائــري األخــضــر
p"للتنمية
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- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/22 اHـؤرّخ في 25
مـــارس ســـنـــة 2012 اخلـــاص �ــــلف اHـــؤتــــمـــر الـــتــــأســـيـــسي
لــــلـــــحـــــزب اHـــــنــــــعــــقـــــــد بــــتــــــــاريخ 22 مــــارس ســـــنــــة 2012

pببومرداس

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"احلــــزب اجلــــزائـــري األخـــضـــر لــلـــتـــنـــمـــيـــة" الـــكــائـن مـــقــره
بـــــــعـــــــمــــــارة p35 رقم p2 حي 2068 مــــــســـــــكـنp بـــــــاب الــــــزوار

(اجلزائر العاصمة).

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

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 13
غشت سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 غـشت غـشت
ســـنـــة ســـنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسين اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

اHسمى "حزب األوفياء للوطن".اHسمى "حزب األوفياء للوطن".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ــقـتـضى الـقــانــون الـعـضــوي رقم 12 - 04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةp ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

pإلى 32 منـه

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

pاحمللية

- وبـــنـــاء عــــلى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 20 مـــارس ســـنـــة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

p"سمى "حزب األوفياء للوطنHللحزب السياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/23 اHـؤرّخ في 10
أبــــريل ســــنـــة 2012 اخلــــاص �ـــلـف اHـــؤتــــمـــر الــــتـــأســــيـــسي
للحــزب اHنـعقــد بتـــاريخ 31 مارس سنة 2012 باجلزائر

pالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حـزب األوفـيـاء لـلـوطن" الـكـائن مـقـره بـ p28 شـارع عـبان

رمضان (اجلزائر العاصمة).

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

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 13
غشت سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 غـشت غـشت
ســـنـــة ســـنـــة p2012 يـــتـــضــــمp يـــتـــضــــمّن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسين اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

اHسمى "اجلبهة الد�قراطية احلرة".اHسمى "اجلبهة الد�قراطية احلرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ـقـتـضى الـقـانــون الـعـضــوي رقم 12 - 04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةp ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

pإلى 32 منـه

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

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

pاحمللية

- وبـــنـــاء عــــلى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 20 مـــارس ســـنـــة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

p"سمى "اجلبهة الد�قراطية احلرةHللحزب السياسي ا
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- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/24 اHـؤرّخ في 21
مايو سنة 2012 اخلاص �لف اHؤتـمر التأسيسي للحـزب
اHـــــنـــــعــــقــــــد بــــتـــــــاريخ 25 مــــارس ســــنــــة 2012 بــــاجلــــزائــــر

pالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"اجلـبـهة الـد�قـراطـية احلـرة" الـكائن مـقره بـتـجزئـة عزوز

عبد اللّه رقم p13 زرالدة (اجلزائر العاصمة).

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

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 13
غشت سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـــــرارات مـــــؤرقـــــرارات مـــــؤرّخـــــة في خـــــة في 19 رمـــــضـــــان عـــــام  رمـــــضـــــان عـــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7
غــشت ســنــة غــشت ســنــة p2012 تــتــضـــمن تــفــويـض اإلمــضــاء إلىp تــتــضـــمن تــفــويـض اإلمــضــاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

pالشؤون اخلارجية

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 واHـتضمن

تـعـيـW الــسـيـد جـمـال بـوطـيـابp نــائب مـديـر لالمـتـيـازات
الدبـلـوماسـيـة والقـنـصلـيـة باHـديـرية الـعـامة لـلـتشـريـفات

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الــسّــيّـد جــمــال بـوطــيـابHـاداHا
نـــائب مـــديــر االمـــتــيـــازات الـــدبــلـــومـــاســيـــة والــقـــنـــصــلـــيــة
بـــاHـــديــــريـــة الـــعـــامـــة لــــلـــتـــشـــريـــفــــاتp اإلمـــضـــاء في حـــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّراتp باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 19 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 7
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

pالشؤون اخلارجية

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 واHـتضمن

تــعــيــW الــســيــد أمــحـمــد عــزيــزيp نــائب مــديــر لــلــمــزانــيـة
pديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون اخلارجيةHبا
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد أمـحــمــد عــزيـزيHـاداHا
نائب مديـر اHيزانـية باHـديريـة العامـة للمـواردp اإلمضاء
في حدود صالحياتـهp باسم وزير الشـؤون اخلارجيةp على

جميع الوثائق واHقرّراتp باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 19 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 7
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

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

pالشؤون اخلارجية

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 واHـتضمن

تــعــيــW الـســيــد تــوفــيق أخــداشp نــائب مــديـر لــلــعــمــلــيـات
اHـــالـــيـــة بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد بـــوزارة الـــشّـــؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد تــوفــيق أخــداشHــاداHا
pديـريـة العـامـة للـمواردHـاليـة بـاHنائب مـديـر العـمـليـات ا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهp بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةp عــلى جــمــيع الــوثــائق واHــقــرّراتp بــاســتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 19 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 7
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــراران مـــــؤرقــــراران مـــــؤرّخــــان في خــــان في 21 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 9
غـشت سـنة غـشت سـنة p2012 يـتـضـمـنـان تـفـويض اإلمـضاء إلىp يـتـضـمـنـان تـفـويض اإلمـضاء إلى

نائبي مديرين.نائبي مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

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

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

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

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

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
29 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة 2012

واHــتـضـمن تــعـيـW الـســيـدة أمـيـنــة نـويـصـرp نــائـبـة مـديـر
لـلـتـوظـيف ومـتـابعـة الـتـكـوين بـاHـديـرية الـعـامـة لـلـموارد

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّــيّـدة أمــيـنـة نــويـصـرHـاداHا
نــائــبــة مـــديــر الــتــوظــيف ومــتــابــعـــة الــتــكــوين بــاHــديــريــة
الــعــامـة لــلــمــواردp اإلمــضــاء في حــدود صـالحــيـاتــهــاp بــاسم
pقرّراتHعلى جمـيع الوثائق وا pوزير الشؤون اخلـارجية

باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 21 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 9
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي



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

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

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

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

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
29 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة 2012

واHـتضـمن تعيـW السـيد عـيسى عـمي سعـيدp نـائب مدير

للمـؤسسات القـضائية الـدولية واHنـازعات الدبلـوماسية
بـاHديريـة العامـة للـشؤون القـانونيـة والقـنصلـية بوزارة

pالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفـــــوّض إلـى الــــــسـّــــــيـّــــد عـــــيـــــسـى
عــمي سـعـيـدp نائـب مديـر اHـؤسـسـات الـقـضـائـيـة الـدولـية
واHــنــازعــات الــدبــلــومــاســيـة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــشـؤون
pاإلمــضــاء في حــدود صالحــيـاته pالـقــانــونـيــة والــقــنـصــلــيـة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّراتp باستثناء القرارات.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 21 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 9
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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