
العدد العدد 50
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 25  شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 12 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 - 328 مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانيـة التكاليف اHشتركـة.....................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  12 - 329 مؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اHوافق 6 سـبتـمـبر سـنة p2012 يـتضـمن إحداث بـاب وحتويل
اعتماد في ميزانية الدولة.........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  12 - 330 مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم  12 - 332 مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اHـوافق 6 سـبتـمـبر سـنة p2012 يـتعـلق بـالـتصـريح بـالـترشح
النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  12 - 333 مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتــعـلق بـاسـتــمـارة اكـتـتـاب
التوقيعات لصالح قوائم اHترشحW األحرار النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.........................

مرسوم تنفيذي رقم  12 - 334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 اHوافق 8 سبتمبر سنة p2012 يتعلق باحملرّر اجلبائي...........

مرسوم تنفيذي رقم 12 - 339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 اHوافـق  11 سبتمبر سنة p2012 يعدّل اHرسوم التنفيذي رقم
11-192 اHـؤرخ في 16 جــمــادى الـثــانــيــــة عـام 1432 اHـوافق 19 مــايــو ســنــة  2011 الـــذي يــؤسس الــنــظــام الــتــعـويــضي

Hستخدمي احلرس البلدي..........................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12 - 340 مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1433 اHـوافـق  11  ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفيذي رقم 11 - 354 اHؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 5 أكتـوبر سنة 2011 الـذي يحـدد شروط وكيـفيات
منح معاشات التقاعد النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي...................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1433 اHـوافق 5 غــشـت ســنـة p2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام نــائب مــديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 رمـضــان عــام 1433 اHــوافق 5 غـــشـت ســنــة p2012 يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـــهــام مـــفـتـش في واليـة
سيدي بلعباس..........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 اHوافق 5 غشت سنة p2012 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين لإلدارة احمللية في
الواليات..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1433 اHـوافق 5 غشـت سنة p2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام منـدوب لـلـحرس الـبـلدي
في والية قسنطينة...................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 رمــضـــان عــام 1433 اHـــوافق 5 غـــشـت ســـنــة p2012 يــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام رؤســـاء دوائــر في
الواليات..................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 رمضان عام 1433 اHوافق 5 غشت سنة p2012 تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامW لدى رؤساء
دوائر في الواليات....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام اHـديــر الــعـامّ لــلــمـعــهـد
اجلزائري للمناجم.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1433 اHوافق 5 غشـت سنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـدير بـالـوكالـة الـوطنـية
لتثمW موارد احملروقات............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1433 اHوافق 5 غشـت سنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير الـتراث الـتـاريخي
والثقافي بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـدير اإلدارة والـوسـائل
باHديرية العامة للغابات............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 16 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 3 ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمن إنـهــاء مــهــام مـديــرين لــلــمــصـالح
..................................................................................................................................Wالفالحية في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرين لــلـتـشـغـيل في
...................................................................................................................................................Wواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دراسـات بوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.........................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1433 اHـوافق 5 غــشـت ســنـة p2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّــفــة بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة االتصال.......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1433 اHـوافق 5 غــشـت ســنـة p2012 يــتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئــيس قــسم بــاجملـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي..................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 اHوافق 5 غشت سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مستشار �جلس احملاسبة.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنـة p2012 يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرين لإلدارة احملـلـيـة في
الواليات..................................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW رؤسـاء دوائـر في
الواليات..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 اHوافق 5 غشت سنة p2012 يتضمّن تعيW الكاتب العامّ لبلدية بشـار.....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1433 اHوافق 5 غشـت سنة p2012 يـتضـمّن تعـيW مـدير اHـوارد اHائـية في والية
ورقلة......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـصـالح الـفالحـيـة في
والية ميلة................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 16 شـوّال عام 1433 اHوافق 3 سـبتـمـبر سـنة p2012 يـتضـمن تـعيـW مديـرين لـلمـصـالح الفالحـية
في الواليات.............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 اHوافق 5 غشت سنة p2012 يتضمّن التعيW بجامعة بشار.....................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 11 سـبــتـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمن تـعــيـW اHـديــر الـعـام لــلـصـنـدوق
الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء..............................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1433 اHـــوافق 5 غــشـت ســنـة p2012 يــتــضــمّن تــعــيــW رئــيس دراســات بــوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1433 اHوافق 5 غشـت سنة p2012 يـتضـمّن تعـيـW مديـرين للـسيـاحة والـصّنـاعة
التقليدية في الواليات...............................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 17 رمـضــان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنـة p2012 يـتـضــمّـنــان تـعـيــW رؤسـاء دراسـات
بوزارة الصّناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار..............................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 5 غـشـت سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـشـبـاك الـوحـيـد غـير
اHركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بقسنطينة.................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قرار مؤرّخ في 21  شوّال عام 1433 اHوافق 8 سبتمبر سنة p2012 يحـدّد اHـميـّزات التّـقنيّة الستمارة التًّصريح بالتّرشّح
في قوائم اHترشّحW النتخاب أعضاء اجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة..........................................................

قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 اHوافق 8 سبتـمبر سنة p2012 يحدّد اHــميـّزات التّقـنيّة الستـمارة اكتتاب الـتوقيعات
لصالح قوائم اHترشّحW األحرار النتخاب أعضاء اجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة.........................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــرار مـؤرخ في 21  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 13 مـايـو سـنـة p2012 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 15 ربــيع الـثــاني عـام
1431 اHوافق  31 مارس سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن......................

قــرار مؤرّخ في 5 شعـبان عام 1433 اHوافق 25 يونـيو سنة p2012 يـتضمّن تـفويض سـلطة الـتعيـW والتسـيير اإلداري إلى
اHفتشW اجلهويW للعمران والبناء.............................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قـرار مؤرخ في 30 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يتـضـمن تـعـيـW أعـضـاء مـجـلس إدارة اHـعـهـد الوطـني
للعمل......................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة p2012 يعدّل القرار اHؤرّخ في 19 محرم عام 1432 اHوافق
25 ديسمبر سنة 2010 واHتضمن تعيW أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.................
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12 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  12 -  - 328 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHوافق  اHوافق 6 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة p2012 يتضمن حتويلp يتضمن حتويل

اعتماد إلى ميزانيـة التكاليف اHشتركـة.اعتماد إلى ميزانيـة التكاليف اHشتركـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
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 في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-43 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHتـضمن تـوزيع االعتمـادات اخملصـصة لوزيـر اجملاهدين
p2012 الية لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  يــلــــغـى مـن مـــيــزانــيــــة ســـنــــة 2012
اعتـمــاد قـــدره خمسون مليــون ديــنــار (50.000.000 دج)
مـقـيّــد في ميـزانيـة تـسيـير وزارة اجملـاهدين وفي الـباب
رقم 37-09 "اإلدارة اHــــركـــــزيـــــة - الــــنـــــفـــــقــــات اHـــــتـــــعــــلـــــقــــة

بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد االستقـالل".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخــصص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2012  اعــتــمــاد
قــــدره خمـــسون مـلـيون ديــنار (50.000.000 دج)  يــقــيّـد
في مـيزانيـة التكالـيف اHشتـركة وفي الباب رقـم 91-37

" نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر اجملاهـدينp كلّ
فـــيــمـــا يــخـــصّهp بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اHـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6

سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  12 -  - 329 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 شــو شــوّال عــامال عــام
يــــتــــضـــمن  pيــــتــــضـــمن p2012 ــــوافق 6 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــةHــــوافق  اH1433 ا

إحداث باب وحتويل اعتماد في ميزانية الدولة.إحداث باب وحتويل اعتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
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 في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-44 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHتـضـمن تـوزيع االعـتـمادات اخملـصـصـة لـوزير الـتـهـيـئة
العمـرانية والـبيئة من مـيزانية الـتسييـر �وجب قانون

p2012 الية لسنةHا



25 شو شوّال  عام ال  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 650

12 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـحـدث فـي جـدول مـيزانـيـة تـسيـير
وزارة الـتــهــيــئـة الــعــمـرانــيــة والــبـيــئــة بــاب رقـمه 10-37
وعــنـوانه "اإلدارة اHــركـزيــة - الـنــفــقـات اHــتـعــلـقــة بـإحــيـاء

الذكرى 50 لعيد االستقالل".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يـــلـــغى من مـــيــزانــيـــة ســنـــة 2012 اعــتــمــاد
قـدره خــمـســون مـلـيــون ديـنـار (50.000.000 دج) مــقـيـد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 3 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــــدره خـمـسـون مــلـيـون ديـنـار (50.000.000 دج) يـــقـــيّــــد
فـي ميزانـية  تسيـير وزارة التهـيئة العـمرانية والـبيئة
وفـي الـــبــــاب رقم 37-10 "اإلدارة اHــــركــــزيـــة - الــــنــــفــــقـــات

اHتعلقة بإحياء الذكرى 50  لعيد االستقالل".

4 : : يــــكـــلف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الــــتـــهـــيـــئـــة اHـــاداHـــادّة ة 
الــعـــمــرانـــيــة والــبـــيــئــةp كلّ فـــيــمـــا يــخــصّهp بـــتــنــفـــيــذ هــذا
اHـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6

سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  12 -  - 330 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHوافق  اHوافق 6 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة p2012 يتضمن حتويلp يتضمن حتويل

اعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
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 في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-42 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

p2012 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتـــمــاد قـــدره مــلــيـــاران وتــســعـــمــائـــة وتــســعـــة وعــشــرون
مــــــلــــــيـــــــونــــــا ومـــــــائــــــة واثـــــــنــــــان وثـــــــمــــــانـــــــون ألـف ديــــــنــــــار
(2.929.182.000 دج) مــــقــــيّــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشـــتـــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-93 "احـــتــيـــاطي لـــلــتـــكــفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــدره مــلــيــاران وتــســعـــمــائــة وتــســعــة وعــشــرون مــلــيــونــا
ومـائــة واثـنــان وثـمــانـون ألف ديــنـار (2.929.182.000 دج)
يـــقـــيّــــد فـي مــيـزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـشـؤون الــديـنـيـة
واألوقـاف وفي األبــواب اHـبــيـنــة في اجلـدول اHــلـحـق بـهـذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـكــلف  وزيــر اHــالـيـــة ووزيـــــر الـشـؤون
الــديــنــيــة واألوقــافp كـل فــيــمـــا يــخــصّــه p بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6
سبتمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 -  31

12 - 32

13 - 33

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

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

اHـــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيــــة الـــــتــــابـــــعــــة لـــــلـــــدولــــة - الـــــراتب الـــــرئــــيـــــسي
للنشاط.............................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة....

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــصـــــالح الـالمـــركــــزيــــــة الـــتـــابـــعـــــــة لـــلـــدولــــــة - مــــعـــــاش اخلـــدمـــــة
واألضــرار اجلسدية.............................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقافمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف

420.000.000

1.879.000.000

2.299.000.000

55.182.000

55.182.000

575.000.000

575.000.000

2.929.182.000

2.929.182.000

2.929.182.000

2.929.182.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  12 -  - 332 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
يــــتـــــعــــلق  pيــــتـــــعــــلق p2012 ـــــوافق 6 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اH1433 ا

بـــالـــتــصـــريح بـــالـــتـــرشح النـــتــخـــاب أعـــضـــاء اجملــالسبـــالـــتــصـــريح بـــالـــتـــرشح النـــتــخـــاب أعـــضـــاء اجملــالس
الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
pاحمللية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHتـعلق بـنظام االنـتخـاباتp ال سيـما اHواد 71 و 72 و 73

pو 74 منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق باألحزاب السياسيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يـحـدد هـذا اHـرسـوم األحـكـام اHـتـعـلـقـة
بالـتـصـريح بالـتـرشح النـتـخاب أعـضـاء اجملـالس الشـعـبـية

البلدية والوالئية.

اHـادة اHـادة 2 : : يــكـون الــتــصــريح بــالـتــرشح في اســتــمـارة
حتـــدد ¡ـــيـــزاتــــهـــا الـــتـــقـــنــــيـــة بـــقـــرار من الــــوزيـــر اHـــكـــلف

بالداخلية.

اHـادةاHـادة 3 : : يـتمّ سـحب اسـتــمـارة الـتـصــريح بـالـتـرشح
لــدى اHـصـالح اخملــتـصـة في الــواليـةp �ـجـرد نــشـر اHـرسـوم

الرئاسي اHتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية.
تـــســـلم االســتـــمـــارةp إلى ¡ــثـل اHــعـــتــزمـــW الـــتــرشح
اخملــول قـانــونــا بــنــاء عــلى تــقــد£ رســالــة تُــعــلن فــيــهــا نــيـة

تكوين قائمة ترشيحات.

اHادةاHادة 4 : :   عنـدما تـقدم الـقـائمـة حتت رعايـة حزب أو
عـــدة أحـــزاب ســـيـــاســــيـــةp يـــرفق مـــلف تــــرشـــيح الـــقـــائـــمـــة
بوثـيقة تـزكي صراحة الـقائمـةp يعدهـا احلزب أو األحزاب

السياسية اHعنية.

اHــادةاHــادة 5 : : عـــنـــدمـــا تـــقـــدم الـــقـــائـــمـــة بـــعـــنـــوان قـــائـــمــة
مـتـرشـحـW أحـرارp يرفـق ملـف ترشـيح الـقـائـمـة بـنـسـخة
من مـحـضـر االعـتمـاد الـصـادر عن رئـيس اللـجـنـة اإلدارية

االنتخابية اخملتصة إقليميا.

اHـادةاHـادة 6 : : يـصــحب الــتـصــريح بــالـتــرشح مــلف خـاص
pبـكـل مـتــرشح أســاسي ومـســتــخـلـف مـذكــور في الــقـائــمـة

يتكون من الوثائق اآلتية :

pيالدHمستخرج من شهادة ا -

- مسـتخرج رقم 3 من صحـيفـة السـوابق الـقضـائية
pصادر منذ أقل من ثالثة (3) أشهر

pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pشهادة اإلقامة -

- نسـخة طبـق األصل من بطاقـة التـعريف الوطـنية
pأو أية وثيقة تثبت الهوية

- نـسـخـة طـبـق األصل من بـطـاقـة الــنـاخب أو شـهـادة
pالتسجيل في القائمة االنتخابية

pشهادة أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها -

pنسخة من البرنامج اخلاص باحلملة االنتخابية -

- صـورتان (2) شـمسـيـتان واحـدة منـهمـا في شـكلـها
pاألصلي إلعادة استخراجها

- نسـخة طبـق األصل من بطاقـة التـعريف الوطـنية
لــلــمـــوقع أو أيــة وثــيــقــة أخــرى تــثــبـت هــويــتهp بــالــنــســبــة

لقوائم اHترشحW األحرار.

اHادةاHادة 7 : : تـطلب إدارة الواليـة من السلـطة القـضائية
اخملــــتــــصـــــة اHــــســــتـــــخــــرج رقم 2 من صـــــحــــيــــفـــــة الــــســــوابق

.WترشحHالقضائية لكل مترشح مذكور في قائمة ا
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اHـادةاHـادة 8 : : يـكــون إيـداع الـتــصـريـح بـالــتـرشح في أجل
أقصاه خمسون (50)  يوما كامال قبل تاريخ االقتراع.

غـير أنهp فـي حالـة وفـاة أحـد اHـترشـحـW أو حـصول
مـــانع قــانـــوني يــقـــلص هــذا األجـل إلى شــهـــر واحــد إلجــراء
الـــتــغـــيــيــرات احملـــتــمـــلــة عـــلى قـــائــمــة الـــتــرشـــيــحـــات عــلى

مستوى إما :

pWترشحHنظام ترتيب ا -

- اســـتـــخـالف مـــتـــرشـح دون تـــعـــديـل نـــظـــام تــــرتـــيب
.WترشحHا

اHادةاHادة 9 :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  12 -  - 333 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
يــــتـــــعــــلق  pيــــتـــــعــــلق p2012 ـــــوافق 6 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اH1433 ا

بـــاســـتـــمـــارة اكـــتـــتــاب الـــتـــوقـــيـــعـــات لـــصـــالح قـــوائمبـــاســـتـــمـــارة اكـــتـــتــاب الـــتـــوقـــيـــعـــات لـــصـــالح قـــوائم
اHـــتــــرشــــحــــW األحــــرار النـــتــــخــــاب أعــــضـــاء اجملــــالساHـــتــــرشــــحــــW األحــــرار النـــتــــخــــاب أعــــضـــاء اجملــــالس

الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
pاحمللية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pادّة 72 منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 72 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012 واHــــذكــــور أعالهp يــــجــــمع
اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم اHترشحW األحرار في

استمارة تقدمها اHصالح اخملتصة في الوالية.

يـحـدد الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـةp بـقـرارp اHـمـيزات
التقنية لهذه االستمارة.

اHادة اHادة 2 : : يتم سحب استـمارات اكتتاب الـتوقيعات
لـــصـــالح قــــوائم اHـــتـــرشـــحــــW األحـــرار النـــتـــخـــاب أعـــضـــاء
اجملالس الشعبيـة البلدية والوالئيـة لدى اHصالح اخملتصة
فـي الــواليـــة �ـــجــرد نـــشـــر اHـــرســوم الـــرئـــاسي اHـــتـــضــمن

استدعاء الهيئة االنتخابية.

تـســلم االســتـمــارات بـنــاء عـلـى تـقــد£ ¡ـثل الــقـائــمـة
اخملـــول قــانــونـــاp رســالـــة تــعــلـن فــيــهـــا نــيــة تـــكــوين قـــائــمــة

مترشحW أحرار.

اHادةاHادة 3 : :  تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي
تـتـوفـر فـيـهـا الـشـروط اHـطـلـوبـة قـانـونـا واHـصـادق عـلـيـها
لـــــدى ضـــــابـط عـــــمــــــوميp إلـى رئـــــيـس الـــــلـــــجــــــنـــــة اإلداريـــــة

االنتخابية اخملتصة إقليميا من أجل اعتمادها.

يـتـم االعـتــمــاد �ـحــضـر تــبــلغ فــورا نـســخــة مـنه إلى
¡ثل القائمة اخملول قانونا.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  12 -  - 334 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 8 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة p2012 يتـعلق بـاحملرp يتـعلق بـاحملرّر

اجلبائي.اجلبائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 01-21 اHؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمن

pادة 40 منهHال سيما ا p2002 الية لسنةHقانون ا

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

pادة 47 منهHال سيما ا p2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عــام 1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
كيـفيـات تطـبيق أحـكام اHـادتW 174 مـكرر و 174 مـكرر 1

من قانون اإلجراءات اجلبائية اHتعلقة باحملرر اجلبائي.

2 : : يـــعــــتـــبــــر احملـــرر اجلـــبــــائي قــــرارا قـــطــــعـــيـــا اHــاداHــادّة ة 
اتخذته اإلدارة اجلبائيـة التي جلأ إليها اHـكلف بالضريبة
حــــسن الــــنــــيــــة الــــتــــابع الخــــتــــصــــاص مــــديــــريــــة كــــبــــريـــات
اHـؤســسـات إذ يـشـكـل هـذا الــمـحــرر ردا واضـحـا ونــهــائـيـا

عـلـى طـلب اHـكـلف بـالـضـريـبـة الـذي يـريـد مـعـرفـة األحـكـام
اجلـبــائـيـة اHـطـبـقـة فـي وضـعـيـة مـا بـالـنــظـر إلى الـتـشـريع

اجلبائي اHعمول به.

1 - طلب احملرر اجلبائي - طلب احملرر اجلبائي

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد الطلب اHنصوص عليه في اHادة 174
مـــــكـــــرر من قـــــانـــــون اإلجــــراءات اجلـــــبـــــائـــــيـــــةp اسم أو اسم
Wكـما يـجـب أن يـب pـكـلف بـالـضـريـبـةHالـشـركـة وعـنـوان ا
هــــذا الــــطــــلـب األحــــكــــام اجلــــبــــائــــيــــة الــــتـي يــــنــــوي اHــــكــــلف

بالضريبة تطبيقها.

يجب أن يقدم الـطلب عرضا واضحا وتاما وصريحا
لـلـوضـعـيـة مع الــتـمـيـيـزp عـنـد االقــتـضـاءp وحـسب األحـكـام
اHعنيةp لـفئات اHعلومات الضرورية التي تسمح لإلدارة
اجلــبـــائــيــة بــأن تـــقــدر فــيــمـــا إذا تــمت الــتـــلــبــيــة الـــفــعــلــيــة

للشروط اHنصوص عليها في التشريع اجلبائي.

4 :  :  يـــرسـل الـــطـــلب اHـــذكـــور أعالهp بـــواســـطـــة اHــاداHــادّة ة 
pـؤسـسـاتHرسـالـة مـوصـى عـلـيـهــا إلى مـديـريــة كـبـريــات ا
كما �كن أن يكون موضوع إيداع مقابل إشعار باالستالم

لدى نفس اHديرية.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : إذا كــــان هـــذا الــــطــــلب غــــيـــر كــــاملp تــــرسل
مــديــريـة كــبــريــات اHـؤســســات مـراســلــة بــواسـطــة رســالـة
مــوصى عـلــيـهــا تـطـلـب من خاللـهــا اHـعــلـومـات الــتـكــمـيــلـيـة
الــضـروريــة التــخـاذ قــرارهــا الـقــطـعـي. وتـقــدم اHــعـلــومـات
الـتـكـمـيلـيـة حـسب الـشـروط اHـنصـوص عـلـيـهـا في اHادة 4

أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : :  يــــحــــدد األجـل اHـــمــــنــــوح Hــــديــــر كــــبــــريـــات
اHــــؤســـســــات قـــصــــد إرســـال احملــــرر اجلـــبــــائي إلى اHــــكـــلف

بالضريبة بأربعة (4) أشهر.

في حــالــة عــدم إرســال احملــرر اجلـبــائي بــعــد انــقــضـاء
أجل أربعة (4) أشهرp يستفيد اHكلف بالضريبة الذي جلأ
إلى مـديـريـة كـبـريـات اHـؤسسـات من الـوضـعـيـة اجلـبـائـية

التي صاغها في طلبه.
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يـتم إبالغ اHـكـلف بـالـضريـبـة بـالـقـرار الـذي اتـخذته
pذكـور أعـالهHؤسـسات بشأن الـطلب اHمـديرية كبـريات ا

وذلك في اآلجال احملددة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـحــرم عـدم الــرد في أجل أربــعـة (4) أشـهـر
اإلدارة اجلـبائية من حق تـنفيذ إعـادة التقو£ فـيما يخص

وضعية شكلت موضوع طلب احملرر اجلبائي.

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  يــســري أجل أربــعــة (4) أشـــهــر اHــنــصــوص
pادة 174 مـكرر من قـانون اإلجـراءات اجلبـائيةHعـليه في ا
ابــتــداء من تــاريخ اســتـالم مــديــريــة كــبــريــات اHــؤســسـات
للطلبp أو ابتداء مـن تاريخ استالم اHعلومات التكميلية

اHطلوبةp وذلك في حالة تطبيق أحكام اHادة 5 أعاله.

غـير أنهp فـي حالـة إرسال الـطـلب إلى مصـلـحة غـير
مـديـريـة كـبـريــات اHـؤسـسـاتp يـتـعـW عــلى هـذه اHـصـلـحـة
إرســالـه في أجـل ســبــعــة (7) أيــام إلى مـــديــريــة كـــبــريــات
اHـؤســســات وإبالغ اHــكـلف بــالــضـريــبــة الـذي قــدم الــطـلب
بذلكp وفي هـذه احلالـةp يـسري األجل اHـنـصوص عـليه في
اHــــادة 174 مــــكـــــرر ابــــتـــــداء من تـــــاريخ اســـــتالم مـــــديــــريــــة

كبريات اHؤسسات الطلب.

9 :  : �ــكن اإلدارة فـي حــالــة مــا إذا تــبــيّن وجــود اHـاداHـادّة ة 
خــطـــأ في الـــتــقـــديـــر والــرجـــوع عن قـــرارهـــاp إلــغـــاء احملــرر
اجلـبـائي وإعــداد مـحـرر جـديــد لـلـمــكـلف بـالــضـريـبـة وذلك
دون تـنـفـيـذ تـقـو£ جـبـائي لـلـمـكـلف بـالـضـريـبـة بـالـنـسـبـة

للفترة اHعنية باحملرر األول.

اHــاداHــادّة ة 10 : : تــطــبق أحــكـــام احملــرر اجلــبــائـي فــقط عــلى
اHــــكـــلـف بــــالــــضـــريــــبــــة الــــذي تــــقــــدم بـــالــــطــــلـب واHـــتــــعــــلق
بـوضـعـيـته. وبـعـبـارات أخـرىp ال �ـكن اHـكـلف بـالـضـريـبة
pـكـلف آخـر بالـضـريـبةH ّاالسـتفـادة من مـحـرر جـبائي أعـد

حتى وإن واجه نفس وضعية هذا األخير.

2 - إعادة اHراجعة - إعادة اHراجعة

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـحق لـلـمـكــلـــف بـالـضـريـبـــة الـــذي قـــدم
لـــــدى مــــديـــريــــــة كـــبـــريــــــات اHـــؤســــســــات طــــلــب احملـــــرر
اجلـبــائيp إذا كـان الــرد ال يــسـتــجـيب لـلــوضـعــيـة اجلـبــائـيـة

الـتـي قـدمــهــاp أن يــعــيــد تـقــد£ طــلب آخــر إلعــادة مــراجــعـة
الــقــرار الــذي اتـخــذته هــذه اHــصــلـحــةp وذلك وفــقــا ألحــكـام

اHادة 174 مكرر 1 من قانون اإلجراءات اجلبائية.

ولــــهــــذا الــــغــــرضp تــــتم إعــــادة دراســـــة طــــلب اHــــكــــلف
بـالــضـريـبـة بــشـرط عـدم الـســمـاح بـإدخـال عــنـاصـر جـديـدة

بالنسبة لتلك اHقدمة في الطلب األصلي.

12 : : يــرسل الــطــلب الــكــتــابي إلعــادة اHــراجــعـة اHـاداHـادّة ة 
اHـذكور في اHادة 11 أعالهp بـواسطـة رسالة مـوصى علـيها
إلـى مــديــريــة كـــبــريــات اHــؤســـســاتp كــمـــا �ــكن أن يــكــون
مـحل إيـداع مـقـابل إشـعـار بـاالسـتالم لـدى نـفس اHـديـريـة.
ويــجب أن يـــقـــدم في أجل شـــهــرين (2) ابـــتــداء مـن تــاريخ

استالم رد اإلدارة على الطلب األصلي.

اHـاداHـادّة ة 13 : : تـتم إعـادة اHـراجـعـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
الـــفـــقـــرة 2 مـن اHـــادة 174 مـــكـــرر1  اHـــذكـــورة أعـالهp وفـــقـــا
لنفس الـقواعد واآلجـال اHنصوص عـليها بـالنسبـة للطلب

األصلي.

تتم هذه اHراجعة بطريقة جماعية.

يـســري هــذا األجلp وفق نــفس الـشــروطp ابــتـداء من
تـــاريخ اســـتـالم اإلدارة طــلـب اHـــكـــلف بـــالـــضـــريـــبـــة إلعــادة

اHراجعة.

14 : : حتــدد تــشــكــيــلــة اجملــلس �ــقــرر مـن اHــديـر اHـاداHـادّة ة 
الــعـــام لــلـــضــرائب. ويـــضم ســتــة (6) أعـــضــاء من اHــديــريــة
العـامة للـضرائبp ويتـولى اHدير الـعام للـضرائب رئاسة

اجمللس.

اHاداHادّة 15 : : تبـلغ مديـرية كـبريـات اHؤسـسات اHـكلف
بـالــضـريــبــة بـرد جــديــد مـطــابق Hــا أسـفــرت عـلــيه مــداولـة

اجمللس.

اHاداHادّة ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 21 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12 -  - 339 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 11 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة p p2012 يـــــعــــديـــــعــــدّل

اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 11-192 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 16
جــمــادى الــثــانــيــــة عـام جــمــادى الــثــانــيــــة عـام 1432 اHــوافق  اHــوافق 19 مـايــو ســنــة مـايــو ســنــة
 2011 الــذي يؤسس الـنظـام الـتعـويضي الــذي يؤسس الـنظـام الـتعـويضي HسـتـخدميHسـتـخدمي

احلرس البلدي.احلرس البلدي.
ــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
pاحمللية

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
 p(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةp ال سـيــمـا

pادتان 125 و126 منهHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 266-96
اHؤرّخ في 18 ربيع األول عام 1417 اHوافق  3 غشت سنة
1996 واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـــاسي Hــــوظــــفي احلــــرس

pتمّمHعدّل واHا pالبلدي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-192 اHؤرخ
في 16 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة
 2011 الـــذي يــــؤسس الـــنـــظـــام الــــتـــعـــويـــضي Hـــســـتـــخـــدمي

pاحلرس البلدي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يــهــدف هــــذا اHـــرســـوم إلــى تــعــديل
بـعـض أحــــكـــام اHــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم 11-192 اHـؤرخ
في 16 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة
 2011 الـــذي يــــؤسس الـــنـــظـــام الــــتـــعـــويـــضي Hـــســـتـــخـــدمي

احلرس البلدي.

2 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـنفـيذي رقم 11-192 اHؤرخ في 16 جمـادى الثانـية عام
1432 اHـوافق 19 مايـو سـنة  2011 واHـذكـور أعالهp وحترر

كما يأتي :

"اHـادّة 4 : يــحـسب تـعــويض اخلـطــر واإللـزام بـنــسـبـة
متغيرة من 60 % إلى 75 % من الراتب الـرئيسيp حسب

الرتبةp وفقا للجدول اآلتي :

النسبالنسب الرتبالرتب

% 75

% 65

% 65

% 60

"         % 60

اHـادة اHـادة 3 :   يـنـشـر هـذا اHـرسـوم الــذي يـسـري مـفـعـوله
ابــتـداء مـن أول يـنــايـر ســنـة 2008 في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 11
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 12 -  - 340 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة p2012 يـعـدل ويـتـممp يـعـدل ويـتـمم

الــمرســوم الــتـنـفــيذي رقم الــمرســوم الــتـنـفــيذي رقم 11 -  - 354 اHؤر اHؤرّخ في خ في 7
ذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة 2011
الذي يـحدد شروط وكـيفيـات منح معـاشات التـقاعدالذي يـحدد شروط وكـيفيـات منح معـاشات التـقاعد

النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي.النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
pوالضمان االجتماعي

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

حارس

رئيس فرقة

رئيس مجموعة

رئيس فصيلة مساعد 

رئيس فصيلة
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pبالتقـاعد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمضـان عـام 1410 اHوافق 21 أبريل سنة 1990  واHتعلق

pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل

- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اHؤرخ
في 15 ذي احلــجــة عـــام 1414 اHــوافق 26 مــايـــو ســنــة 1994
pالــذي يــحــدّد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

pتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اHــــؤرخ في 16
صــفـر عــام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنـة 2008  واHــتـعـلق

pنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمــــــــضــــــــان  عــــــــام 1431 اHــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة p2010 ال سـيّما

pادّة 71 منـهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيّــمـا اHـادّة 52

pمنـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-333 اHـؤرخ
في 29 جـمـادى الثـانـيـة عام 1419 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة
1998  واHـتـضـمن كـيـفـيــات تـثـبـيت سـنـوات اخلـدمـة الـتي

أداهــــا رجــــال اجلـــــنــــد اHــــتـــــعــــاقــــدون فـي اجلــــيش الـــــوطــــني
pالشعبي بعنوان احلـق في معاش التقاعد

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
pاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-354 اHؤرخ
في 7  ذي الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح مــعــاشـــات الــتــقــاعــد

pالنسبية االستثنائيـة ألعوان احلرس البلدي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــدف هــــــذا اHــــرســــــوم إلى تـــــعــــديل
وتــتــمـــيم بــعـض أحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 354-11
اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة
2011 الذي يحدد شـروط وكـيفيات منح معاشات التقاعد

النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  تـعـدل و تــتـمم أحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-354 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســــنــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHادّة 3 :  �ـنح معاش الـتقاعدالـنسبي االسـتثنائي
ألعــوان احلــرس الــبــلــدي الـذيـن عــمــلـوا خــمـس عــشـرة (15)

سنة على األقلp دون أي شرط للسن.

يـصـادق الــصـنـدوق الــوطـني لــلـتـقــاعـد عــلى سـنـوات
الـعمل اHؤداة مـن طرف أعوان احلـرس البلـدي في صفوف
اجليش الـوطـني الشـعـبي بعـد سـنة p1992 طـبقـا لـلتـنـظيم

اHعمول به.

يــتـرتب عــلى ســنـوات الــعـمـل اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
الــــفــــقــــرة 2 أعـالهp حتــــويل اشــــتــــراكــــات احلــــصص اخلــــاصــــة
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بـالتقاعد من الـصندوق العسـكري للتقـاعد إلى الصندوق
الــوطـني لـلـتـقـاعـدp طـبــقـا لألحـكـام واإلجـراءات اHـنـصـوص

عليها في التنظيم اHعمول به.
تـعـد اHصـالح اخملـتـصـة لـوزارة الـداخلـيـة واجلـمـاعات
احملــلــيــة اجلـــداول اHــتــضــمــنــة طــلــبـــات مــعــاشــات الــتــقــاعــد
الـنـسـبـيـة االسـتـثـنـائـيـة ألعـوان احلـرس الـبـلـدي وتـرسـلـهـا

إلى الصندوق الوطني للتقاعد".

اHــاداHــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-354 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنـــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهp وحتـــرر

كما يأتي :

" اHـــــادة 5 : يـــــجـــــمـع مـــــعـــــاش الــــــتـــــقـــــاعـــــد الــــــنـــــســـــبي
االســـتــــثـــنـــائي مـع كل راتب نـــاجت عـن اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاط

مأجور بعد اإلحالة على التقاعد.

غــيـــر أنهp �ــكـن تــعـــلــيق مـــعــاش الـــتــقــاعـــد الــنـــســبي
االسـتــثـنــائي بـطــلب من عــون احلـرس الــبــلـدي اHــعـني في

حالة استئناف نشاط مأجور.

يجب أن يـقدم الـطلب اHـنصـوص علـيه في الفـقرة 2
أعالهp في أجل ثـالثـW (30) يــــــــومــــــــا ابــــــــتــــــــداء مـن تــــــــاريخ

استئناف النشاط اHأجور.

وفي هـذه احلـالـةp يــتم حـسـاب جـديـد Hــعـاش الـتـقـاعـد
عـــنــد بـــلـــوغ الــسن الـــقـــانــونـــيـــة لــلـــتــقـــاعـــد يــدرج ســـنــوات
الـــنـــشــاط الـــتـي تـــرتب عـــنـــهـــا دفع اشـــتـــراكـــات الـــضـــمــان
االجـتمـاعي والـتي  أداؤهـا خالل فــترة تـعـلـيــق اHـعــاش
في حــدود الـنســـبة الـكـاملــة في مجـال معـاشات الـتقـاعد

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

فـي حـــالـــة تـــوقـف الـــنـــشـــاط اHــــأجـــورp يـــعـــاد مـــعـــاش
التقاعد النـسبي االستثنائي ابـتداء من الشهر الذي يلي

التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط".

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : :  تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 8 (الـــــفـــــقـــــرة 2) من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 11-354 اHـؤرخ في 7 ذي الــقـعـدة
pـــذكــور أعالهHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 واHعــام 1432 ا

كما يأتي :

"اHادّة 8 : ........................................................

وتشـمـل هذه الـتـعـويـضـات اHـالـيـة شـراء اشـتـراكات
ســنــوات الـعــمل الــنـاقــصــة و/أو دفع اHــسـاهــمــة اجلـزافــيـة
لـفــتح احلــقــوق من أجل االســتـفــادة من مــعـاشــات الــتـقــاعـد

النسبية االستثنائيةp وكذا مصاريف التسيير".

اHـاداHـادّة ة 5 : :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-354 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432

اHوافق 5 أكتوبر سنة 2011 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادّة 10 : حتـسب اHسـاهمـة اجلـزافيـة......... (بدون
تغيير حتى)p كما يأتي :

- ..........(بدون تغيير).........

- ..........(بدون تغيير).........

- تــــــســــــعــــــة عــــــشــــــر (19) شــــــهــــــرا مـن األجــــــر اخلــــــاضع
الشتـراك الـضـمان االجـتـمـاعي لـلمـعـني عـندمـا يـكـون عدد
الـسـنوات الـنـاقـصة قـبل سن اخلـمـسW (50) سنـة يـساوي

pثماني (8) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات

- ســــــتــــــة وثـالثـــــون (36) شـــــهــــــرا مـن األجـــــر اخلــــــاضع
الشتـراك الـضـمان االجـتـمـاعي لـلمـعـني عـندمـا يـكـون عدد
الـسـنوات الـنـاقـصة قـبل سن اخلـمـسW (50) سنـة يـساوي

عشر (10) سنوات أو يفوقها".

اHـاداHـادّة ة 6 : : تـتـمـم أحــكـام الــمـــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم
11 -354 اHـــــؤرخ في 7 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق 5

أكـتـوبـر سـنـة 2011 واHــذكـور أعالهp �ـادة 10 مــكـرر حتـرر
كما يأتي :

"اHــــادّة 10 مـــــكــــرر : حتـــــدد مـــــصـــــاريف الـــــتـــــســـــيـــــيــــر
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 8 أعالهp بـ 3 % ســـنـــويــا من
اHبـلغ الـسـنوي Hـعـاش الـتقـاعـد الـنسـبي االسـتـثـنائي إلى

غاية بلوغ سن خمسW (50) سنة".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 11
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 25 شو شوّال  عام ال  عام 1433 هـ هـ

12 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سنة  غـشت سنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غـشت سنة 2012 تـنهى مـهام الـسّيـد عمار

لــغــولp بـصــفــته نـائـب مـديــر لـلــتــكـوين اHــتــواصل بـوزارة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــالداخلية واجلماعات احملليةp إلحالته على التّقـاعد.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سـنة  غـشت سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـفتش فين إنـهاء مـهـام مـفتش في

والية سيدي بلعباس.والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافـق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

عـــبـــد الــقـادر مــلـيــانيp بـصــفـته مــفـتــشـا في واليــة سـيـدي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــبلعباسp إلحالته على التّقـاعد.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرينن إنــهــاء مــهــام مــديـرين

لإلدارة احمللية في الواليات.لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام الــــسّـــادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــصـــفــتــهم مـــديــرين لإلدارة احملـــلــيــة في
الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية معسكر pWمصطفى بلحس -
pفي والية إيليزي pفتحي بوقرينات -

pفي والية تيسمسيلت pبوعبد الله خياط -
pفي والية الوادي pنور الدين آيت سليمان -

pفي والية غرداية pمنور يازة -
- مصطفى خرباشp في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــنــدوبـن إنــهــاء مــهــام مــنــدوب

للحرس البلدي في والية قسنطينة.للحرس البلدي في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مـهام السّيد رشيد

شـــيـــهــابp بـــصـــفــتـه مــنـــدوبـــا لــلـــحـــرس الــبـــلـــدي في واليــة
قسنطينة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رؤســاءـن إنــهـــاء مـــهـــام رؤســاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام الــــسّـــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية الشلف :- والية الشلف :
pدائرة أوالد بن عبد القادر : مختار علواش

- والية األغواط :- والية األغواط :
pدائرة الغيشة : العربي قاضي

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
pدائرة الشارف : بوزيان فودي

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
pمولسهول Wدائرة مرين : محمد األم

- والية معسكر :- والية معسكر :
pفكان : محمد بن صفية Wدائرة ع

- والية بومرداس :- والية بومرداس :
pدائرة الثنية : بوعالم بوشريح

- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :
pدائرة ولهاصة الغرابة : سليمان صدوق

- والية غليزان :- والية غليزان :
دائرة احلمادنة : عبد الكر£ بكيري.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 17 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 تـــتــضـــمp تـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهــامن إنـــهــاء مـــهــام

كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 تـــنـــهىp ابـــتـــداء من 23

pمـــهــــام الـــسّـــيــــد الـــعـــربـي مـــنـــصـــوري p2012 مـــارس ســـنـــة
بـصــفـتــه كــاتـبــا عــامــا لـــدى رئـــيس دائـــرة بــني عـبـــاس

في والية بشارp بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غـشت سنة 2012 تـنهى مـهام الـسّيـد أحمد

Wبـــصـــفــتـه كـــاتــبـــا عـــامـــا لـــدى رئـــيس دائـــرة عــ pWبــلـــقـــنـــ
نويسي في والية مستغا®p لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــدين

اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـW عــامـW لـدى رئــيـسي
دائرتW في الواليتW اآلتيتpW إلحالتهما على التّقـاعد :
pبدائرة مـورسط في والية تـبسة pبـوقره جـدواني -

p2012 ابتداء من 30 أبريل سنة
- بــلــحـاج بــورجـــةp بـدائـــرة ســيــدي عــلي بـــوســـيـدي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــفي والية سيدي بلعباس.
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سنة  غـشت سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام اHـدير العامن إنـهاء مهام اHـدير العامّ

للمعهد اجلزائري للمناجم.للمعهد اجلزائري للمناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنـــهـى مـــهــــام الـــسّــــيـــد

الــطـيـب سـراجp بــصــفــته مــديـرا عــامــا لــلــمـعــهــد اجلــزائـري
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــللمناجمp بناء على طلبه.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

بالوكالة الوطنية لتثمW موارد احملروقات.بالوكالة الوطنية لتثمW موارد احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 تـــنـــهىp ابـــتـــداء من 30

ينـاير سنة p2012 مهام السّـيد جياللي تخريستp بصفته
pمــوارد احملــروقــات Wمــديـــرا بــالــوكــالــة الــوطــنــيـــة لــتــثــمــ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــبسبب الوفاة.
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

التراث التاريخي والثقافي بوزارة اجملاهدين.التراث التاريخي والثقافي بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنـــهـى مـــهــــام الـــسّــــيـــد

إبـــراهـــيم عـــبـــاسp بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــراث الـــتـــاريـــخي
والثقافي بوزارة اجملاهدينp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

اإلدارة والوسائل باHديرية العامة للغابات.اإلدارة والوسائل باHديرية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد

Hــــيـــنيp بـــصــــفـــته مـــديــــرا لإلدارة والـــوســـائـل بـــاHـــديـــريــــة
العامـة للغابات.

مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 16 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديـرينp يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديـرين

.Wللمصالح الفالحية في واليت.Wللمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 16 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 3 سبـتمبـر سنة 2012 تنهـى مهام الـسيدين

اآلتي اسـماهما بصـفتهما مـديرين للمـصالح الفالحية في
الواليتW اآلتيتpW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

pفي والية تيارت pعبد القادر مويسي -
- زروق بوجمعةp في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرينن إنــهــاء مــهــام مــديـرين

.Wللتشغيل في واليت.Wللتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــدين

اآلتـي اســـمـــاهــــمـــا بـــصـــفــــتـــهـــمــــا مـــديـــرين لــــلـــتـــشــــغـــيل في
: Wاآلتيت Wالواليت

pبناء على طلبه pفي والية سكيكدة pيحي بابكر -
- جــلــول سـعــيـدونp فـي واليـة عــW الـدفــلىp إلحــالـته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس
دراســات بـوزارة الــصدراســات بـوزارة الــصّـنـاعــة واHـؤســسـات الـصــغـيـرةـنـاعــة واHـؤســسـات الـصــغـيـرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنـــهـى مـــهــــام الـــسّــــيـــد

بوعـالم أزرارقp بصـفـته رئـيسـا لـلدّراسـات بـقـسم اجلودة
واألمن الصّناعي بوزارة الـصّناعة واHؤسسات الصغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمارp إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــكــلن إنـــهــاء مـــهــام مـــكــلّـــفــةـــفــة

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة االتصال.راسات والتلخيص بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدة غنية

بن عــمـــيــرةp بــصــفــتــهــا مــكــلّــفـــة بــالــدّراســات والــتــلــخــيص
بوزارة االتصالp إلحالتها على التّقـاعد.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غشت سنة  غشت سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهام رئيس قسمن إنهاء مهام رئيس قسم

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2012 تــــنـــهـى مـــهــــام الـــسّــــيـــد

مــصــطــفى بـن الــزينp بــصــفــته رئـــيــســا لــقــسم الــدّراســات
pاالجــتـمــاعـيـة بــاجملـلـس الـوطـنـي االقـتــصـادي واالجـتــمـاعي

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــسـتـشـارن إنــهـاء مـهـام مــسـتـشـار

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2012 تـنهى مـهـام السّـيـد أكلي

عـبــاسp بـصــفـتـه مــسـتــشــارا �ـجــلس احملــاســبـةp إلحــالـتـه
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سنة  غـشت سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيـW مديرين ن تعيـW مديرين لإلدارةلإلدارة

احمللية في الواليات.احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم مديرين لإلدارة احمللية في الواليات اآلتية :
pفي والية معسكر pمنور يازة -

pفي والية ورقلة pبوعبد الله خياط -
pفي والية تيسمسيلت pمصطفى خرباش -

pفي والية الوادي pفتحي بوقرينات -
pفي والية غرداية pنور الدين آيت سليمان -

- مصطفى بلحسpW في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433
Wـــنـــان تـــعـــيـــWيــــتـــضـــمّـــنـــان تـــعـــيـــ pيــــتـــضـــم p2012 ــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــةHــــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية الشلف :- والية الشلف :

pدائرة أوالد بن عبد القادر : بوعالم بوشريح

- والية األغواط :- والية األغواط :
pدائرة الغيشة : محمد بن صفية

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
pدائرة الشارف : العربي قاضي

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
pدائرة مرين : بوزيان فودي

- والية معسكر :- والية معسكر :
pدائرة عكاز : سليمان صدوق

- والية بومرداس :- والية بومرداس :
pدائرة الثنية : عبد الكر£ بكيري

- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :
pدائرة ولهاصة الغرابة : مختار علواش

- والية غليزان :- والية غليزان :
دائرة احلمادنة : محمد األمW مولسهول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيــــد أحـــمـــد

بلقنpW رئيسا لدائرة عW فكان في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW الــكـاتب الــعـامن تـعــيـW الــكـاتب الــعـامّ

لبلدية بشـار.لبلدية بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2012 يــعــيّـن الــسّــيـــد مــبــارك

عباسيp كاتبا عاما لبلدية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن تــعــيـW مــديــر اHـواردن تــعــيـW مــديــر اHـوارد

اHائية في والية ورقلة.اHائية في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد ادريس

بوخاريp مديرا للموارد اHائية في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـصـالحن تـعـيـW مـديـر اHـصـالح

الفالحية في والية ميلة.الفالحية في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد رابح

فرداسp مديرا للمصالح الفالحية في والية ميلة.
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12 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 16 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمـن تــعـــيــW مـــديــرينp يــتـــضــمـن تــعـــيــW مـــديــرين

للمصالح الفالحية في الواليات.للمصالح الفالحية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 16 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 3 سـبــتـمـبـر سـنـة 2012 يـعـW الـسـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للمصالح الفالحية في الواليات اآلتية :
pفي والية سعيدة pمحمد حنافي -

p®في والية مستغا pعبد القادر مويسي -
pتموشنت Wفي والية ع pنعيمي بركان -

- زروق بوجمعةp في والية عW الدفلى.
- عبد القادر كتوp في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة p2012 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّن الـــتـــعــيـــW بـــجــامـــعــةن الـــتـــعــيـــW بـــجــامـــعــة

بشار.بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم بجامعة بشار :
- عـــبــــد الـــرحــــمـــان بـــلــــغـــاشيp نــــائب مــــديـــر مـــكــــلّـــفـــا
بتـنشـيط الـبحث الـعلـمي والـعالقات اخلـارجيـة والتـعاون

pوترقية ذلك
- عــبـد الــلّه الـعـوفـيp نـائب مـديــر مـكــلّـفـا بــالـتـنــمـيـة

pواالستشراف والتوجيه
- مــبـروك ربـحـيp عـمـيــد كـلـيــة الـعــلـوم االقـتــصـاديـة

pوالعلوم التجارية وعلوم التسيير
- عــبــد الـلّـه بـلــقــاسمp عـمــيــد كــلـيــة احلــقـوق والــعــلـوم

pالسياسـية
- محمد جرمانp عميد كلية العلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 11
سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة p2012 يـتـضــمن تـعـيــW اHـديـر الـعـامp يـتـضــمن تـعـيــW اHـديـر الـعـام
لـلصـندوق الـوطـني للـتأمـيـنات االجـتمـاعـية لـلعـماللـلصـندوق الـوطـني للـتأمـيـنات االجـتمـاعـية لـلعـمال

األجراء.األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 يـعـW الـسـيد حـافظ

شـــكــــري بــــوزيـــانـيp مــــديـــرا عــــامــــا لـــلــــصــــنــــدوق الـــوطــــني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سنة  غـشت سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيـW رئيس دراساتن تعيـW رئيس دراسات

بوزارة السياحة والصبوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 17 رمـــضــان
عـام 1433 اHــوافـق 5 غـــشـت ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسـّــيــد

رضـــــــــا بـــن اجلــــــوزيp رئــــيــــســـــا لــــلــــدّراســـــات بـــــاHــــكــــتب
الــوزاري لألمن الداخلـي في اHؤسســة بـوزارة السـياحـة

والصّناعــة التقليديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW مــــديــــرينـن تــــعــــيــــW مــــديــــرين

للسياحة والصللسياحة والصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيــة

أسـمــاؤهم مـديــرين لـلــسـيـاحــة والـصّــنـاعــة الـتــقـلـيــديـة في
الواليات اآلتـية :

pفي والية تيزي وزو pرشيد غدوشي -
pفي والية بومرداس pنور زوليم -

pفي والية سوق أهراس pالزبير بوكعباش -
- اHهدي خيدلp في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433
Wـــنـــان تـــعـــيـــWيــــتـــضـــمّـــنـــان تـــعـــيـــ pيــــتـــضـــم p2012 ــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــةHــــوافق اHا
رؤســــاء دراســـات بـــوزارة الـــصرؤســــاء دراســـات بـــوزارة الـــصّـــنــــاعـــة واHـــؤســـســـاتـــنــــاعـــة واHـــؤســـســـات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHوافق 5 غـشت سنة 2012 تـعيّن اآلنـستـان والسّـيد

اآلتـــيــــة أســــمــــاؤهم رؤســــاء دراســــات بـــوزارة الــــصّــــنــــاعـــة
واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار :

- فـــــاطـــــمـــــة الـــــزهــــــراء بـــــوتـــــويسp بـــــقــــــسم تـــــرقـــــيـــــة
pتوسطةHؤسسات الصّغيرة واHا

pبقسم جاذبية االستثمار pعيدة بن مهيريس -
- فــــــيـــــــصل يـــــــعــــــلـىp بــــــقـــــــسم اHـــــــشــــــاريـع الـــــــكــــــبــــــرى

واالستثمارات اHباشرة األجنبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2012 تــعــيّـن الــسّــيــدة رزيــقــة

عـــدةp رئــــيـــســـة دراســــات لـــدى مـــديــــر الـــدّراســـات اHــــكـــلّف
بـــتــــرقـــيـــة االســـتــــثـــمـــار بـــالــــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة لــــتـــطـــويـــر

االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
5 غـشت سـنة  غـشت سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـشـبـاكن تـعـيـW مـديـر الـشـبـاك
الــوحـيــد غـيــر اHـركــزي لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـرالــوحـيــد غـيــر اHـركــزي لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر

االستثمار بقسنطينة.االستثمار بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــيـــد حـــبــيب

بــحــوحp مـديــرا لــلــشـبــاك الــوحــيـد غــيــر اHــركـزي لــلــوكــالـة
الوطنية لتطوير االستثمار بقسنطينة.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
pWترشّحHتسمية قائمة ا -

pّاالنتماء السّياسي -
pلفّ واسمهHلقب مودع ا -

pلفّ في القائمةHترتيب مودع ا -
- تاريخ اإليداع وساعته.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـشــتـمل اسـتــمـارة اHـعـلــومـات الـشــخـصـيّـة
على اHعلومات اHتعلّقة باHترشّح اآلتية : 

- انــــتــــخــــاب اجملــــلس الــــشّــــعــــبـيّ الــــبــــلــــديّ أو اجملــــلس
pحسب احلالة pّالشّعبيّ الوالئي

pعنيّةHالدّائرة االنتخابيّة ا -
pWترشّحHتسمية قائمة ا -

pترشح في القائمةHترتيب ا -
- لـقب اHـتـرشح واسـمه بـاللّـغـة الـعـربـيّـة وبـاحلروف

pالالّتينيّة
pاجلنس -

pيالد ومكانهHتاريخ ا -
pهنةHا -

pستخدِمHا -
pاجلنسيّة -
pالنّسب -

pاحلالة العائليّة -
pّالعنوان الشّخصي -

pالوضعيّة إزاء اخلدمة الوطنيّة -
pّستوى التّعليميHا -

- تـعهّـد شرفيّ باحـترام أحـكام اHادّة 75 من الـقانون
الــــعــــضـــوي رقم  12 - 01 اHــــؤرّخ في  18 صــــفــــر عـــام 1433
pتعلق بنظام االنتخاباتHوافق  12 يناير سنة 2012 واHا
- إطــار مـخـصًّص لإلدارة يــتـضــمّن قـبـول الــتّـرشـيح

أو رفضه وكذا األسباب.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـشـتـمل مـطـبـوع تـرتـيب اHـتـرشّـحـW عـلى
ترتيب اHترشّحpW مع إبراز ما يأتي :

- ألــقــاب اHــتــرشـحــW وأســمــاؤهم بــالــلّـغــة الــعــربــيّـة
pواألحرف الالّتينيّة

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 21  ش  شـوّال عام ال عام 1433 اH اHـوافق وافق 8 س سـبـتـمـبربر
سـنـة ة p2012 يـp يـحـحـــــدّد اHـد اHــمــــيـيـّـزات الزات الــــتّـقــــنـيّــــة السة السـتــــمـارةارة
WــــــــــتــــــــــرشرشّــــــــــحــــــــHوائم اHالالــــــــــتًًّّــــــــــصــــــــريريـح بح بــــــــــالالــــــــتّــــــــــرشرشّـح في قح في قــــــــــوائم ا
النالنــــــتــــــــخــــــاب أعاب أعــــــــضــــــاء اجملاء اجملــــــــالس الالس الــــــشّــــــــعــــــبــــــــيّــــــة الة الــــــــبــــــلــــــــديديّــــــة

والوالئيوالوالئيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 332
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة
2012 واHــتــعــلّق بــالــتــصــريح بــالــتــرشح النــتــخــاب أعــضــاء

pاجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدّد هـذا الـقـرار اHـمـيّـزات الـتّـقـنـيّة
WــتــرشّــحــHالســـتــمــارة الــتًّـــصــريح بــالــتّـــرشّح في قــوائـم ا
اHنـصوص علـيــهـا في اHرســوم الـــتّنـفيذيّ رقم 12 - 332
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتمّ  إعـداد اسـتــمـارة الـتّــصـريح بــالـتّـرشّح
في ±ـوذج مـوحّـدp وتـقـدّم في شـكل حـافـظـة مـلفّ تـتضـمّن

ما يأتي :
pWترشّحHاستمارة إيداع قائمة ا -

- اسـتــمــارة اHــعــلــومـات اHــتــعــلّــقـة بــكلّ مــتــرشّح في
pالقائمة

pWترشّحHمطبوع يتضمّن ترتيب ا -
- قـائــمـة الـوثــائق اHـطــلـوب أن يـقــدمـهـا كـلّ مـتـرشّح

لتكوين ملفّ التّرشح.
pWترشّحHادّة ة 3 :  : تشتمل اسـتمارة إيداع قائـمة اHاداHا

على البيانات اآلتية :
- انــــتــــخــــاب اجملــــلس الــــشّــــعــــبـيّ الــــبــــلــــديّ أو اجملــــلس

pحسب احلالة pّالشّعبيّ الوالئي
pعنيّةHالدّائرة االنتخابيّة ا -
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pتواريخ وأماكن ميالدهم -
pاجلنس -

pعناوينهم الشّخصيّة -
- توقيعاتهم.

6 : : يــــــنـــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــرّســـمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة الــــدّ�ــــقـــراطــــيّـــة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 21 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 8

سبتمبر سنة 2012.
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 21 ش شـوّال عال عـام ام 1433 اH اHـوافق وافق 8 س سـبـتـمـبـر
p p2012 يـحــــدّد اHـد اHــمــــيـيـّــــزات الزات الـتّــــقـنــــيّــــة السة السـتــــمـارةارة سـنـة ة 
WــــتــــرشرشّــــحــــHم اHاكاكــــتــــتــــــاب الاب الــــتــــوقوقــــيــــعــــــات لات لــــصــــالح قالح قــــوائوائـم ا
األحاألحـرار النتخاب أعرار النتخاب أعـضاء اجملالس الشضاء اجملالس الشّـعبيعبيّة الة الـبلديبلدّية

والوالئيوالوالئيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 332
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة
2012 واHــتــعــلّق بــالــتــصــريح بــالــتــرشح النــتــخــاب أعــضــاء

pاجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 333
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة
2012 واHـتــعـلّـق بـاســتــمـارة اكــتـتــاب الــتـوقــيـعــات لــصـالح

قـــوائم اHـــتـــرشــــحـــW األحـــرار النـــتـــخـــاب أعـــضـــاء اجملـــالس
pالشّعبيّة البلديّة والوالئيّة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدّد هـذا الـقـرار اHـمـيّـزات الـتّـقـنـيّة
WـترشـحHالسـتـمارة اكـتتـاب الـتوقـيعـات لـصالح قـوائم ا
األحرار اHـنـصـوص عـلــيهــا في اHـرســوم الـــتّـنفـيذيّ رقم
12 - 333 اHـــــــــــؤرّخ فـي 19 شـــــــــــوّال عـــــــــــام 1433 اHـــــــــــوافـق 6

سبتمبر سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتمّ إعـداد اســتـمـارة اكــتـتــاب الـتـوقــيـعـات
في ±ــوذج مــوحّـد تــبــعــا لــلـمــمــيــزات الـتــقــنــيــة احملـددة في

اHلحق اHرفق بهذا القرار.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــجب أن تــــبـــيّـن في اســــتـــمــــارة اكـــتــــتـــاب
التوقيعاتp باللّغة العربيّةp ما يأتي :

pاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية -
- انــــتــــخــــاب اجملــــلس الــــشّــــعــــبـيّ الــــبــــلــــديّ أو اجملــــلس

pحسب احلالة pّالشّعبيّ الوالئي
pالعنوان : استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي -

pـعـنـيّـة (الـواليـة أو الـبـلـديةHالـدّائـرة االنـتـخـابـيّـة ا -
p(حسب احلالة

- تــصـريح اHـوقّـع والـتـعــريف بـالــقـائـمــة اHـسـتــفـيـدة
pمن التوقيع

- حـــالــة اHـــوقّع اHــدنـــيــة : أي لـــقــبه واســـمهp وتــاريخ
مـيالده ومـكـانهp وكـذلك أسـمـاء أصولـه من الـدرجة األولى

pوألقابهم
pوقّعHعنوان ا -

pرقم التسجيل في القائمة االنتخابية -
pرقم بـطــاقـة الـتـــعـريف الـوطـنـيـة ( جـواز الـسـفر -

pأو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه
pعني وبصمتهHتوقيع ا -

WـادتـHإشـارة " مالحــظـات هـامــة " تـذكــر بـأحـكــام ا -
72 و225 من القانون العضوي رقم 12 - 01 اHؤرّخ في 18

صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق
بنظام االنتخابات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 21 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 8
سبتمبر سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
تـــطــبـع اســتـــمــارة اكــتــتـــاب الـتّـــوقــيـع الــشّــخـصـيّ
فـي ورق ذي اللون األبـيـض بالنسبة للمجالس الشعبية
الــبـــلــديـــة ولـــون أزرق بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة

الوالئية من 72 غـراما بقياس21 سم X 27 سم.
pةp1 - اجلم - اجلمـهـوريوريّـة اجلة اجلـزائريزائريّـة الة الـدّ�ـقـراطراطـيّة الة الـشّـعـبـيّة

في األعلى وفي الوسط :في األعلى وفي الوسط :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 16 ضعيف.
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2 - ان - انـتـخـاب أعاب أعـضـاء اجملاء اجملـالالـس الس الـشّـعـبـيّـة الة الـبـلـديديّـة أوة أو
اجملالس الشاجملالس الشّعبيعبيّة الوالئية الوالئيّة ة p2012 حسب احلالة :p حسب احلالة :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 24 ضعيف.

3 - العنوان : استمارة الت - العنوان : استمارة التّوقيع الشوقيع الشّخصيخصيّ : :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الوالية - الوالية : .................................
البلديّة : ......................................
الوالية : .......................................

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.

5 -  تصريح اHوق -  تصريح اHوقّع :ع :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 14 ضعيف.
6 - اسم اHوق - اسم اHوقّع ولقبه باللع ولقبه باللّغة العربيغة العربيّة :ة :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.

7 - اسم اHوقع ولقبه باألحرف الال - اسم اHوقع ولقبه باألحرف الالّتينيتينيّة :ة :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 14 ضعيف.
8 - تاريخ ميالد اHوقع ومكانه : - تاريخ ميالد اHوقع ومكانه :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.

9 - اسم األب واسم األم - اسم األب واسم األمّ ولقبها : ولقبها :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 14 ضعيف.

10 - عنوان اHوق - عنوان اHوقّع :ع :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.

11 - رقم ال - رقم الــــــــتّــــــســــــجــــــــيل في اليل في الــــــــقــــــائائــــــمــــــــة االنة االنــــــتــــــخــــــــابابــــــيّــــــة

(للموق(للموقّع) :ع) :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 14 ضعيف.

12 - رقم الوثيق - رقم الوثيقـة الة الّتي تثبت هوتي تثبت هوّيّة اHوقة اHوقّع وتاريخع وتاريخ

تسليمها ومكانه :تسليمها ومكانه :
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 14 ضعيف.

13 - الت - التّوقيع والبصمة :وقيع والبصمة :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 خشن.

14 - مـالحـظات هام - مـالحـظات هامّة :ة :

- نوع احلروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف.

72 W WـــــــادادّتـتـــــHـام اH15 - مـالحـ - مـالحـــــــظـظـــــــتــــان تان تــــــذكذكّـــــران بران بــــــأحأحــــــكـكـــــام ا

و225  من ال  من الـقـانون انون الـعـضوي رقم  الـعـضوي رقم  12 -  - 01 اHؤر اHؤرّخ في  خ في  18
صــفــر عــام صــفــر عــام 1433 اHــوافق   اHــوافق  12 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2012 واHــتــعــلق واHــتــعــلق

بنظام االنتخابات.بنظام االنتخابات.
- نوع احلروف : مطبعيّ.

- السّمك : 12 ضعيف.

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 21  جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2012 يـعـدp يـعـدّل الـقـرار اHـؤرل الـقـرار اHـؤرّخ في خ في 15 ربـيع ربـيع
الـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 31 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة 2010
واHــتـضــمواHــتـضــمّن تـعـيــW أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوقن تـعـيــW أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوق

الوطني للسكن.الوطني للسكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 21 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHــوافق 13 مـايــو ســنـة p2012 يــعــدّل الــقـــرار اHـؤرّخ

في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431 اHــوافق 31 مـــارس ســـنـــة
2010 واHــتـضــمّن تـعـيــW أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوق

الوطني للسكنp كما يأتي  :
«............ (بدون تغيير) ............

- السـيد مـحمـد زوخp ¡ثل وزيـر السـكن والعـمران
خلفا للسيد إلياس فروخي.

............ (الباقي بدون تغيير) ............»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 5 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 25 يــونــيــو يــونــيــو
Wن تــــفـــويض ســــلـــطـــة الــــتـــعـــيـــWيـــتــــضـــمّن تــــفـــويض ســــلـــطـــة الــــتـــعـــيـــ pيـــتــــضـــم p2012 ســـنـــة ســـنـــة 
والـتسييـر اإلداري إلى اHفتشـW اجلهويW لـلعمرانوالـتسييـر اإلداري إلى اHفتشـW اجلهويW لـلعمران

والبناء.والبناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
Wوالـتـسيـيـر اإلداري لـلمـوظـف Wـتـعلّق بـسـلـطة الـتّـعـيHوا
وأعـــــوان اإلدارات اHـــــركـــــزيــــــة والـــــواليـــــات والــــــبـــــلـــــديـــــات

pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا



25 شو شوّال  عام ال  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2250

12 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

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

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

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة

p2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
إلى األسالك الــتــقـنــيــة اخلــاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفــة بــالـســكن

pوالعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-389 اHؤرّخ
في 29 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2008
واHــتـضــمّن إنـشــاء اHـفــتـشـيــة اجلـهــويـة لــلـعــمـران والــبـنـاء

pتمّمHا pويحدّد مهامها وعملها
- وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة اHــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ في أوّل رمــضـان عـام 1410
اHــوافق 27 مـــارس ســـنـــة 1990 واHـــذكـــــور أعالهp تـــفـــوّض
Wللـعمـران والبـناء سـلطـة التّـعي Wاجلهـوي WفـتشـHإلى ا
والـــتـــســـيـــيـــر اإلداري لــلـــمـــســـتـــخـــدمـــW اHــوضـــوعـــW حتت

سلطتهم.

pـــــــادّة األولـى أعالهHــــــادّة ة 2 :  : ال يـــــــخـــــــضـع ألحــــــكـــــــام اHــــــاداHا
الـتّـعـيـW وإنــهـاء اHـهـام في اHــنـاصب الـعـلـيــا الـتي تـخـضع
ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 09-241 اHــؤرّخ في 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمّن
الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاHــــوظـــفــــW اHـــنــــتــــمـــW إلى
األسالك الــــتـــقـــنــــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلّــــفـــة بـــالــــسّـــكن

والعمرانp وكذا شروط تعيينهم في هذه اHناصب.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 5 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 25
يونيو سنة 2012.

نور الدين موسىنور الدين موسى

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 30 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 25 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة p2011 يــتــضــمن p يــتــضــمن تــــعـيــــW أعW أعــــضــــاء ماء مــــجـلس إدارةلس إدارة

اHعهد الوطني للعمل.اHعهد الوطني للعمل.
ـــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 30 مـحرّم عام 1433 اHـوافق
pاألعـضـاء اآلتـيـة أسـمـاؤهم Wيـعـ p2011 25 ديـسـمـبـر سـنـة

تــــطــــبـــيــــقــــا ألحــــكــــام اHـــادة 8  مـن اHـــرســــوم رقم 81 - 235
اHـؤرّخ في 29 غـشت سـنة 1981 واHتـضـمن إنـشـاء اHـعـهد
الـوطني لـلـعملp اHـعدّل واHـتمّـمp في مجـلس إدارة اHعـهد

الوطني للعمل Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
اآلنسة والسّادة :

pــكــلّف بــالــعــملHــثـل الـــوزيـــر ا¡ pمــخــازني رابح -
pرئيسـا

pكلّف بالعملHثـل الـوزيـر ا¡ pدروة عبد العالي -
pاليّةHكلّف باHثل الوزير ا¡ pصاري عبد الرزاق -
- بلغا® شفيـقةp ¡ثلة الوزير اHكلّف باالستشراف

pواإلحصائيات
- مـــــزهــــود أرزقـيp ¡ـــــثل االحتـــــاد الــــعـــــام لـــــلــــعـــــمــــال

pWاجلزائري
- مـــقـــاتـــلي احملـــفـــوظp ¡ـــثل الـــكـــنـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامــة

للمؤسسات اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 11 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 3
مايـو سـنة مايـو سـنة p2012 يعـدp يعـدّل القـرار اHؤرل القـرار اHؤرّخ في خ في 19 مـحرم مـحرم
عام عام 1432 اHوافق  اHوافق 25 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة 2010 واHـتضمن واHـتضمن
تـعـيـW أعW أعـضـاء ماء مـجـلس اللس الـتـوجوجـيـه له لـلـوكوكـالالـة الة الـوطوطـنـيةية

لدعم تشغيل الشباب.لدعم تشغيل الشباب.
ـــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 11 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHــــوافق 3 مـــايــــو ســـنـــة 2012 تـــعــــدّل أحـــكــــام الـــقـــرار

اHـؤرّخ في 19 مـحـرم عام 1432 اHـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة
2010 واHتـضمن تـعـيW أعـضاء مـجلس الـتـوجيه لـلوكـالة

الوطنية لدعم تشغيل الشبابp كما يأتي :
...................................................................."
- الـــســيـــد عالوشـــيش عــبـــد الـــرزاقp ¡ــثل الـــوزيــر

pكلف بالشبابHا
- الـــــســــيـــــد عـــــريف مـــــرادp ¡ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف

pتوسطةHؤسسات والصناعات الصغيرة واHبا
- السـيد بـدراني عبـد القـادرp ¡ثل الـوزير اHـكلف
باالستشراف واإلحصائيات.....................................
.................. (الباقي بدون تغيير) ................."
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وزارة الصحـة و السكـان وإصـالحوزارة الصحـة و السكـان وإصـالح
اUستشفيــاتاUستشفيــات

قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 23
فــــبــــرايـــر ســــنـــةفــــبــــرايـــر ســــنـــة p2012 يــــعـــدل الــــقــــرار اHـــؤرخ فيp يــــعـــدل الــــقــــرار اHـــؤرخ في28
ربيع الـثاني عام ربيع الـثاني عام 1420 اHوافق  اHوافق  10 غـشت سنة  غـشت سنة 1999
الــذي يــحــدد مـقــايــيس مــقــرات مـؤســســات الــتــكـوينالــذي يــحــدد مـقــايــيس مــقــرات مـؤســســات الــتــكـوين

شبه الطبي اخلاصة و جتهيزاتها.شبه الطبي اخلاصة و جتهيزاتها.
ــــــــــــــــــــــــ

pستشفياتHإن وزير الصحة و السكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 98  - 371
اHــــؤرخ في 4 شـــــعــــبـــــان عــــام 1419 اHــــوافق 23 نـــــوفــــمـــــبــــر
سـنـة 1998 الـذي يـحـدد شــروط إنـشـاء اHـؤسـسـات اخلـاصـة

pفي التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 28 ربـــيع الـــثـــاني
عـــــام 1420 اHــــــوافق 10 غــــــشـت ســــــنـــــة 1999 الــــــذي يــــــحــــــدد
مقـاييس مقـرات مؤسسـات التكـوين شبه الطـبي اخلاصة

pتممHا pو جتهيزاتها
يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـعدل هـذا القرار بـعض أحكـام القرار
اHــؤرخ في 28 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1420 اHــوافق 10 غــشت

سنة 1999 واHذكور أعاله.
2 :  : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 8 من الـــقـــرار اHـــؤرخ اHــادة اHــادة 
في 28 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1420 اHــــوافق 10 غــــشت ســــنـــة

1999 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 8 : يـــجب أن حتـــتــوي قـــاعـــة الـــدروس عــلى15
مـــقـــعـــدا بـــيـــداغـــوجـــيـــا عـــلى األقـل وأال تـــتـــعــدى 30 مـــقـــعــدا

بيداغوجيا".
3 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة  14 من الــقــرار اHــؤرخ اHـادة اHـادة 
فـي  28 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1420 اHـــــــــوافق 10 غـــــــــشت

سنة 1999 واHذكور أعالهp كما يأتي : 
 "اHـادة  14 : يـجـب أن تـســتــجـيب جتــهــيـزات وعــتـاد
قـاعـات األعـمـال الـتــطـبـيـقـيـة لـلـمـقـايـيس اHـعـمـول بـهـا في

هذا اجملال و أن تكون متكيفة مع التكوين اآلتي :
 pمساعد التمريض -

pعون في رعاية األطفال -
pمساعد جراح األسنان -

حتدد قـائمة  الـعتـاد  اخلاص بالـتكـوين اHذكور أعاله
في اHالحق األول و2 و3 اHرفقة بهذا القرار".

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق 23 فبراير سنة 2012.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة العتاد اخلاص بقاعة األعمال التطبيقية لتكوينقائمة العتاد اخلاص بقاعة األعمال التطبيقية لتكوين

مساعدي التمريضمساعدي التمريض
أ - العتاد اخلاص  للتمريض :أ - العتاد اخلاص  للتمريض :

pسرير متحرك -
pأفرشة -

pمسندان -
pوسادتان -

p6 أجواخ أسرة -
p6 حافظات أسرة من مطاط -
p6 حافظات أسرة من نسيج -

pأغطية -
pغطاء سرير -

p6 مناشف للغسل -
p6 قفازات للغسل -

p4 أحواض بالستيكية -
pحوضان  للسرير -

pWحوضان لغسل الرجل -
pوعاءان للغسل -

pكأسان -
pخافظات اللسان -

- عربة النظافة.
ب - عتاد للعالج اخلاص بالتمريض القاعدي :ب - عتاد للعالج اخلاص بالتمريض القاعدي :

pمعقام -
- مواد كيميائية  للتعقيم و االختبارات Hراقبة

pالتعقيم
pتريHشريطان للقياس ا -

pميزان األشخاص و مقياس الطول -
pمصباحان للجيب -

pراقبة الفعلH مطرقة -
pسخانتان -

pكيسان للتبريد -
pحامل مع أوراق احلرارة -
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p6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات -
p6 أجهزة  لقياس احلرارة -

p10 مصصات -
p6 صينيات  كبيرة ومتوسطة وصغيرة -

p6 صحون  كلوية -
- إبر وحقن من مخـتلف اHعاييـر في العضلةp حتت

pاجللد و في اجللد
pحاقن متواصل -

- 6 أســطــوانــات من اإليــنــوكس كــبـيــرة ومــتــوســطـة
وصغيرة.

ج - العتاد اخلاص بالتضميد والتثبيت :ج - العتاد اخلاص بالتضميد والتثبيت :
pعربة مجهزة بعلبة  لرمي الضمادات -

pعلب معدات للتضميد البسيط -
pكمادات -

pقطع من القماش -
- لفافة فالبو �ختلف األحجام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق اHلحق 2

قائمة العتاد اخلاص بقاعة األعمال التطبيقية لتكوينقائمة العتاد اخلاص بقاعة األعمال التطبيقية لتكوين
عون في رعاية اHواليد عون في رعاية اHواليد 

أ - العتاد اخلاص باألعمال التطبيقية في التغذية :أ - العتاد اخلاص باألعمال التطبيقية في التغذية :
pسخانة لــ 4 تالميذ على األكثر -

pجهاز سوكسلي -
pحوضان من إينوكس -

- ميزان منزلي.
خزانة حائط  لكل فوج يضم خزانة حائط  لكل فوج يضم  4 تالميذ حتتوي :تالميذ حتتوي :

pWطاست -
p4 صحون كبيرة -
p4 صحون صغيرة -

p4 شوكات -
p4 مالعق صغيرة -

p4 مالعق -
pW4 سكاك -

p4 مالعق خشبية -
pفاحت العلب -

pمغرفة -
pعصارة الليمون -

p4 كؤوس -
pW4 فناج -

pكأس قياس مدرج -
pطاحنة اخلضر -

p(4) مجموعة من القدر -
- ســـلــة مــجــهــزة بـ  6 رضـــاعــات مــجــهـــزة بــالــضــروع

pوالكبسوالت
pمقطرة -

pفرينة pملح pأرز p5 علب مغلقة  سكر -
pسحات¡ -
pمنشفات -

pسحة  للصحون¡ -
- منظف.

ب - العتاد اخلاص بالتمريض :ب - العتاد اخلاص بالتمريض :
pسرير للرضيع -

pأفرشة -
pمسندان -
pوسادتان -

p6 أجواخ أسرة -
pطاطH6 حافظات أسرة من ا -

pأغطية -
pغطاء سرير -

p6 مناشف للغسل -
p6 قفازات للغسل -

p4 أحواض بالستيكية -
pحوضان -
pكأسان -

pخافظات اللسان -
- عرابة النظافة.

ج - عتاد للعالج اخلاص بالتمريض القاعدي :ج - عتاد للعالج اخلاص بالتمريض القاعدي :
pمعقام -

- اHـــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة اHـــســـتـــعـــمـــلـــة في الـــتـــعـــقـــيم
pراقبة التعقيمH واالختبارات

pتريHشريطان للقياس ا -
pميزان األشخاص ومقياس الطول -

pمصباحان للجيب -
pراقبة الفعلH مطرقة -

pسخانتان -
pكيسان للتبريد -

pحامل مع أوراق احلرارة -
p6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات -
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p10 مصصات -
p6 صينيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة -

p6 صحون كلوية -
- حقن و إبر من كل اHعـايير في العضلة حتت اجللد

pو في اجللد
- 6 أســطـوانــات  من اإليـنــوكس كــبـيــرة ومـتــوسـطـة

وصغيرة.
د/ عتاد  للتضميد والتثبيت :د/ عتاد  للتضميد والتثبيت :

pعربة مجهزة بعلبة لرمي الضمادات  -
pعلب معدات للتضميد البسيط  -

pكمادات  -
pقطع من القماش  -

-  لفافة  فالبو �ختلف األحجام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 3
قائمة اHعدات  اخلاصة بقاعة األعمال التطبيقية لتكوينقائمة اHعدات  اخلاصة بقاعة األعمال التطبيقية لتكوين

مساعدي جراحي األسنانمساعدي جراحي األسنان
أ - عيادة طب األسنان :أ - عيادة طب األسنان :

p(آلة للرص وأكياس) الصنف ب pمعقام 23 ل -
pمثاقب -

pحامالت مثاقب -
pصينيات فحص من العقيق من النوع الصغير -

pصينيات من الفالذ ذات حجم كبير -
pمالقط مرنة -

 pصقولHمسابر من النوع ا -
pمسابر دواعم السن -
pعادنHمصقالت  ا -

pلغمHحامالت ا -
pلغمHأجهزة خلط ا -

pمداكك -
pمقابض + مبضع مزود بشفرات -
pكوالب مطاطية موقفة  للنزيف -

pمباعد للخدين -
pمكاحت حادة -
pمرائي للفم -

pمناشر للعظام -
pحامالت للقطن -

  pنظارات وقائية -
- كرسي طبيب األسنان.

ب -  العالج في طب األسنان و احملافظة  عليها :ب -  العالج في طب األسنان و احملافظة  عليها :
p مالوق خلط -
pمالوق الغلق -

- صفائح زجاجية.
ج - الــعالج في الــرمــامــات و تــقــو£ عــظــام األســنــانج - الــعالج في الــرمــامــات و تــقــو£ عــظــام األســنــان

والفك :والفك :
- حـــامـالت الـــبـــصــــمـــات عــــلـــوي و ســـفــــلي لـــلــــرمـــامـــة

 pالكلية  للراشدين
- حـــامـالت الـــبـــصــــمـــات عــــلـــوي وســـفــــلي  لـــلــــرمـــامـــة

pاجلزئية  للراشدين
- حــامالت الـبـصــمـات عـلـوي  وســفـلي لـتــقـو£ عـظـام

pاألسنان والفك
pأوعية اجلبس -

- سكاكW للشمع.
د - العالج في الطب اHرضي :د - العالج في الطب اHرضي :

- كـالبـــات عــلـــويـــة وســـفــلـــيـــة  لــلـــضـــرس لـــلــراشـــدين
pواألطفال

- كالبات عـلوية وسـفلـية للـضرس وماقـبل الضرس
pللراشدين

- كـالبــــات عــــلــــويــــة وســــفــــلــــيـــــة لألســــنــــان األمــــامــــيــــة
pللراشدين واألطفال

pرافعات ذات أذرعة -
pرافعات مستقيمة -

pوينتر -
pجهاز اقتالع الضرس من الفك -

- مكاحت.
هـ  - طب اللثة :هـ  - طب اللثة :
pمكاشط بسيطة -

- مكاشط ما بW األسنان.
و - اHواد اHستخدمة في طب األسنان :و - اHواد اHستخدمة في طب األسنان :

pمالغم -
pمواد مركبة -

pاسمنت تثبيت -
pجبس -

pراتنج ساخن وبارد -
pشمع -

pأوكسيد الزنك اخلفيف والثقيل -
- عجينة تضميد األسنان.
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مارس سنة مارس سنة 2012

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.139.962.700,04

808.138.746.959,59

123.242.591.809,38

286.115.828,43

12.907.973.034.009,58

161.938.866.809,65

0,00

0,00

0,00

6.122.452.335,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.188.959.231,90

501.426.105.633,63

14.520.456.835.317,89

2.765.304.441.862,99

147.563.998.198,36

745.418.542,00

137.475.304.161,91

5.638.866.593.984,94

506.640.400.637,30

2.345.607.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.075.915.094.892,17

14.520.456.835.317,89

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

976.102.987.110,70

123.627.558.981,21

286.733.459,23

13.090.134.713.572,12

161.938.866.809,65

0,00

0,00

0,00

7.707.328.451,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.292.483.805,97

340.483.651.682,28

14.711.714.286.572,93

2.790.865.965.461,77

146.939.100.821,23

1.136.495.169,65

137.475.304.161,91

5.819.783.686.390,04

505.969.305.939,48

2.320.739.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.086.466.845.590,63

14.711.714.286.572,93

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 أبريل سنة أبريل سنة 2012



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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

980.401.200.854,02

124.659.106.810,06

296.726.909,10

13.245.658.823.740,75

161.938.866.809,65

0,00

0,00

0,00

6.524.014.893,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.338.712.998,31

237.992.305.068,32

14.768.949.720.783,40

2.830.937.667.924,31

149.007.660.270,45

829.513.912,50

137.475.304.161,91

5.969.070.949.829,60

791.384.316.138,32

1.873.100.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.114.805.725.508,09

14.768.949.720.783,40

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مايو سنة مايو سنة 2012

25 شو شوّال  عام ال  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2850

12 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م
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