
العدد العدد 56
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

اخلميس اخلميس 25  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 11  أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 256

11 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 12 - 356 مـؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافق3 أكــتــوبــر ســنــة r2012 يــتــضــمن إحــداث أبــواب
وحتويل اعـتماد في ميزانيـة الدولة............................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12 - 355 مـؤرّخ في 16 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 2 أكــتــوبــر ســنـة r2012 يـحــدد تــشـكــيــلــة اجملـلس
الوطني حلماية اHستهلكW واختصاصاته......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي الــقـعـدة عـام 1433 اHـوافق 17 ســبـتـمــبـر سـنـة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــكـلّف �ــهـمـة
�صالح الوزير األول.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام والي مـنـتـدب لدى
والي والية اجلزائر بسيدي أمحمد...............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 24 سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام اHفـتش العـام لوالية
ميلة........................................................................................................................................................

مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام األمـW الــعـام
لوزارة الشؤون اخلارجية...........................................................................................................................

مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــر الــعـام
إلفريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية..............................................................................................................

مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام األمـW الــعـام
لوزارة الطاقة واHناجم..............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 ذي الــقـعــدة عـام 1433 اHـوافق 24 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر الــشـؤون
الدينية واألوقاف في والية البيض..............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 24 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام اHــديــر اجلــهـوي
للتجارة بباتنة.........................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الـقعـدة عام 1433 اHوافق 17 سبـتمبـر سنة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مدير
جامعة اجلزائر 3.....................................................................................................................................
مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الـقعـدة عام 1433 اHوافق 17 سبـتمبـر سنة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مدير
جامعة اHدية...........................................................................................................................................
مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 24 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يـتــضــمّن تـعــيـW مــفـتش
باHفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية............................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 24 سبـتمبـر سنة r2012 يـتضـمّن تعيـW نائـبي مدير
باHديرية العامة للوظيفة العمومية........................................................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام 1433 اHـوافق 24 سـبـتمـبـر سـنة r2012 يـتضـمّن تـعيـW وال "خارج
اإلطار"...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 24 سبـتمبر سنة r2012 يتضـمّن تعيW الـكاتب العام
لبلدية العلمة في والية سطيف...................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ

11 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
Wاألم Wيـتضـمّـن تـعـيـ r2012 ـوافق 17 سـبــتـمـبــر سـنـةHمــرسـوم رئـاسـيّ مـؤرّخ في أوّل ذي الـقــعـدة عـام 1433 ا
العام لوزارة الشؤون اخلارجية...................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 8 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 24 سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمّـنان تـعيـW نواب مـديرين
بوزارة الشؤون اخلارجية.................................................................................................................

مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي الــقـعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يـتـضـمّن تــعـيـW األمـW الـعـام
لوزارة الطاقة واHناجم.................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHوافق 24 سـبتـمـبر سـنة r2012 يـتـضمّن تـعـيW مـديـر الشـؤون الـدينـية
واألوقاف في والية غرداية..............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 17 سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتضـمّن تـعـيW األمـW الـعـام لوزارة
الفالحة والتنمية الريفية..............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 ذي الــقـعــدة عـام 1433 اHـوافق 24 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يـتـضــمّن تـعــيـW نـائب مــديـر بـوزارة
التجارة....................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة r2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الديوان................

قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة r2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى رئيس الديوان..............

قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة r2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.......

قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة r2012 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نوّاب مديرين..........

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 رجب عـام 1433 اHـوافق 3 يـونـيـو سـنة r2012 يـتضـمن تـنـظيم اإلدارة اHـركـزيـة لوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف في مكاتب..........................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واJدينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واJدينة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 20 مـايـو سـنة r2012 يـتضـمن إحـداث نـشـرة رسـمـية
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة..............................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة r2012 يحدد تصنيف اHعهد التكنولوجي
للغابات وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له...............................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 16 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يـحــدد تـصــنـيف مــراكـز تــكـوين
األعوان التقنيW اHتخصصW في الغابات وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها..............................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 9  مـايـو سـنـة r r2012 يـحـدّد كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـو�
حــســاب الـتــخــصـيـص اخلـاص رقم 109-302 الــذي عـنــوانه "صــنــدوق مـكــافــحــة الـتــصــحــر وتـنــمــيــة االقـتــصــاد الــرعـوي
والسهوب"...............................................................................................................................................
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25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 456

11 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 9  مـايـو سـنـة r2012 يــعـدّل ويـتـمّـم الـقـرار الـوزاري
اHشترك اHؤرّخ في 25 ربيع األوّل عام 1427 اHوافق  24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفـيات متابعة وتقو� حساب
التخصيص اخلاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي"..................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 24 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 16  مـايـو سـنـة r2012 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار الـوزاري
اHشـترك اHؤرّخ في 25 ربيع األوّل عام  1427اHوافق 24 أبريل سنة 2006 الـذي يحدد كيفـيات متابعـة وتقو� حساب
التخصيص اخلاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي".............................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 24 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 16  مـايـو سـنة r2012 يـحـدّد كـيفـيـات مـتابـعـة وتـقو�
حساب التخصيص اخلاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية"...........

قـــرار مــــؤرّخ في 14 شـــعــــبـــان عـــام 1433 اHـــوافق 4 يــــولـــيــــو ســـنـــة r2012 يـــتــــضـــمن تــــفـــويض اإلمــــضـــاء إلـى مـــديـــر اHــــصـــالح
البيطرية.................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات

قــرار مـؤرّخ في 18 ذي الــقـعــدة عـام 1433 اHـوافــق 4  أكــتـوبـر سـنـة r2012 يــتـضـمّن تــأسـيس الــلـجـنــة الـقــطـاعـيــة لـلـصــفـقـات
لوزارة الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفيات...............................................................................................

قـرار مؤرّخ في 18 ذي القـعدة عام 1433 اHوافــق 4  أكتـوبر سنة r2012 يـحدّد تشـكيـلة الـلّجنـة القـطاعـية للـصفـقات لوزارة
الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفيات.........................................................................................................

نظم داخليةنظم داخلية

اللاللّجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء اجملالسجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء اجملالس
الشعبية البلدية والوالئية لسنة الشعبية البلدية والوالئية لسنة 2012

النظام الداخلي اHؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 25 سبتمبر سنة 2012.........................................................
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ

11 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوممـــرســوم رئـــاسي رقم رئـــاسي رقم  12 -  - 356 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 3  أكــتـــوبــر ســـنــة أكــتـــوبــر ســـنــة r2012 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن
إحــــداث أبـــــواب وحتــــويل اعــــــتــــمـــــاد في مــــيـــــزانــــيـــــةإحــــداث أبـــــواب وحتــــويل اعــــــتــــمـــــاد في مــــيـــــزانــــيـــــة

الدولة.الدولة.
ـــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 (الفقرة األولى) منه

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

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

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�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

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 35
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

r2012 الية  لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 36
اHـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

r2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
- و�ـــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 - 37
اHـؤرّخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فـبـراير
ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــر الـــعــدلr حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيــر

r2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 12 - 63
اHؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHوافـق 6  فـبرايـر

ســـنـــة  2012 واHـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لــوزيـر االتــصــال من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر �ــوجب قــانـون

r2012 الية  لسنةHا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يحدث في جدول مـيزانيات تـسيير
الوزارات اHذكورة أدناهr األبواب اآلتية :

- الوزير األول :- الوزير األول :
الــفـرع األولr الــوزيــر األولr الــفــرع اجلــزئي األول -

rركزيةHصالح اHا
بـــاب رقــمه 37-04 وعـــنــوانـه  "الــنـــفـــقـــات اHــتـــعـــلـــقــة

بتنظيم وحتضير االنتخابات احمللية 2012".
-  وزارة العدل :-  وزارة العدل :

الـفـرع األولr مديـريـة اإلدارة الـعامـةr الـفـرع اجلزئي
rركزيةHصالح اHاألول - ا

بــــاب رقـــــمه 37-09 وعــــنـــــوانـه "اإلدارة اHــــركـــــزيــــة -
الـنـفـقـات اHتـعـلـقة بـتـنـظـيم وحتضـيـر االنـتـخابـات احملـلـية

."2012

-  وزارة االتصال :-  وزارة االتصال :
الــــفـــرع األولr فــــرع وحــــيـــدr الــــفــــرع اجلـــزئي األول -

 rركزيةHصالح اHا
بــــاب رقــــمه 37-17  وعــــنــــوانه "اإلدارة اHــــركــــزيــــة -
الـنـفـقـات اHتـعـلـقة بـتـنـظـيم وحتضـيـر االنـتـخابـات احملـلـية

."2012

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـــدره واحـــد وثـالثـــون مـــلـــيـــارا وثالثـــة وســـتـــون مـــلـــيـــونـــا
وخـمسمـائة وسبـعة وعشـرون ألف دينار (31.063.527.000 دج)
Wــشــتـركــة وفي الــبــابـHمــقــيــد في مــيـزانــيــة الــتـكــالــيف ا

اHبينW في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــــدره واحــد وثـالثــون مــلـــيــارا وثالثـــة وســتــون مـــلــيــونــا
وخـمسمـائة وسبـعة وعشـرون ألف دينار (31.063.527.000 دج)
يـــــقـــــيّـــــــد فـي مــــيـــزانــــيــــات تــــســــيـــيــــــر الـــــوزارات وفـي

األبـواب اHبينـة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : :  يـــــنــــــشـــــر هــــــــذا اHـــــرســــــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 17 ذي الـقـــعـدة عـام 1433 اHـوافق

3 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول "أ"اجلدول "أ"

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

ميزانية التكاليف اHشتركةميزانية التكاليف اHشتركة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات تنظيم االنتخابات..................................................
نفقات محتملة - احتياطي مجمع.......................................

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

مجموع االعتمادات اHلغاة.................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.................................................

03 - 37

91 - 37

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

الوزير األولالوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
النفقات اHتعلقة بتنظيم وحتضير االنتخابات احمللية 2012.....

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

مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول...........................مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول...........................

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

04 - 37

563.126.000

30.500.401.000

31.063.527.000

31.063.527.000

31.063.527.000

31.063.527.000

31.063.527.000
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اجلدول "ب"اجلدول "ب" (تابع)(تابع)

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

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - االنتخابات.............................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية Hراقبة االنتخابات................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات..................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - نـفـقـات تـسـيـيـر الـلـجـان
الوالئية واللجان البلدية Hراقبة االنتخابات.....................

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

الفرع السادسالفرع السادس
اHديرية العامة للمواصالت الوطنيةاHديرية العامة للمواصالت الوطنية

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

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات...............

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية..مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية..

05 - 37

08 - 37

15 - 37

18 - 37

05 - 37

14.910.500.000

123.160.000

15.033.660.000

15.033.660.000

15.033.660.000

8.046.880.000

6.941.240.000

14.988.120.000

14.988.120.000

14.988.120.000

30.021.780.000

45.220.000

45.220.000

45.220.000

45.220.000

45.220.000

30.067.000.000
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اجلدول "ب"اجلدول "ب" (تابع)(تابع)

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

وزارة العدلوزارة العدل

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHـــركـــزيـــة - الـــنـــفـــقـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــظـــيـم وحتـــضـــيــر
االنتخابات احمللية 2012.................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرالعدلr حافظ األختام.........مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرالعدلr حافظ األختام.........
------------------------------------------------

وزارة االتصالوزارة االتصال

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHـــركـــزيـــة - الـــنـــفـــقـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــظـــيـم وحتـــضـــيــر
االنتخابات احمللية 2012..................................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير االتصال.......................مجموع االعتمادات اخملصصة  لوزير االتصال.......................

403.702.000

403.702.000

403.702.000

403.702.000

403.702.000

403.702.000

572.825.000

572.825.000

572.825.000

572.825.000

572.825.000

572.825.000

09 - 37

17 - 37
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مـرســوممـرســوم تــنـفــيـذي رقم تــنـفــيـذي رقم  12 -  - 355 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2012 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
WـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة اWـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة ا

واختصاصاته.واختصاصاته.
ـــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـنــاء عــلى  الــدســتــورr ال ســيــمــا  اHــادتـان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 24 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 06 اHــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12  يـنـايــر  سـنـة  2012 واHــتـعـلق

rباجلمعيات

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

rالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -326
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-272 اHؤرخ
في 5 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 1992 الـذي
WـــســــتـــهــــلـــكـــHيـــحــــدد تـــكـــويـن اجملـــلـس الـــوطـــنـي حلـــمــــايـــة ا

rواختصاصاته

rو بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية والهدف واHقرالتسمية والهدف واHقر

اHـاداHـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من الـقـانون
رقم  09-03 اHــــؤرخ في 29 صــــفــــر  عــــام  1430 اHــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
WـسـتـهـلـكـHإلى حتـديـد تـشـكـيـلـة اجملـلس الــوطـني حلـمـايـة ا

واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " اجمللس".

يـــــوضـع اجملـــــلس لــــــدى الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــحـــــمـــــايـــــة
اHستهلك.  

يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اجملـلس جـهـاز اســتـشـاري في مـجـال حـمـايـة
اHــســتــهـــلــكــrW يـــكــلف بــإبـــداء رأيه واقــتــراح تـــدابــيــر من
شــأنــهــا أن تــســاهم في تــطــويــر وتــرقــيــة ســيــاســة حــمــايــة

اHستهلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلة  والتنظيم التشكيلة  والتنظيم 

اHاداHادّة ة 3 :  : يتكون اجمللس من �ثل واحد (1) عن :

أ)  بعنوان  الوزارات :أ)  بعنوان  الوزارات :
rالداخلية واجلماعات احمللية -

rائيةHوارد اHا -
rالفالحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -
rستشفياتHالصحة  والسكان وإصالح  ا -

- الــصـــنــاعـــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة
rوترقية االستثمار

rاالتصال -
rوارد  الصيديةHالصيد البحري  وا -

rناجمHالطاقة وا -
- التضامن الوطني واألسرة.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :
rراقبة النوعية والرزمH ركز اجلزائريHا -

r عهد  الوطني  للطب  البيطريHا -
r ركز الوطني   لعلم  السمومHا -

r عهد  الوطني للصحة  العموميةHا -
r عهد  الوطني حلماية النباتاتHا -

rعهد  اجلزائري  للتقييسHا -
rعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعيةHا -

rالديوان الوطني للقياسة القانونية -
r الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- الغرفة  الوطنية للفالحة. 

ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :

- عـن كل جـــمــعـــيـــة حــمـــايـــة اHــســـتـــهــلـــكـــW اHــؤســـســة
rقانونا
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د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :

WـسـتـهـلـكـHخـمـسة (5) خـبـراء  في مـجـال حـمـايـة ا -
وأمن وجـــودة اHــــنـــتــــوجـــاتr يـــخــــتـــارهـم الـــوزيـــر اHــــكـــلف

بحماية  اHستهلك.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــعــــW أعــــضــــاء اجملــــلـس �ــــوجب قــــرار من
الـوزير اHـكلـف بحـمايـة اHسـتـهلك Hـدة خمس (5) سـنوات
قــابـــلـــة  لــلـــتـــجــديـــدr بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح  من الــســـلـــطــة أو

اجلمعية التابعW لها.

ويـعــW األعـضــاء اHــسـتــخـلــفـون حــسب نــفس شـروط
.Wاألعضاء الدائم

اHاداHادّة ة 5 :  :  يسـتخـلف األعضاء الـدائمـون عند انـقطاع
عــهــدتــهمr بــاألعـــضــاء اHــســتــخــلــفـــW حــسب نــفس األشــكــال

للمدة اHتبقية.

يـجب أن يـكـون �ـثلـو الـدوائـر الـوزاريـة والـهـيـئات
واHـــؤســســات الـــعــمـــومــيــة فـي رتــبــة مـــديــر أو خــبـــيــر في

ميدان االستهالك على األقل.

Wويـجب أن يــكـون �ـثــلـو احلـركـة اجلــمـعـويــة حـاصـلـ
عــلى شـــهــادة دراســـات عــلـــيــا أو شـــهــادة لــهـــا عالقـــة �ــجــال

حماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  �ـكن اجملـلسr  في إطـار نـشـاطـاته وبـطلب
من رئـــيـــسه أو من أغـــلـــبـــيـــة أعــضـــائهr أن يـــســـتـــعـــW بــأي
شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي �ـكــنه أن يـنــيـره في أشــغـاله

نظرا إلى مؤهالته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعـد اجملـلسr  بـعد أخـذ رأي الـوزيـر اHـكلف
بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتـــهـــلكr نـــظـــامه الـــداخـــلي ويـــصـــادق عـــلـــيه

 rفي اجتماعه األول rطلقة ألعضائهHباألغلبية ا

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــعــد اجملـلس بــرنـامـج نـشــاطـاتـه قـبل بــدايـة
كل سنة.

ويـعـد تـقريـره الـسنـوي عـنـد نهـايـة كل سـنة في أجل
أقصـاه نهاية شـهر ينـاير من السـنة اHوالـية ويرسله إلى

الوزير اHكلف بحماية اHستهلك.

اHاداHادّة ة 9 :  : يتضمن  اجمللس :

rاجلمعية العامة -

rالرئيس -

rكتبHا -

- اللجان اHتخصصة.

10 :  : تــــكـــلف اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة اHـــشــــكـــلـــة من اHــاداHــادّة ة 
مجموع أعضاء اجمللسr �ا يأتي :

rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاط اجمللس وا -

- دراســــة حـــصــــيــــلـــة نــــشــــاط اجملـــلـس وكـــذا تــــقــــريـــره
rصادقة عليهماHالسنوي وتقييمهما وا

- دراسة كل مسألـة يعرضها علـيها رئيس اجمللس أو
اHكتب أو ثلثا (3/2) أعضائهr وإبداء رأيها فيها.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخب رئـــيس اجملـــلس من بـــW �ـــثــلي
جمعيات حماية اHستهلكW أعضاء اجمللس.

ويـنــتـخب نــائب الــرئـيس مـن بـW �ــثـلي الــهـيــئـات
واHؤسسات العمومية أعضاء اجمللس.

حتـدد شـروط  وكــيـفـيـات االنــتـخـاب �ــوجب الـنـظـام
الداخلي للمجلس.

اHاداHادّة ة 12 :  : يتكون مكتب اجمللس من :

rرئيسا rرئيس اجمللس -

rنائب رئيس -

- منسقي الـلجان اHتخصـصة اHذكورة في اHادة 14
أدناه.

يجتـمع اHكـتب بطـلب من رئـيسه كـلما دعـت احلاجة
إلى ذلك.

يحـدد سير اHـكتب ومـهامـه �وجب الـنظام الـداخلي
للمجلس.

اHاداHادّة ة 13 :  : يتـولى نائب الـرئيـس نيابـة الرئـاسة في
حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس اجمللس.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : �ــــكن أن يــــنــــشـئ اجملــــلس بــــداخــــلـه جلــــانـــا
مــخــتــصــة دائــمــة أو مـــؤقــتــة يــحــدد اخــتــصــاصــهــا وعــددهــا
وتـشكـيلـتهـا وتنـظيـمهـا وسيـرها �ـوجب النـظام الـداخلي

للمجلس. 

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : يــــزود اجملـــلـس بـــأمــــانــــة إداريــــة وتـــقــــنــــيـــة
يـديـرهـا أمـW عـام يـعـW �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بحماية اHستهلك.

يــحـضــر األمــW الــعــام اجـتــمــاعــات اجلــمـعــيــة الــعــامـة
واHكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.

يـــكـــلـف األمـــW الـــعـــام بـــضـــمـــان تـــســــيـــيـــر الـــوســـائل
اHوضوعة حتت تصرف اجمللس.
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اHاداHادّة ة 16 :  : تكلف األمانة بــما يأتي :

- حتـــضـــيــر جـــدول األعــمـــال وإرســـال اHــلـــفـــات الــتي
rتدرس خالل االجتماعات إلى األعضاء

- تبـليغ أعـضاء اجمللـس بتاريخ االجـتمـاعات وجدول
rأعمالها

- إعداد محاضر اجتماعات اجمللس.

Wـادّة ة 17 :  : يــجـتـمـع اجملـلس في دورات عـاديــة مـرتـHـاداHا
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�كن أن يجتـمع في دورات غير عاديةr  كلما دعت
احلـاجة إلـى ذلكr إمّا بـطـلب من رئيـسه وإمّـا بطـلب ثـلثي

(3/2) أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : ال تــصح اجــتـــمــاعــات اجملــلس إال بــحــضــور
ثلثي (3/2) أعضائه.

إذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــتم اســـتــدعـــاء أعـــضــاء
اجملــلس الجــتــمــاع جــديــد يــجب أن يــنــعــقـد فـي أجل أقــصـاه
خـمـســة عـشـر (15) يـومــا. وفي هـذه احلــالـةr يـصح اجــتـمـاع

اجمللس مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

19 :  : يــصــادق عــلـى اقــتــراحــات  اجملــلس وآرائه اHـاداHـادّة ة 
بـأغلـبيـة أصـوات األعضـاء احلاضـرين. وفي  حـالة  تـساوي

عدد  األصوات يكون  صوت الرئيس مرجحا.

تــدون اجــتـمــاعـات اجملــلس في مــحـاضــر وتــسـجل في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه  من رئيس اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــدون اآلراء واالقـــتــراحـــات والــتـــقـــريــر
السـنوي في الـسـجل الـخـاص بـعد مـوافقة اجمللس و�كن
أن تـنــشـر في الـنــشـريــة الـرسـمــيـة لإلعالنــات الـقـانــونـيـة
وفي كل مــــنــــشــــور آخـــر بــــعــــد أخـــذ رأي الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـزود اجملــلس لـتـأديــة مـهــامهr بـاHـعــلـومـات
واHـــعـــطــيـــات الـــضـــروريــة الـــتي تـــبـــلـــغه إيـــاهــا الـــهـــيـــئــات

واجلمعيات اHكونة له.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االختصاصاتاالختصاصات

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـدلي اجملـلس بــآراء ويـقـتـرح تــدابـيـر  لـهـا
عالقةr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـســاهـمـة في الـوقـايــة مـن األخـطــار الــتي �ــكن
أن تــتـــســـبب فــيـــهــا اHـــنــتـــوجـــات اHــعـــروضــة في الــســوق
وحتسـينـهاr من أجل حـمايـة صحـة اHسـتهـلكـW ومصـاحلهم

rعنويةHادية واHا
- مــشــاريع الـقــوانــW والـتــنــظـيــمــات الـتـي �ـكن أن
يــــكـــون لــــهـــا تــــأثــــيـــر عــــلى االســــتـــهالك وكــــذا عــــلى شـــروط

rتطبيقها
rراقبة اجلودة  وقمع الغشH  البرامج  السنوية -

- اســتـراتــيـجــيـة تــرقـيــة جـودة اHــنـتــوجـات وحــمـايـة
 rWستهلكHا

WـستهـلكHعـلومات اخلـاصة �ـجال حمـاية اHجمع ا -
rواستغاللها وتوزيعها

- بــــرامـج ومــــشــــاريـع اHــــســــاعـــــدة اHــــقــــررة  لـــــصــــالح
rWستهلكHجمعيات ا

rالتدابير الوقائية لضبط السوق -
.Wآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك -

23 :  : �ـــكن اجملــــلس اHـــشــــاركـــة فـي مـــلـــتــــقـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
إعالمــيـة وإقـامـة عالقــات مع هـيـئـات �ــاثـلـة أو ذات نـفس

الطابع على اHستوى الوطني والدولي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية ونهائيةأحكام مالية ونهائية

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـسـجل نـفـقـات سـيـر اجملـلس في مـيـزانـية
الوزارة اHكلفة بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : تـضع الـوزارة اHـكـلـفـة بـحـمايـة اHـسـتـهـلك
حتـت تـــــصـــــرف اجملـــــلـس الـــــوســـــائل الــــــبـــــشـــــريـــــة واHـــــاديـــــة

الضرورية لسيره.

26 :  : تـــلـــغى أحـــكــــام الـــمـــرســوم الـــتـــنـــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 92 - 272 اHـــــؤرخ في 5 مــــحـــــرم عــــام 1413 اHـــــوافق 6

يوليو سنة 1992 واHذكور أعاله.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 ذي الــقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
2 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مكلمكلّف �همة �صالح الوزير األول.ف �همة �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الــسـيــد فــضــيل فــروخيr بــصــفــته مــكــلــفــا �ــهــمــة �ـصــالح

الوزير األولr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام والين إنـهـاء مـهـام والي

منتدب لدى والي والية اجلزائر بسيدي أمحمد.منتدب لدى والي والية اجلزائر بسيدي أمحمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

رابـح مـــقـــدادr بـــصــــفـــته والـــيــــا مـــنـــتـــدبــــا لـــدى والي واليـــة
اجلزائر بسيدي أمحمدr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام اHفتشن إنهاء مـهام اHفتش

العام لوالية ميلة.العام لوالية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

مـوسى راحمr بـصـفـته مـفـتـشا عـامـا لـواليـة مـيـلـةr إلحـالته
على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

األمW العام لوزارة الشؤون اخلارجية.األمW العام لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHـوافق 17 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنــهىr ابـتـداء
rيHمـــهـــام الـــســيـــد بـــوجـــمــعـــة د r2012 من 10 أبـــريل ســـنــة
بـصـفـته أميـنـا عـامـا لوزارة الـشـؤون اخلـارجـيةr لـتـكـلـيفه

بوظيفة أخرى.

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

اHدير العام إلفريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية.اHدير العام إلفريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الــسـيــد نـور الــدين عـوامr بــصـفــته مــديـرا عــامـا إلفــريـقــيـا

بوزارة الشؤون اخلارجيةr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

األمW العام لوزارة الطاقة واHناجم.األمW العام لوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـسيد فـيصل عـباسr بـصفـته أمينـا عامـا لوزارة الـطاقة

واHناجمr إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

الشؤون الدينية واألوقاف في والية البيض.الشؤون الدينية واألوقاف في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

األميـر عـبـد القـادر احلـاج مـحمـدr بـصـفـته مديـرا لـلـشؤون
الـديــنـيـة واألوقــاف في واليـة الــبـيضr لـتــكـلــيـفه بـوظــيـفـة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2012 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام اHـديرن إنـهاء مـهـام اHـدير

اجلهوي للتجارة بباتنة.اجلهوي للتجارة بباتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

rبـصفته مـديرا جـهويـا للـتجـارة ببـاتنة rالطـاهر مـجدوب
إلحالته على التقاعد.
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11 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير جامعة اجلزائر مدير جامعة اجلزائر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـــســـيـــد عــــبـــد الـــوهــــاب رزيقr بـــصـــفــــته مـــديـــرا جلـــامـــعـــة

اجلزائر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير جامعة اHدية.مدير جامعة اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
rـديـةHبـصــفـته مــديـرا جلــامـعــة ا rالـســيـد ســعـدان شــبـايــكي

بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــW مــفــتشن تــعــيــW مــفــتش

بــاHــفـــتــشــيــة الــعــامـــة لــلــمــديــريــة الــعـــامــة لــلــوظــيــفــةبــاHــفـــتــشــيــة الــعــامـــة لــلــمــديــريــة الــعـــامــة لــلــوظــيــفــة
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHــــوافق 24 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2012 يـــعـــW الــــسّـــيـــد

مـصطـفى بن خلـوفr مفـتشـا باHـفـتشـية الـعامـة للـمديـرية
العامة للوظيفة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــW نــائــبين تــعــيــW نــائــبي

مدير باHديرية العامة للوظيفة العمومية.مدير باHديرية العامة للوظيفة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHوافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعW السّيدان اآلتي

أســمـــاهــمـــا نـــائــبـي مــديـــر بـــاHــديـــريــة الـــعـــامــة لـــلـــوظــيـــفــة
العمومية :

- قـدور ابن الـسـاسيr نـائب مـديـر لـضـبط تـعدادات
rWستخدمHا

- عمر بايوr نائب مدير للمراقبة.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعـيW وال "خارجن تعـيW وال "خارج

اإلطار".اإلطار".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 يـعـW الـسّـيـد رابح

مقدادr واليا "خارج اإلطار".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2012 يـتــضــمr يـتــضــمّن تــعـيــW الــكـاتبن تــعـيــW الــكـاتب

العام لبلدية العلمة في والية سطيف.العام لبلدية العلمة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 يـعـW السّـيـد اخلـير

بودوخةr كاتبا عاما لبلدية العلمة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

األمW العام لوزارة الشؤون اخلارجية.األمW العام لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHــوافق 17 ســبــتــمــبــر ســنـة 2012 يــعـW الــســيـد

نور الدين عوامr أمينا عاما لوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433
Wـنـان تـعـيWيتـضـمّـنـان تـعـي rيتـضـم r2012 ـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافق اHا

نواب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.نواب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHــــوافق 24 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2012 تــعـــW الـــســـيــدة

والـسادة اآلتيـة أسماؤهم نـواب مديرين بـوزارة الشؤون
اخلارجية :

- جـودي بـلغـيثr نـائب مديـر الحتـاد اHغـرب الـعربي
rديرية العامة للبلدان العربيةHبا

- رابح لــــومــــاشـيr نــــائب مــــديــــر لــــلــــشــــرق األقــــصى
وأوقــيــانـوســيــا واحملــيط الـهــادي بــاHــديـريــة الــعـامــة آلســيـا

rوأوقيانوسيا
- مــــــــحـــــــمـــــــد بـن شـــــــيـخr نـــــــائـب مـــــــديـــــــر لـــــــلــــــــوثـــــــائق
واHــــنـــــشــــورات بـــــاHـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة لـالتــــصـــــال واإلعالم

rوالتوثيق
- دليلـة بومكـحلـةr نائبـة مديـر لألرشيف باHـديرية

العامة لالتصال واإلعالم والتوثيق.
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�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHـوافق 24 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يــعـW الـســيـد عـلي

سـعـيـديr نـائب مـديـر آلسـيـا الـشـمـالـيـة بـاHـديـريـة الـعـامـة
آلسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

األمW العام لوزارة الطاقة واHناجم.األمW العام لوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHــوافق 17 ســبــتــمــبــر ســنـة 2012 يــعـW الــســيـد

أحمد مسيليr أمينا عاما لوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة r2012 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــرن تـــعــيـــW مــديــر

الشؤون الدينية واألوقاف في والية غرداية.الشؤون الدينية واألوقاف في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
1433 اHــوافق 24 ســــبـــــتــــمــــبـــر ســـنـــة 2012 يــعـــW الــسّـــيــد

األمـيـر عبـد القـادر احلاج مـحـمدr مـديرا لـلـشؤون الـدينـية
واألوقاف في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

األمW العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.األمW العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أول ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHــوافق 17 ســبــتــمــبــر ســنـة 2012 يــعـW الــسّــيـد
فـضــيل فـروخيr أمــيـنــا عـامــا لـوزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة

الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اHوافق اHوافق
24 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيـW نائب مديرن تعيـW نائب مدير

بوزارة التجارة.بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام
Wالسّـيد حـس Wـوافق 24 سـبـتمـبـر سـنة 2012 يـعـH1433 ا

بــلـعـيـدr نـائب مـديـر لــلـتـجـهـيـزات والـصــفـقـات الـعـمـومـيـة
بوزارة التجارة.

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 17 شــوال عــام  شــوال عــام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

ـــــــــــــــــــالديوان.الديوان.
rإنّ الوزير األوّل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرّخ في
أوّل رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واHــتـضـمـن تـعـيــW الـسّـيّــد اHـهــدي نـواريr مـديــرا لـديـوان

rرئيس احلكومة
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـــهـــدي نــواريHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد اHــاداHا
مــــديــــر الــــدّيـــوانr اإلمــــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهr بــــاسم

الـوزير األوّلr عـلى جميع الـوثائق واHـقرّرات �ا في ذلك
القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 17 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 4
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 17 شــوال عــام  شــوال عــام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى رئــيسr يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى رئــيس

الديوان.الديوان.
ـــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1424 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2003

واHـتضمن تـعيـW السّيّـد محـمد سـبايبيr رئـيسـا لديوان
rرئيس احلكومة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّــيّـد مــحـمـد ســبـايـبيHـاداHا
رئـــيس الــــدّيـــوانr اإلمـــضـــاء فـي حـــدود صالحـــيــــاتهr بـــاسم
الـوزير األوّلr عـلى جميع الـوثائق واHـقرّرات �ا في ذلك

القرارات.

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

حـرّر بـالـجـزائــر في 17 شـوّال عـام 1433 الـموافق
4 سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 17 شــوال عــام  شــوال عــام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

إدارة الوسائل.إدارة الوسائل.
ـــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 64 اHؤرخ
في 11 صـفـر عام 1430 اHـوافق 7 فـبـرايـر سـنـة 2009 الـذي
يــحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة الــوسـائـل لــلــوزيـر األوّل

rوتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 رجـب عـــــــام 1431 اHـــــــوافـق أوّل يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2010

واHــتــضــمن تــعــيـW الــسّــيّــد صــالح خــوشــانr مــديـرا إلدارة
rالوسائل �صالح الوزير األوّل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّــيّـــد صـــالح خـــوشــانHــاداHا
مدير إدارة الـوسائلr اإلمضاء في حدود صالحياتهr باسم

الـوزير األوّلr عـلى جميع الـوثائق واHـقرّرات �ا في ذلك
القرارات.

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

حـرّر بـالـجـزائــر في 17 شـوّال عـام 1433 الـموافق
4 سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرارات مــــــــؤرقـــــــرارات مــــــــؤرّخــــــــة في خــــــــة في 17 شــــــــوال عـــــــام  شــــــــوال عـــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 4
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2012 تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىr تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

نونوّاب مديرين.اب مديرين.
ـــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 64 اHؤرخ
في 11 صـفـر عام 1430 اHـوافق 7 فـبـرايـر سـنـة 2009 الـذي
يــحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة الــوسـائـل لــلــوزيـر األوّل

rوتنظيمها

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHــتـضــمن تـعــيـW الــسّـيّـدة لــيـنــدة شـيــبـانr نــائـبــة مـديـر
rللموارد البشرية �ديرية إدارة الوسائل للوزير األوّل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيّــدة لـيــنــدة شـيــبـانHـاداHا
rـوارد الــبــشـريــة �ــديـريــة إدارة الــوسـائلHنــائــبـة مــديــر ا
اإلمـضـاء في حـدود صالحــيـاتـهـاr بـاسم الـوزيـر األوّلr عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـالـجـزائــر في 17 شـوّال عـام 1433 الـموافق
4 سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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11 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

rإنّ الوزير األوّل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 64 اHؤرخ
في 11 صـفـر عام 1430 اHـوافق 7 فـبـرايـر سـنـة 2009 الـذي
يــحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة الــوسـائـل لــلــوزيـر األوّل

rوتنظيمها
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسيّ اHـؤرّخ في
4 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012
واHــتــضــمن تــعـــيــW الــسّــيّــد بــومــدين عــبــدوr نــائب مــديــر

rللميزانية واحملاسبة �صالح الوزير األوّل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـــسّــيّــد بــومـــدين عــبــدوHــاداHا
نـــائب مـــديـــر اHـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةr اإلمـــضــاء فـي حــدود
صـالحـــيـــاتـهr بـــاسـم الـــوزيـــر األوّلr عــــلى جــــمـــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـالـجـزائــر في 17 شـوّال عـام 1433 الـموافق
4 سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 325 اHـؤرّخ
في 16 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األوّل Wتضمّن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 63 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمهHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 64 اHؤرخ
في 11 صـفـر عام 1430 اHـوافق 7 فـبـرايـر سـنـة 2009 الـذي
يــحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة الــوسـائـل لــلــوزيـر األوّل

rوتنظيمها

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرّخ في
13 مــــحــــرّم عــــام 1432 اHــــوافق 19 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2010

واHـتـضـمـن تـعـيـW الــسّـيّـد الـشــريف لـعـشـبr نـائب مـديـر
rللوسائل العامة �صالح الوزير األوّل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيّـد الـشـريف لـعـشبHـاداHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةr اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صـالحـــيـــاتـهr بـــاسـم الـــوزيـــر األوّلr عــــلى جــــمـــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـالـجـزائــر في 17 شـوّال عـام 1433 الـموافق
4 سبتمبر سنة 2012

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 13 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اHوافق اHوافق 3 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2012 يتـضمن تنظيم اإلدارةr يتـضمن تنظيم اإلدارة
اHــركــزيــة لــوزارة الــشـــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف فياHــركــزيــة لــوزارة الــشـــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 89 - 99
اHؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 اHوافق 27 يونـيو سنة

r1989 الذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية 

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

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 146
اHــــؤرّخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rتمّمHعدّل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف
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- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�قتضى الـقرار الـوزاري الـمـشترك اHؤرّخ في
5 رمــــضــــان عــــام 1422 اHــــوافق 20 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2001
واHــــتـــضــــمن تــــنـــظــــيم مــــكـــاتب اإلدارة اHــــركـــزيــــة بـــوزارة

rالشؤون الدينية واألوقاف

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 2000 - 146 اHؤرّخ في 25 ربـيع األول عام
1421 اHـــــوافق 28 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2000 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا الـــقــرار إلـى تـــنــظـــيم اإلدارة
rركزية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف في مكاتبHا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـنـظم مـديـريـة التـوجـيـه الديـنـي والـتعـلـيم
القرآنيr كما يأتي :

1 . اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــوجـيـه الـديــني والـنــشـاط . اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــوجـيـه الـديــني والـنــشـاط
اHسجدي اHسجدي وتشتمل على ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب األحاديث الدينية ونشرات التوجيه -

rمكتب تنظيم أعمال جلنة الفتوى -

- مكتب ترقية النشاط اHسجدي.

2 . اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـشــعـائـر الــديـنـيـة  . اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـشــعـائـر الــديـنـيـة وتــشـتـمل
: (2) Wعلى مكتب

rواقيت الشرعيةHمكتب ا -

- مكتب الشعائر واHواسم الدينية.

3 . اHــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـتــعـلــيم الــقـرآني  . اHــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـتــعـلــيم الــقـرآني وتــشــتـمل
: (2) Wعلى مكتب

rدارس القرآنية والزواياHمكتب متابعة ا -

- مكتب تنظيم وتعميم التعليم القرآني.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــنـــظـم مـــديــــريـــة األوقــــاف والــــزكـــاة واحلج
والعمرةr كما يأتي :

1 . اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة حلــــصـــر األمالك الــــوقـــفــــيـــة . اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة حلــــصـــر األمالك الــــوقـــفــــيـــة
وتسجيلها وتسجيلها وتشتمل على ثالثة (3) مكاتب ::

rمكتب حصر األمالك الوقفية -

rمكتب تسجيل األمالك الوقفية -

- مكتب متابعة تسيير األمالك الوقفية.

2 . اHــديــريـة الــفــرعـيــة الســتـثــمــار األمالك الــوقـفــيـة . اHــديــريـة الــفــرعـيــة الســتـثــمــار األمالك الــوقـفــيـة
وتشتمل على ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب استثمار األمالك الوقفية وتنميتها -
rمكتب تسيير موارد ونفقات األمالك الوقفية -

- مكتب صيانة األمالك الوقفية.
3 . اHــــديــــريـــة الــــفــــرعـــــيـــة لـــلـــزكـــاة  . اHــــديــــريـــة الــــفــــرعـــــيـــة لـــلـــزكـــاة وتـــشـــتــــمل عـــلى

: (2) Wمكتب
rمكتب متابعة جمع الزكاة وتوزيعها -

- مكتب متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة.
4 . اHـديريـة الـفـرعـية لـلـحج والـعـمرة  . اHـديريـة الـفـرعـية لـلـحج والـعـمرة وتشـتـمل على

: (2) Wمكتب
rمكتب تنظيم عملية احلج ومتابعتها -

- مكتب متابعة عملية العمرة.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــنـــظم مــديــريـــة الــثــقــافــة اإلسـالمــيــةr كــمــا
يأتي :

1 . اHديـريـة الفـرعـيـة للـنـشـاط الثـقـافي واHـلتـقـيات . اHديـريـة الفـرعـيـة للـنـشـاط الثـقـافي واHـلتـقـيات
: (2) Wوتشتمل على مكتب

rمكتب النشاط الثقافي -
- مكتب اHلتقيات.

2 . اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـمـطـبـوعـات وإحـيـاء الـتراث . اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـمـطـبـوعـات وإحـيـاء الـتراث
اإلسالمي اإلسالمي وتشتمل على ثالثة (3) مكاتب ::

- مـــكــــتب مــــراقــــبــــة طـــبــــعــــات اHــــصـــحـف الـــشــــريف
rطبوعات والتسجيالت اإلسالميةHواحلديث وا
rمكتب إحياء التراث اإلسالمي ونشره -

- مكتب متابعة عمليات الطبع والتوزيع.

rـستوىHا Wادّة ة 5 :  : تنـظم مديـرية الـتكوين وحتـسHاداHا
كما يأتي :

1 . اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــتـــكـــوين  . اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــتـــكـــوين وتـــشـــتـــمل عـــلى
: (2) Wمكتب

rراسلةHمكتب التربصات والتكوين با -
- مكتب متابعة التكوين باHعاهد الوطنية.

2 . اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لالمـــتــحـــانــات واHــســـابــقــات . اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لالمـــتــحـــانــات واHــســـابــقــات
: (2) Wوتشتمل على مكتب

rسابقاتHمكتب االمتحانات وا -
- مــــــكـــــتـب تــــــقــــــيــــــيم جلــــــان حــــــفـظ الــــــقــــــرآن الــــــكـــــر�

ومتابعتها.
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3 . اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــلـبــرامج وحتــســW اHـســتـوى . اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــلـبــرامج وحتــســW اHـســتـوى
: (2) Wوتشتمل على مكتب

rمكتب برامج التكوين -

- مكتب حتسW اHستوى وجتديد اHعارف.

اHاداHادّة ة 6 :  : تنظم مديرية إدارة الوسائلr كما يأتي :

1 . اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـمـسـتـخـدمW  . اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلـمـسـتـخـدمW وتـشـتـمل عـلى
ثالثة (3) مكاتب :

rاألساسية Wوالقوان WستخدمHمكتب ا -

rمكتب الشؤون االجتماعية -

- مـكــتب مــتــابــعــة اHــسـتــخــدمــW بــاHــؤسـســات حتت
الوصايا.

2 . اHـديرية الفـرعية للـميزانيـة واحملاسبة  . اHـديرية الفـرعية للـميزانيـة واحملاسبة وتـشتمل
على  أربعة (2) مكاتب :

rمكتب احملاسبة -

- مـــكـــتـب اHـــيــــزانـــيــــة ومـــتــــابـــعــــة اHـــؤســــســـات حتت
rالوصاية

rمركزةHصالح غير اHمكتب متابعة ا -

- مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز.

3 . اHديرية الـفرعية للـوسائل العامة  . اHديرية الـفرعية للـوسائل العامة وتشـتمل على
ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب التموين واخلدمات -

rمكتب احلظيرة وتسيير العتاد -

- مكتب صيانة اHباني والتجهيزات.

4 . اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لـــــلــــدراســــات واإلجنــــازات . اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لـــــلــــدراســــات واإلجنــــازات
وتشتمل على  ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز -

rعلوماتية والبرمجةHمكتب اإلحصاء وا -

- مكتب الصفقات العمومية.

7 :  : تـــنــــظم مـــديــــريـــة الـــدراســــات الـــقـــانــــونـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
والتعاونr كما يأتي :

1 . اHديريـة الفـرعيـة للـتقـنW واHـنازعات  . اHديريـة الفـرعيـة للـتقـنW واHـنازعات وتـشتمل
: (2) Wعلى مكتب

rWمكتب التقن -

- مكتب اHنازعات.

2 . اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون  . اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون وتـــشـــتــــمل عـــلى
: (2) Wمكتب

rمكتب التعاون الثنائي األطراف -

- مكتب التعاون اHتعدد األطراف.

3 . اHديـرية الـفـرعيـة لـلوثـائق واألرشيف  . اHديـرية الـفـرعيـة لـلوثـائق واألرشيف وتـشتمل
على ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب الوثائق ومعاجلتها -
rمكتب األرشيف -

- مكتب النشرة الرسمية.

اHــاداHــادّة ة 8 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرّخ في 5 رمـضـان عام 1422 اHـوافق 20 نـوفـمـبـر سـنة
2001 واHـتـضـمن تـنـظـيم مـكـاتب اإلدارة اHـركـزيـة بوزارة

الشؤون الدينية واألوقاف.

اHـاداHـادّة ة 9 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـالـجـزائـر في 13 رجــب عـام 1433 الــمـوافـق
3 يونيو سنة 2012.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير  وزير الشؤون الدينيةالشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بو عبد الله غالم اللهبو عبد الله غالم الله

وزير وزير اHاليةاHالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
واJدينةواJدينة

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 20 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2012 يـتــضــمن إحـداثr يـتــضــمن إحـداث

نشرة رسمية لونشرة رسمية لوزارة زارة التهيئة العمرانية والبيئةالتهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
 rاليةHووزير ا

rووزير التهيئة العمرانية والبيئة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق  28 مـايــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 132
اHـؤرّخ في 13 ذي احلــجّـة عـام 1415 اHـوافق 13 مـايــو سـنـة
1995 واHـــتــعــلّق بــإحــداث نــشـــرات رســمــيــة لــلــمــؤســســات

rواإلدارات العموميّة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26  صـــفـــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 258
اHــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســــنــــة r2010 الــــذي يـــــحــــدد صالحـــــيــــات وزيــــر الــــتـــــهــــيــــئــــة

rالعمرانية والبيئة

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 95 - 132 اHــؤرخ في 13 ذي احلـــجّـــة عـــام
1415 اHـوافق 13 مـايــو ســنـة 1995 واHــذكــور أعالهr حتـدث

نشرة رسميّة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

اHـادة اHـادة 2 : : تـشـتـرك في الـنـشـرة الرّسـمـيّـة اHـنـصوص
عــــلـــــيـــــهـــــا في اHـــــادّة األولـى أعالهr جـــــمـــــيع هـــــيـــــاكل اإلدارة
اHـــركــزيــة وأجـــهــزتـــهــا واHــصـــالح اخلـــارجــيــة واHـــؤســســات
والـهيئات الـعموميـة ذات الطابع اإلداري التـابعة لوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.

اHادة اHادة 3 : : طبقا ألحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 95 - 132 اHــؤرخ في 13 ذي احلــجّــة عـام 1415 اHــوافق
13 مــــايــــو ســــنـــة 1995 واHــــذكـــور أعـالهr يــــجب أن حتــــتـــوي

النشرة الرّسميّةr على اخلصوصr على ما يأتي :

- اHـــــراجـعr وعـــــنـــــد االقـــــتــــــضـــــاءr مـــــحـــــتــــــوى جـــــمـــــيع
الـنـصـوص ذات الطـابع الـتشـريـعي أو الـتنـظـيـمي وكذلك
اHناشير والتعـليمات اخلاصة بوزارة التـهيئة العمرانية

والبيئة.

- اHـقـررات الفـردية اHـتعـلـقة بـتسـيـير مـسار احلـياة
اHــهـــنــيــة لـــلــمـــوظــفـــW واألعــوان الـــعــمــومـــيــW فـي الــدولــة
الــتــابــعــW إلدارة الــتــهــيـئــة الــعــمــرانــيــة والــبــيــئـة وكــذلك
اHقــررات اHتعـلـقة بأصناف اHستـخدمW التي ال يتطلب
نــشــرهــا في اجلــريـدة الــرســمــيــة لـلــجــمــهـوريــة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية.

اHــادة اHــادة 4 : : تـــصـــدر الـــنـــشـــرة الـــرّســـمـــيّــة كـل ســـتــة (6)
أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة.

اHـادة  اHـادة  5 : : تـكـون الـنشـرة الـرّسـميّـة لـوزارة الـتهـيـئة
الـــعـــمــرانـــيــة والـــبـــيــئـــة في شـــكل مـــصــنـف يــحـــدّد حـــجــمه
وخصـائصه الـتقـنية �ـقرّر من وزيـر التـهيـئة الـعمـرانية

والبيئة.

اHــادة  اHــادة  6 : : تـــرسـل نـــســـخــــة من الـــنــــشـــرة الـــرّســــمـــيّـــة
وجـوبـا إلى اHـصـالح اHـركـزيـة لـلسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفة

العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للواليات.

اHـادة  اHـادة  7 : : تــقــتــطع االعــتــمــادات الــضــروريــة إلصــدار
rادّة األولى أعالهHنصوص عليها في اHالنشرة الرّسميّة ا
من ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

اHـادة اHـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 20 مايو سنة 2012.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير التهيئة العمرانية وزير التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

شريف رحمانيشريف رحماني
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 16 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام

1433 اHــوافق  اHــوافق 8 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة r2012 يـــحــدد تــصــنــيفr يـــحــدد تــصــنــيف

اHعهـد التـكنولـوجي للـغابات وكـذا شروط االلـتحاقاHعهـد التـكنولـوجي للـغابات وكـذا شروط االلـتحاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 71 - 256 اHــــؤرخ في 29

شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1391 اHــــــوافق 19 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1971

rعدّلHا rتضمن إحداث معهد تكنولوجي للغاباتHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 79 - 268 اHــــؤرخ في 3

صــــفــــر عــــام عـــام 1400 اHــــوافق 22 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1979

rعهد التكنولوجي للغاباتHتعلق إعادة تنظيم اHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307

اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية

لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149

اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12

اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير

سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةr اHــعـدّل

rتمّمHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54

اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190

اHؤرخ في 26 صـفر عام 1424 اHوافق 28 أبـريل سنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا 

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ

في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 127

اHـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 22 مـارس

WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

rلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات WنتمHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع

الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم

الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا

القـرار إلى حتديـد تصـنيف اHـعهـد التـكنـولوجي لـلغـابات

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHـادة اHـادة 2 : : يـصـنف اHـعــهـد الـتـكـنـولـوجي لـلـغـابـات في

الصنف ج القسم 1.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 

اHـنـاصـب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـلـمـعـهـد الـتـكـنـولـوجي لـلـغـابـات

وكذا شروط االلتحاق باHناصبr طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

rمـــحـــافـظ قـــسم الـــغـــابـــات عـــلى األقل -
مـرسمr أو رتــبـة مـعــادلـة يــثـبت خـمس
(5) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

موظف.
- مـــفــــتش رئـــيس لــــلـــغـــابـــات أو رتـــبـــة
مـعـادلـةr يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــفـــتش رئــيــسي لـــلــغــابــات أو رتــبــة
مـعـادلـةr يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلr مرسم
يـثبت ثالث (3)  سنـوات من األقدمـية

بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4)  ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rمـــحـــافـظ قـــسم الـــغـــابـــات عـــلى األقل -
Wأو رتـبة مـعـادلة يـثـبت سنـت rمرسم

(2) من األقدمية بصفة موظف.
- مـــفــــتش رئـــيس لــــلـــغـــابـــات أو رتـــبـــة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مــفـــتش رئــيــسي لـــلــغــابــات أو رتــبــة
مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـلحق رئـيـسي لإلدارة يـثـبت خمس
(5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.
- مــــــلـــــحق اإلدارة يـــــثـــــبـت ثـــــمـــــاني (8)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.

rمــفـــتش الــغــابـــات أو رتــبــة مـــعــادلــة -
يــثـبـت خـمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة
- مــــفـــتـش فـــرقــــة لــــلــــغـــابــــات أو رتــــبـــة
مـعادلـةr يـثـبت ثـماني (8) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرّر من
اHدير

مقرّر من
اHدير

اHعهداHعهد
التكنولوجيالتكنولوجي
للغاباتللغابات

354

212

127

76

76

م

rم

م - 1

م - 2

م - 2

1

1

1

1

1

ج

ج

ج

ج

ج

مدير

أمW عام

مدير
بيداغوجي

نائب
مقتصد

مسؤول
التربصات
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونـية فـي اHنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة أعالهr من الـزيادة
االســـتــداللـــيـــة احملـــددة أعاله ابـــتـــداء من أول يـــنـــايـــر ســـنــة

.2008

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قانـونيـة في اHــنـاصب الـعـلـيـا الـســالـفــة الـذكــر والـذين
ال يـــســــتــــوفــــون شـــروط الــــتــــعــــيـــW اجلــــديــــدة من الــــزيـــادة
االســتـــداللـــيـــة احملـــددة أعاله إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مــهـــامـــهم في

اHنصب العالي اHشغول.
اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433

اHوافق 8  أبريل سنة 2012.

سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةr اHــعـدّل

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

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHؤرخ في 26 صـفر عام 1424 اHوافق 28 أبـريل سنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا 
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 127
اHـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 22 مـارس
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

rلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات WنتمHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــصــــنـــيـف مـــراكــــز تـــكــــوين األعـــوان
الـــتــــقـــنــــيـــW اHــــتـــخــــصـــصــــW في الـــغــــابـــات وكــــذا شـــروط

االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

Wـادة 2 : : تـصــنف مـراكـز تــكـوين األعـوان الـتــقـنـيـHـادة اHا
اHتخصصW في الغابات في الصنف ج القسم 2.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
Wـراكز تـكـوين األعوان الـتـقنـيH ـناصب الـعـليـا التـابـعةHا
اHــــتــــخـــــصــــصــــW في الــــغـــــابــــات وكــــذا شــــروط االلــــتــــحــــاق

باHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 16 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 8 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة r2012 يـــحــدد تــصــنــيفr يـــحــدد تــصــنــيف

مـراكـز تـكـوين األعـوان الـتــقـنـيـW اHـتـخـصـصـW فيمـراكـز تـكـوين األعـوان الـتــقـنـيـW اHـتـخـصـصـW في
الـغــابــات وكـذا شــروط االلـتــحـاق بــاHــنـاصب الــعـلــيـاالـغــابــات وكـذا شــروط االلـتــحـاق بــاHــنـاصب الــعـلــيـا

التابعة لها.التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  رقم 83 - 700 اHــؤرخ في 21
صــــفــــر عــــام عــــام 1404 اHــــوافق 26 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1983
Wــتـــعــلـق بــتـــنـــظــيـم مــراكـــز تـــكــويـن األعــوان الـــتـــقــنـــيــHوا

rفي الغابات وعملها WتخصصHا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسساتاHؤسسات
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

rمـــحـــافـظ قـــسم الـــغـــابـــات عـــلى األقل -
مـرسمr أو رتــبـة مـعــادلـة يــثـبت خـمس
(5) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

موظف.
- مـــفــــتش رئـــيس لــــلـــغـــابـــات أو رتـــبـــة
مـعـادلـةr يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مــفـــتش رئــيــسي لـــلــغــابــات أو رتــبــة
مـعـادلـةr يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلr مرسم
يـثبت ثالث (3)  سنـوات من األقدمـية

بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4)  ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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مراكزمراكز
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونـية فـي اHنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة أعالهr من الـزيادة
االستداللية احملددة أعاله ابتداء من أول يناير سنة 2008.
5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قانـونيـة في اHـنـاصـب الـعلـيـا الـســالـفــة الـذكــر والـذيـن
ال يـــســــتــــوفــــون شـــروط الــــتــــعــــيـــW اجلــــديــــدة من الــــزيـــادة
االســتـــداللـــيـــة احملـــددة أعاله إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مــهـــامـــهم في

اHنصب العالي اHشغول.
اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433

اHوافق 8  أبريل سنة 2012.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 9   مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2012 يـحــدr يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات

مــتـابــعــة وتــقــو� حـســاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقممــتـابــعــة وتــقــو� حـســاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
109-302 الذي عـنوانه "صـندوق مـكافحـة التـصحر الذي عـنوانه "صـندوق مـكافحـة التـصحر

وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب".وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالـيّةHإنّ وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-248 اHؤرّخ
في 12 جــمــادى األولى عــام 1423 اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
2002 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 109-302 الـــذي عـــنـــوانه "صـــنـــدوق مـــكـــافـــحـــة
r"الــتــصــحـــــر وتــنــمــيـــة االقــتــصــــاد الــــرعــوي والــســهــوب

rتمّمHعدّل واHا

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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- و�قـتـضى القـــرار الــوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ في
12 جـمـادى الثـانـيـة عام 1423 اHـوافق 21 غـشت سـنة 2002

الـــــذي يـــــحـــــدّد مــــــدونـــــة اإليـــــرادات والـــــنــــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 109-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
r"مكافـحة التـصحر وتـنميـة االقتصـاد الرعوي والـسهوب

rتمّمHعدّل واHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 02-248 اHـؤرّخ في 12 جــمـادى األولى عـام
rــــذكـــــــور أعالهHـــــوافق 23 يـــــولــــيــــــو ســــنــــة 2002 واH1423 ا

يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد كــيـفــيــات مـتــابــعـة وتــقـو�
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 109-302 الــذي عــنــوانه
"صـــنـــدوق مــكـــافـــحـــــة الـــتــصـــحـــــر وتـــنـــمــــيـــة االقـــتـــصــــاد

r"الــرعوي والسهـوب

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم الـتــكـفـل بـالـنــفـقــات اHـتــعـلــقـة بـتــمـويل
rـذكـور أعالهHــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اHاألعـمـال ا
من بنك الفالحة والتنـمية الريفية بصـفته وسيطا ماليا
مــكـــلّــفــا بــتــنـــفــيــذ أعــمـــال دعم الــدولــة اHــقـــيــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اHـــالــيّــة اHـــتــعـــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـلى أساس اتفاقـية مبرمـة بW وزارة الفالحة والـتنمية
الريـفـيـة والـوسـيط اHـالي اHـذكـور أعالهr حتـدد الـكـيـفـيات

.Wالطرف Wواإلجراءات التي تخضع لها العالقات ب

4 :  : تـتــولّي اHــصــالح اHــعــنــيــة بــوزارة الـفـالحـة اHـاداHـادّة ة 
والــتـنــمـيــة الـريــفـيــة األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من دعم
صـنــدوق مـكــافـحـة الــتـصّــحـر وتــنـمــيـة االقــتـصــاد الـرعـوي

والسهوب ومتابعتها وتقو�ها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : حتــدّد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـــطــــريـــقـــة الــــواجب اتـــبــــاعـــهـــا لـالســـتـــفــــادة من دعم هـــذا
الـــــصـــــنــــــــدوق وإجـــــــراءات ذلك �ـــــقــــــــرر مــن الــــــوزيــــــر

اHكـلّف بالفالحـة.

6 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اHـــــصـــــالح الـــــفـالحـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــواليــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تـمـويل من الـصـنـدوق واسـتــعـمـاله إلى اHـصــالح اHـعـنــيـة

في اإلدارة اHركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

اHادHادّة ة 7 :  : ترسل إلى وزارة اHالـيّةr في إطار مـتابعة
هــذا الــصــنـدوقr وضــعــيــة فــصــلــيـة لــلــتــعــهــدات في دعــامـة
ورقية وإلـكتـرونيـة حسب الـفرع وحـسب الواليـة بحسب
مدونـة الصـندوق كمـا بW ذلك الـقرار الوزاري اHـشترك

اHــتــضــمّن حتــديــد مــدونــة اإليــرادات والــنــفــقــات ومــفــرعـة
أيـــضــا حــسب اHـــدونــة اHــفــصـــلــة طــبــقـــا لــقــرارات الــوزيــر

اHكلّف بالفالحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rتعهد به حسب فئة كـل عمليةHبلغ اHا -
rسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اHـــؤهــلـــة اإلعــانــات
اHـمــنــوحـة طــبــقـا لإلجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اHعمول بها.

يـــجب أن ال تـــســـتـــعـــمل اإلعـــانـــات اHــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا
لقائمة األعمال إال لألهداف التي منحت من أجلها.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من االعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اHذكورة في اHادّة 7 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير الفالحة  وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 9  مـــايـــو ســـنـــة   مـــايـــو ســـنـــة r2012 يـــعـــد يـــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّم

الـــقـــرار الــــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرالـــقـــرار الــــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرّخ في خ في 25 ربــــيع ربــــيع
األواألوّل عـام ل عـام 1427 اHـوافق  اHـوافق  24  أبـريل سـنة أبـريل سـنة 2006 الـذي الـذي
يحديحدّد كـيفيـات متـابعة وتـقو� حـساب التـخصيصد كـيفيـات متـابعة وتـقو� حـساب التـخصيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 121-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق

الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي".الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالـيّةHإنّ وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-415 اHؤرّخ
في 22 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 121-302 الــذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطــني لــضـبط

rتمّمHعدّل واHا r"اإلنتاج الفالحي
- و�ــقــتــضى الــقـــــرار الــــوزاري اHــشــتـــرك اHـؤرّخ
في 25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24 أبـريل سـنة 2006
الـــــذي يـــــحـــــدّد قـــــائـــــمـــــة اإليـــــرادات والـــــنـــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 121 -302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
r"الــــصـــــنــــــدوق الــــــوطـــــني لــــضـــــبط اإلنـــــتــــــاج الــــفالحي"

rتمّمHعـدّل واHا
- و�ــقــتــضى الــقـــــرار الــــوزاري اHــشــتـــرك اHـؤرّخ
في 25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24 أبـريل سـنة 2006
الـذي يـحدّد كـيـفـيـات مـتـابـعة وتـقـو� حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقم 121-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

r"لضبط اإلنتاج الفالحي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام

1427 اHوافق 24 أبريل سنة 2006 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 2 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشــتـرك اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اHـادّة  2 : يـتم الـتـكـفّل بـالـنـفـقـات اHـتـعـلـقـة بتـمـويل
rـذكـور أعالهHــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اHاألعـمـال ا
من بنك الفالحة والتنـمية الريفية بصـفته وسيطا ماليا
مــكـــلّــفــا بــتــنـــفــيــذ أعــمـــال دعم الــدولــة اHــقـــيــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا".

3 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 3 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في  25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اHــادّة 3 : تــمــنح الــتـــخــصــيــصــات اHــالـــيّــة اHــتــعــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
على أساس اتـفاقيـة مبـرمة بW الـوزارة اHكـلّفة بـالفالحة
والــوســـيط اHـــالي اHــذكـــور أعالهr الــتـي حتــدّد الـــكــيـــفــيــات

."Wالطرف Wواإلجراءات التي تخضع لها العالقات ب

4 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 7 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في  25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
"اHــــــادّة 7 : تـــــــرسـل إلى وزارة اHـــــــالـــــــيّـــــــةr فـي إطــــــار
مـتــابـعـة هــذا الـصـنــدوقr وضـعـيــة فـصـلـيــة لـلـتــعـهـدات في
دعـامـة ورقـيـة وإلـكـتـرونـيـة حـسب الـفـرع وحـسب الـواليـة
حــسب مــدونــة الــصــنـدوق كــمــا بــW ذلك الــقــرار الـوزاري
اHــشــتـرك اHــتــضـمّـن حتـديــد مــدونـة اإليــرادات والــنـفــقـات
ومــفــرعــة أيــضــا حــسب اHــدونــة اHــفـصــلــة طــبــقــا لــقـرارات

الوزير اHكلّف بالفالحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rتعهد به حسب فئة كـل عمليةHبلغ اHا -
rسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تدرج في القرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ
في  25 ربــــيـع األوّل عــــام 1427 اHـــــوافق  24 أبــــريـل ســــنــــة

2006 واHذكور أعالهr مادّة 8 مكرّر حترّر كما يأتي :

"اHــادّة 8 مـــــكـــرّر : يــخـــضــع كـــل تـــســــديــــد لـــقــسـط
مـن االعـــــتــــمــــادات إلى تـــــقــــــد� الــــوثــــائـق الــــتــــبـــــريـــــريـــــة

اHذكـورة في اHادّة 4 أعاله".

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 16  مـــايـــو ســـنــة   مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعـــد يـــعـــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم

الـــقـــرار الــــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرالـــقـــرار الــــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرّخ في خ في 25 ربــــيع ربــــيع
األواألوّل عـام ل عـام 1427 اHـوافق  اHـوافق  24 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة 2006 الـذي الـذي
يحديحدّد كـيفيـات متـابعة وتـقو� حـساب التـخصيصد كـيفيـات متـابعة وتـقو� حـساب التـخصيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 067-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق

الوطني لتنمية االستثمار الفالحي".الوطني لتنمية االستثمار الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالـيّةHإنّ وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

 وزير الفالحة  وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-413 اHؤرّخ
في 22 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 067-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـتـنـمـيـة

rتمّمHعدّل واHا r"االستثمار الفالحي
- و�ـقـتــضى الـقـــــرار الــــوزاري اHـشــتـــرك اHـؤرّخ
في 25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24 أبـريل سـنة 2006
الـــــذي يـــــحـــــدّد قـــــائـــــمـــــة اإليـــــرادات والـــــنـــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 067 -302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
r"الــصــنــــدوق الــــوطـــني لــتــنــمــيــة االســتــثــمــار الــفالحي"

rتمّمHعـدّل واHا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــــوزاري اHــشــتـــرك اHـؤرّخ
في 25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24 أبـريل سـنة 2006
الـذي يـحدّد كـيـفـيـات مـتـابـعة وتـقـو� حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقم 067-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

r"لتنمية االستثمار الفالحي
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام

1427 اHوافق 24 أبريل سنة 2006 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 2 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشــتـرك اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اHـادّة  2 : يـتم الـتـكـفّل بـالـنـفـقـات اHـتـعـلـقـة بتـمـويل
rـذكـور أعالهHــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اHاألعـمـال ا
من بنك الفالحة والتنـمية الريفية بصـفته وسيطا ماليا
مــكـــلّــفــا بــتــنـــفــيــذ أعــمـــال دعم الــدولــة اHــقـــيــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا".

3 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 3 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في  25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اHــادّة 3 : تــمــنح الــتـــخــصــيــصــات اHــالـــيّــة اHــتــعــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
على أساس اتـفاقيـة مبـرمة بW الـوزارة اHكـلّفة بـالفالحة
والــوســـيط اHـــالي اHــذكـــور أعالهr الــتـي حتــدّد الـــكــيـــفــيــات

."Wالطرف Wواإلجراءات التي تخضع لها العالقات ب

4 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادّة 7 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في  25 ربـيع األوّل عام 1427 اHـوافق 24

أبريل سنة 2006 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اHــــــادّة 7 : تـــــــرسـل إلى وزارة اHـــــــالـــــــيّـــــــةr فـي إطــــــار
مـتــابـعـة هــذا الـصـنــدوقr وضـعـيــة فـصـلـيــة لـلـتــعـهـدات في
دعـامـة ورقـيـة وإلـكـتـرونـيـة حـسب الـفـرع وحـسب الـواليـة
حــسب مــدونــة الــصــنـدوق كــمــا بــW ذلك الــقــرار الـوزاري
اHــشــتـرك اHــتــضـمّـن حتـديــد مــدونـة اإليــرادات والــنـفــقـات
ومــفــرعــة أيــضــا حــسب اHــدونــة اHــفـصــلــة طــبــقــا لــقـرارات

الوزير اHكلّف بالفالحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rتعهد به حسب فئة كـل عمليةHبلغ اHا -
rسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تدرج في القرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ
في  25 ربــــيـع األوّل عــــام 1427 اHـــــوافق  24 أبــــريـل ســــنــــة

2006 واHذكور أعالهr مادّة 8 مكرّر حترّر كما يأتي :

"اHــــادّة 8 مــــكــــرّر : يــــخــــضع كل تــــســــديــــد لــــقــــسط من
االعـتــمـادات إلى تــقـــد� الــوثـائق الــتـبـــريــريـــة اHـذكــورة

في اHادّة 4 أعالاه".

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 16 مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 16  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2012 يـحـدr يـحـدّد كـيـفـيـاتد كـيـفـيـات

مــتـابــعــة وتــقــو� حـســاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقممــتـابــعــة وتــقــو� حـســاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
071-302 الــذي عــنــوانه "صــنــدوق تــرقــيــة الــصــحــة الــذي عــنــوانه "صــنــدوق تــرقــيــة الــصــحــة

احليوانية والوقاية النباتية".احليوانية والوقاية النباتية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالـيّةHإنّ وزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير الفالحة  وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 119-2000
اHـؤرّخ في 26 صــفـر عـام 1421 اHـوافق30 مـايـو سـنـة 2000
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 071-302 الـــذي عـــنـــوانه "صــــنـــدوق تـــرقـــيـــة الـــصـــحـــة
احلـيـوانـيـة والـوقـايـة الـنـبـاتـيـة"r اHـعـدّل واHـتـمّمr ال سـيّـما

r"ادّة  6 منهHا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــــوزاري اHــشــتـــرك اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1421 اHوافق 25 يونـيو سـنة 2000
الـذي يـحدّد قـائـمـة إيرادات  ونـفـقات حـسـاب التـخـصيص
اخلــــاص رقم 071 -302 الــــذي عــــنــــوانـه "صــــنــــدوق تــــرقــــيـــة

rتمّمHعدّل واHا r"الصحة احليوانية والوقاية النباتية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 2000-119 اHـؤرّخ في 26 صــفــر عـام 1421
اHـوافق 30 مـايــو ســنـة 2000 واHــذكـــور أعـالهr يـهــدف هـذا
الــقـــرار إلـى حتــديـــد كـــيـــفـــيـــات مـــتــابـــعـــة وتـــقـــو� حـــســاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 071-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم الـتــكـفـل بـالـنــفـقــات اHـتــعـلــقـة بـتــمـويل
rـذكـور أعالهHــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اHاألعـمـال ا
من بنك الفالحة والتنـمية الريفية بصـفته وسيطا ماليا
مــكـــلّــفــا بــتــنـــفــيــذ أعــمـــال دعم الــدولــة اHــقـــيــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اHـــالــيّــة اHـــتــعـــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـلى أساس اتفاقـية مبرمـة بW وزارة الفالحة والـتنمية
الريـفـيـة والـوسـيط اHـالي اHـذكـور أعالهr حتـدد الـكـيـفـيات

.Wالطرف Wواإلجراءات التي تخضع لها العالقات ب

4 :  : تـتــولّي اHــصــالح اHــعــنــيــة بــوزارة الـفـالحـة اHـاداHـادّة ة 
والــتـنــمـيــة الـريــفـيــة األعـمــال اHـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من دعم
صــنـدوق تــرقـيــة الـصـحــة احلـيــوانـيــة والـوقــايـة الــنـبــاتـيـة

ومتابعتها وتقو�ها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : حتــدّد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـــطــــريـــقـــة الــــواجب اتـــبــــاعـــهـــا لـالســـتـــفــــادة من دعم هـــذا
الـــــصـــــنــــــــدوق وإجـــــــراءات ذلـك �ـــــقــــــــرر مـن الــــــوزيـــــــر

اHكـلّف بالفالحـة.

6 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اHـــــصـــــالح الـــــفـالحـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــواليــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تـمـويل من الـصـنـدوق واسـتــعـمـاله إلى اHـصــالح اHـعـنــيـة

في اإلدارة اHركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

اHادHادّة ة 7 :  : ترسل إلى وزارة اHالـيّةr في إطار مـتابعة
هــذا الــصــنـدوقr وضــعــيــة فــصــلــيـة لــلــتــعــهــدات في دعــامـة
ورقية وإلـكتـرونيـة حسب الـفرع وحـسب الواليـة بحسب
مدونـة الصـندوق كمـا بW ذلك الـقرار الوزاري اHـشترك
اHــتــضــمّن حتــديــد مــدونــة اإليــرادات والــنــفــقــات ومــفــرعـة
أيـــضــا حــسب اHـــدونــة اHــفــصـــلــة طــبــقـــا لــقــرارات الــوزيــر

اHكلّف بالفالحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rتعهد به حسب فئة كـل عمليةHبلغ اHا -
rسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اHـــؤهــلـــة اإلعــانــات
اHـمــنــوحـة طــبــقـا لإلجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اHعمله بها.
يـــجب أن ال تـــســـتـــعـــمل اإلعـــانـــات اHــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا

لقائمة األعمال إال لألهداف التي منحت من أجلها.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من االعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اHذكورة في اHادّة 7 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 16 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يــولــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 4 يــولــيــو 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

ـــــــــــــــــــاHصالح البيطرية.اHصالح البيطرية.
rإنّ وزير الفالحة والتنمية الرّيفيّة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

 وزير الفالحة  وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 149
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

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

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريل سـنـة 2012

rالــسـيــد أحــمــد شـوقي الــكــر� بــوغـالم Wـتــضــمن تــعـيــHوا
مـديــرا لـلــمـصـالح الــبـيــطـريـة بــوزارة الـفالحــة والـتـنــمـيـة

rالرّيفيّة
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّـــيّــــد أحــــمــــد شــــوقي
الــكـر� بــوغــالمr مــديــر اHـصــالح الــبــيـطــريــةr اإلمــضـاء في
rباسم وزيـر الفالحـة والتـنميـة الرّيـفيّة rحدود صالحيـاته

على جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســيـمّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـالــجــزائـر في 14 شعــبــان عـام 1433 اHـوافق

4 يوليو سنة 2012.
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اJستشفياتاJستشفيات

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافــق  اHــــــوافــق 4
أكــتـــوبـــر ســـنــة أكــتـــوبـــر ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن تـــأســيـس الــلـــجـــنــةن تـــأســيـس الــلـــجـــنــة
الــقـطــاعــيــة لــلـصــفــقــات لــوزارة الـصالــقـطــاعــيــة لــلـصــفــقــات لــوزارة الـصّــحــة والــســحــة والــسّــكـانــكـان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإنّ وزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّـمHعـدّل واHا rتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومـيةHوا

rادّة 142 مكرّر منـهHال سيّما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصّــحــة والــسّـكــان وإصالح

rستشفياتHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 142 مـكـرّر من
اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة r2010 واHــتــضــمّـن تــنــظــيم

الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى تــأســيس
الـلـجـنـة الـقــطـاعـيـة لـلـصـفـقــات لـوزارة الـصّـحـة والـسّــكـان

وإصالح اHستشفيات.

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

حرّر بـاجلزائر في 18 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 4
أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 18 ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1433 الــمــوافــق الــمــوافــق
4 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2012 يـــحــدr يـــحــدّد تـــشـــكـــيـــلــة الـــلد تـــشـــكـــيـــلــة الـــلّـــجـــنــةـــجـــنــة
الــقـطــاعــيــة لــلـصــفــقــات لــوزارة الـصالــقـطــاعــيــة لــلـصــفــقــات لــوزارة الـصّــحــة والــســحــة والــسّــكـانــكـان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اHـوافق  4 أكـتـوبـر سـنـة 2012 تـتـشـكل الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة
لـــــــلــــــصـــــــفــــــقـــــــات لــــــوزارة الـــــــصّــــــحـــــــة والــــــسّــــــكـــــــان وإصالح
اHــســتـــشــفــيــاتr تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 153 مـن اHــرسـوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اHوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واHتضـمّن تنظيم الـصفقات

العموميةr من السّيدات والسّـادة :
- الـــعـــربي عـــبـــيــدr �ـــثـل وزيــر الـــصّـــحـــة والـــسّـــكــان

rرئيسا rستشفياتHوإصالح ا
- شـــريـــفـــة بن زهـــرةr زوجـــة زروقيr �ـــثـــلـــة وزيـــر

rنائبة رئيس rستشفياتHالصّحة والسّكان وإصالح ا
rخـميسي Wوحس rزوجة أبركـان rرشـيدة فرحـات -
�ثال وزير الـصّحـة والسّـكان وإصالح اHـستـشفـياتr على

rعضوة أساسية وعضوا مستخلفا rالتوالي
- ســعــيــد عـلــيم ويــحــيى بــاشــاr �ـثال وزيــر الــصّــحـة
والــسّــكـان وإصـالح اHــســتــشـفــيــاتr عــلـى الـتــوالـيr عــضـوا

rأساسيا وعضوا مستخلفا
rزوجـة شـريفي rفاروق كـحـايـليـة وفـوزيـة توزالـة -
�ــثال وزيــر اHــالــيّـة (اHــديــريــة الــعــامـة لــلــمــحــاســبـة) عــلى

rعضوا أساسيا وعضوة مستخلفة rالتوالي
- أحــسن آيـت مــوسى ولـــعــنـــاني عــادلr �ـــثال وزيــر
اHـاليّة (اHـديريـة العامـة للـميـزانية) عـلى التـواليr عضوا

rأساسيا وعضوا مستخلفا
- فـــاطــــمـــة عـــيــــاشي وســــهـــام بـــوتـيr �ـــثـــلــــتـــا وزيـــر
الــــتــــجــــارةr عـــــلى الــــتـــــواليr عــــضــــوة أســـــاســــيــــة وعــــضــــوة

مستخلفة.
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نظم داخلية
اللجنة الوطنية لإلشرافاللجنة الوطنية لإلشراف

على انتخاب أعضاء اجملالس الشعبيةعلى انتخاب أعضاء اجملالس الشعبية
البلدية والوالئية لسنة البلدية والوالئية لسنة 2012

النـظام الداخلي اHؤرخ في النـظام الداخلي اHؤرخ في 9 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1433 اHوافق اHوافق
25 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اللـجـنة الـوطـنـية لإلشـراف عـلى االنتـخـابات في
r2012 نعقدة بتاريخ 25 سبتمبرHجلستها ا

 - �ــقـتـضى الـقــانـون الـعـضـوي رقم 04 - 11 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

rتضمن القانون األساسي للقضاءHوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق  12 يـــــنــــايـــــرســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 68 اHـؤرخ
في 18  ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
 2012 الـــذي يـــحـــدد تــــنـــظـــيـم وســـيـــر الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــة

rادتان  4 و5 منهHالسيما ا rلإلشراف على االنتخابات

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 321
اHــــؤرخ في 13 شــــوال عــــام 1433 اHــــوافق 31 غــــشت ســــنــــة
 2012 واHـــتــــضـــمـن تـــعـــيــــW أعـــضــــاء الـــلــــجـــنــــة الـــوطــــنـــيـــة

لإلشراف عـلى انـتخـاب أعضـاء اجملالس الـشـعبـية الـبلـدية
r2012 والوالئية لسنة

rداولة طبقا للقانونHوبعد ا

تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه :تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه :

اHـادة  األولى :  اHـادة  األولى :   يــســري هـذا الــنــظـام الــداخــلي الـذي
يـوضح كيفـيات تـنظـيم وسيـر اللجـنة الـوطنـية لإلشراف
عـلى االنـتـخـابـاتr الـتي تـدعى في صـلب الـنص "الـلـجـنـة"
عـــلى جلــــانـــهـــا الــــفـــرعـــيـــة احملــــلـــيـــة وأمــــانـــتـــهـــا وأعــــضـــائـــهـــا
WـــــســــتـــــخـــــدمــــHـــــســـــاعــــدتـــــهـــــا واH ـــــدعـــــوينHواألشــــخـــــاص ا

اHوضوعW حتت تصرفها.

اHادة اHادة 2 :  : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.

الفصل األولالفصل األول
مهام اللجنة والتزامات أعضائهامهام اللجنة والتزامات أعضائها

اHادة اHادة 3 :  : تـتولى الـلجـنة مـهـمة اإلشـراف على تـنفـيذ
أحـكام الـقانـون العـضوي رقم 12 - 01 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1433 اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واHــتــعــلّق بــنــظـام
االنـــتـــخــابـــاتr من قـــبل جـــمــيـع اHــتـــدخــلـــW في الـــعـــمــلـــيــة
االنـــتـــخــابـــيـــة مـن هــيـــئـــات ومـــؤســـســـات إداريـــة وأحــزاب
ســـــيــــاســــيـــــة ومــــتــــرشـــــحــــW ونــــاخـــــبــــW من تـــــاريخ إيــــداع

الترشيحات إلى نهاية العملية االنتخابية.

اHادة  اHادة  4 :  : تتـولى اللـجنـةr في إطار اHهـام اخملولـة لها
في الــقــانـــون الــعــضــوي رقم 12 - 01 اHــؤرخ في 18 صــفــر
rـــذكــور أعالهHــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 واHعــام 1433 ا

السيما :
- الـــتـــأكـــد من تـــطـــبـــيق أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

اHتعلق بنظام االنتخابات ونصوصه التطبيقية.
- القـيـام بـزيـارات مـيـدانيـة والسـيـمـا عـلى مـسـتوى
مكـاتب التـصويت بـغرض الـوقوف عـلى مطـابقـة العـملـية
االنـــتــخـــابــيـــة مع أحــكـــام الــقـــانــون الــعـــضــوي رقم 12 - 01
اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة

rونصوصه التطبيقية rذكور أعالهH2012 وا

- اإلشـــراف عــــلى الـــتــــرتـــيــــبـــات الــــتـــنـــظــــيـــمــــيـــة في
rمختلف مراحل العملية االنتخابية

- تــــلـــــقـي أي احــــتـــــجـــــاج من أي نـــــاخب أو مـــــرشح أو
�ــــثـــله أو مـــؤســــســـة أو هـــيـــئـــة إداريــــة واتـــخـــاذ في حـــدود

rاختصاصاتها كل قرار تراه مناسبا
- تـبـادل مع الـلــجـنـة الـوطــنـيـة Hـراقـبــة االنـتـخـابـات

كل معلومة تتعلق بتنظيم االنتخابات وسيرها.

اHـادة اHـادة  5 :  : �ــكـن الــلــجــنــة Hــمــارســة مــهــامــهــاr االطالع
عــلى جــمـــيع اHــعــلـــومــات والــوثــائـق اHــتــعــلـــقــة بــالــعـــمــلــيــة

االنتخابية.

اHـادة اHـادة  6 :  : يـلـتــزم أعـضـاء الـلــجـنـة والـلـجــان الـفـرعـيـة
احمللية �ناسبة أداء مهامهم �ا يأتي:

- الـواجبات اHنـصوص علـيها في الـقانون األساسي
لـــلـــقـــضـــاء الســـيـــمـــا بـــواجب الـــتـــحـــفظ واحلـــيـــاد والـــتـــجــرد
rباد¬ العدالةH والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي
rعلومات التي يطلعون عليهاHداوالت واHسرية ا -
- حـضــور االجـتـمــاعـات اHـبــرمـجـة مـن طـرف رئـيس

اللجنة.
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اHـادة اHـادة  7 :  : يـلـتـزم أعـضـاء اللـجـنـة بـعـدم اHـشـاركـة في
الــنــدوات أو اإلدالء بــأي تـــصــريــحـــات إال بــإذن من رئــيس

اللجنة.
اHــادة اHــادة 8 :  : يـــلـــتـــزم الـــقـــضـــاة واHـــوثـــقـــون واحملـــضــرون
الـــقــضـــائــيـــون ومــســـتــخـــدمــو أمـــانــات الـــضــبط اHـــدعــوون
Hـــســـاعــــدة الـــلـــجــــنـــة أو الـــلــــجـــان الـــفــــرعـــيـــة احملــــلـــيـــة وكـــذا
اHـسـتـخـدمــون اHـوضـوعـون حتت تــصـرفـهـا بــالـسـر اHـهـني
وعدم إفـشـاء أي مـعـلومـة اطـلـعـوا عـليـهـا في إطـار �ـارسة

مهامهم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيمالتنظيم

اHادة اHادة  9 :  : طبـقا ألحكام اHادة 5 من اHرسوم الرئاسي
رقم 12 - 68 اHــؤرخ في 18 ربــيـع األول عـام 1433 اHــوافق
11 فــبــرايــر ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهr تــمــارس الــلــجــنـة

مـــهــامــهــا في مـــقــرهــا بــاجلـــزائــر الــعــاصـــمــة أو في مــقــرات
اللجان الفرعية احمللية.

اHادة اHادة  10 :  : تـتفـرع أمانـة اللـجـنة إلى أمـانة رئـيسـية
عـلى مسـتـوى مقـر اللـجـنة وأمـانات مـحـليـة عـلى مسـتوى

مقرات اللجان الفرعية احمللية.

القسم األولالقسم األول
اللجان الفرعية احملليةاللجان الفرعية احمللية

اHــادة اHــادة  11 : : لــــلّـــجـــنـــة عـــلـى مـــســـتـــوى كـل واليـــة جلـــنـــة
فرعية محلية.

غــيـر أنه �ــكن لــرئـيس الــلــجـنــة تـنــصـيب عــدة جلـان
فرعية في نفس الوالية.

اHـادة اHـادة 12 : : تـمـارس الـلـجـان الـفـرعـيـة احملـلـيـة مـهـامـهـا
باHقرات اخملصصة لها.

القسم الثانيالقسم الثاني
األمانةاألمانة

اHادة اHادة 13 :  : تـتشـكل أمانة الـلجـنة من ثالثة (3) قـضاة
عــلى األقل من بـيــنـهم أمــW رئـيـسيr يــعـيـنــون �ـقـرر من

رئيس اللجنة.

اHادة اHادة 14 : : تتـشكل أمانـة اللجـنة الفـرعية احملـلية من
ثالثـة (3) أعــوان عـلى األقل من سـلك مــسـتـخـدمي أمـانـات
الـــضــبط من بـــيــنــهم أمــW رئـــيــسيr يــعــيـــنــون �ــقــرر من

رئيس اللجنة الفرعية احمللية.

اHـادة اHـادة 15 : : تـكـلف أمـانـة الـلــجـنـة الـوطـنـيـة و الـلـجـان
الفرعية احمللية على اخلصوص باHهام اآلتية :

- تــسـجــيل اإلخــطـارات والــبالغــات في ســجل خـاص
مــرقم و مــؤشــر عـلــيه مـن قـبـل رئـيس الــلــجــنــة أو رئـيس

rاللجنة الفرعية احمللية مقابل وصل إيداع
rتسجيل حاالت التدخل التلقائي للّجنة -

rتسجيل بريد اللجنة -
rادي الجتماعات اللجنةHالتحضير ا -

- مـــسك مـــحــاضـــر اجــتـــمــاعـــات الــلـــجـــنــة و الـــوثــائق
rالصادرة عن أشغالها و حفظ األرشيف

- الـــقـــيــام بـــأي مـــهـــمــة إداريـــة أو تـــقــنـــيـــة مــرتـــبـــطــة
rبأشغال اللجنة

- حتــــضـــيــــر و جتـــمــــيع الــــوثـــائق اHــــفـــيــــدة في إعـــداد
التقرير النهائي للّجنة.

اHــادة اHــادة 16 :  : عالوة عــلى اHـــهــام اHــذكـــورة أعالهr تــكــلف
األمانة الرئيسية للّجنة السيما �ا يأتي :

- تـوفـير الـوسـائل  الـضـروريـة حلسـن سيـر الـلـجـنة
rواللجان الفرعية احمللية

- الــتــنــظــيم و الــتــكــفل بــالــنــقل و اإليــواء و اإلطــعـام
rساعدتهاH دعوينHألعضاء اللجنة و األشخاص ا

rالسهر على حفظ و صيانة األجهزة و العتاد -
- الــــســــهــــر عـــلـى االســــتــــعـــمــــال الــــعــــقالنـي لــــلــــمـــوارد
الـبــشـريــة و اHــالـيــة و اHـاديــة لـلّــجـنــة و الـلــجـان الــفـرعــيـة

rاحمللية
r يزانيةHتعلقة بصرف اHتنفيذ العمليات ا -
rإعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة -

- إدارة و تسيير اHوقع اإللكتروني للّجنة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سير اللجنةسير اللجنة

اHادة اHادة 17 :  : يتـولى تسيـير اللـجنة و الـلجان الـفرعية
احملـليـة رؤسـاؤهـا r و تتـدخل تـلـقائـيـا أو بـناء عـلى إخـطار
من اHـتــدخـلـW في الـعـمــلـيـة االنـتـخــابـيـة وفـقـا لــلـكـيـفـيـات

احملددة في هذا الفصل.

القسم األولالقسم األول
مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية احملليةمهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية احمللية

اHادة اHادة  18 :  : يتولى رئيس اللجنة على اخلصوص :
- الـــســــهـــر عـــلـى تـــوحـــيــــد و تـــنـــســــيق عـــمـل الـــلـــجـــان
الــفــرعــيـة احملــلــيــة و دعــوتـهــا عــنــد االقـتــضــاء لالنــعــقـاد في
rرتبطة بنشاط اللجنةHسائل اHجمعية عامة للنظر في ا
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 rناقشاتHرئاسة اجتماعات اللجنة و إدارة ا -

rالسهر على فرض االنضباط -

rهام بينهمHنائب له أو أكثر و توزيع ا Wتعي -

- تـعـيــW رؤسـاء و أعـضـاء الــلـجـان الـفـرعــيـة احملـلـيـة
من بـW أعـضـاء الـلجـنـة و مـسـتـخلـفـيـهم عـنـد حـدوث مانع

rلهم

rمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة -

- صــرف نـفــقـات الــلـجــنـةr و�ــكـنه تــفـويض ذلك إلى
رؤساء اللجان الفرعية احمللية.

اHــــــادة اHــــــادة  19 : : يــــــعـــــــيّـن رئــــــيـس الــــــلــــــجـــــــنــــــة الـــــــقــــــضــــــاة
ومـــســتـــخــدمي أمـــانــات الـــضــبـط و اHــوثـــقــW واحملـــضــرين
الــقـضــائــيـW اHــدعــوين Hـســاعــدة الـلــجــنـة بــنــاء عـلـى طـلب
رؤساء الـلـجان الـفرعـيـة احمللـيةr و�ـكنـه تفـويض ذلك لهم

عند االقتضاء.

اHـادة اHـادة  20 : : يـتــولى رئـيس الــلـجــنـة الـفــرعـيـة احملــلـيـة
على اخلصوص:

rتنسيق عمل اللجنة الفرعية احمللية -

- رئـاسة اجتمـاعات اللجـنة الفرعـية احمللية و إدارة
rناقشاتHا

rالسهر على فرض االنضباط -

rمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية احمللية -

- �ـارسة الـسلطـة السُّـلَمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rاللجنة الفرعية احمللية

- تـــعــيــW الــقـــضــاة و مــســـتــخــدمي أمـــانــات الــضــبط
واHـــوثــقــW و احملــضــرين الــقــضـــائــيــW اHــدعــوّين Hــســاعــدة
الـلجـنـة الـفــرعـيــة الـمــحــلـيــة في حــدود أحـكــام الــمــادة

19 اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة  21 :  : �ـكن رئـيـس الـلجـنـة الـوطـنـيـة لـإلشراف
عــلى االنــتــخــابـات تــبــادل اHــعــلــومــات مع رئــيس الــلــجــنـة

الوطنية Hراقبة االنتخابات.

و�ـــكن رؤســـاء الـــلـــجـــــان الـــفـــرعـــيـــة احملـــلـــيـــة تـــبــادل
اHــعــلــومـات مـع نـظــرائــهم في الــلــجــنــة الــوطـنــيــة Hــراقــبـة
االنتـخابات مع إخـطار رئيس الـلجنـة الوطنـية لإلشراف

على االنتخابات بذلك.

القسم الثانيالقسم الثاني
إخطار اللجـــنةإخطار اللجـــنة

اHـــــادة اHـــــادة 22  :  : تـــــودع اإلخـــــطـــــارات والـــــبالغـــــات حـــــسب
احلالةr بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية احمللية.

حتـــتــــوي اإلخــــطــــارات واإلبالغــــات عــــلى اسم و لــــقب
وصـفـــة وتـوقــيـــع اHـعـني و عــنـــوانه الـذي قــد يـبـــلّغ فـيه

ومضمون اإلخطار و عناصر اإلثبات.

اHـادة اHـادة  23 :  : �ـكـن إخـطـار الـلــجـنـة �ـقــرهـا أو �ـقـرات
جلانـها الـفـرعيـة احملـليـة من قـبل اللـجنـة الـوطنـيـة Hراقـبة
االنتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها.

اHـــــادة اHـــــادة  24 :  : �ـــــكـن إبالغ الـــــلـــــجـــــنـــــة بـــــكل خـــــرق �س
�ـصداقـيـة و شفـافـية االنـتخـابـات بكـل الوسـائل �ـا فيـها

اإللكترونية.

القسم الثالثالقسم الثالث
التدخل التلقائي للالتدخل التلقائي للّجنةجنة

اHـادة اHـادة 25 :  : عـنـدمـا يـعـاين أعـضـاء الـلـجـنـة خـرقـا �س
�صداقية  وشفافـية العملية االنتخابيةr فإنهم يحررون
تــقـــريــرا مـــفـــصال r يـــرفع حــسـب احلــالـــة r إلى الـــلــجـــنــة أو
الــــلـــجــــنـــة الــــفــــرعـــيــــة احملـــلــــيـــة r لــــلــــفـــصـل فـــيـه في اآلجـــال

القانونية.

ويــتــضـمـن الـتــقـريــر بــدقـة تــاريخ و ســاعــة االنـتــقـال
واألمــاكـن أو اHــواقع الــتي زاروهــا واHـالحــظــات اHــعــايــنــة

واألدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.

القسم الرابعالقسم الرابع
كيفيات اتخاذ القراراتكيفيات اتخاذ القرارات

اHـادة اHـادة 26 :  : يـعـW رئـيس الـلـجـنـة مـقـررا يـتولـى جمع
اHـعلـومـات و الوثـائق اHـتعـلـقـة باHـلف و�ـكنه أن يـسـتمع
ألي شـــخص أو ســـلــطـــة أو هـــيــئـــة مــشـــاركــة فـي الــعـــمــلـــيــة

االنتخابية و / أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.

و�كن تكليف نفس اHقرر بعدة ملفات.

بـــعـــد انـــتــهـــاء الـــتـــحـــقـــيق في مـــلف r يـــحـــرر اHـــقــرر
تـقــريـرا  يـعــرضه حـسب احلــالـة r عـلـى الـلـجــنـة أو الـلــجـنـة

الفرعية احمللية.

اHادة اHادة 27 :  : جتتـمع اللجـنة أو اللـجان الفـرعية احملـلية
بــنــاء عــلى اســتــدعــاء مـن رئــيــســهــا لــلــفــصل في اHــلف في

اآلجال القانونية.

وعليها أن تفصل في احلW يوم االقتراع.



اHــــادة اHــــادة 28 : : ال تـــــصح مــــداوالت الـــــلــــجــــنـــــة و الــــلــــجــــان
الفرعية احمللية إال بحضور ثالثة (3) أعضاء على األقل.

تـصـدر الــقـرارات بـأغـلــبـيـة األصــوات ويـكـون صـوت
الرئيس مرجحا عند تساوي األصوات.

اHـادة اHـادة  29 :  : تـبـلّغ الـلـجـنة قـراراتـهـا بـكل الـوسـائل �ا
فــيــهــا اإللــكــتــرونــيـة أو الــفــاكس أو الــهــاتف أو عن طــريق

النشر في اHوقع اإللكتروني للّجنة.

اHــــادة اHــــادة 30 :  : يــــتـــعـــW عـــلـى اHـــتـــدخــــلـــW في الـــعــــمـــلـــيـــة
االنـتخابـية االمـتثال لـقرارات الـلجنـة و اللـجان الفـرعية
احمللـية في اآلجال الـتي حتددهـاr وفي حالة االمـتناع تـنفذ

هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.

اHـادة اHـادة 31 :  : يـوقع رئـيس و مـقـرر الــلـجـنـة أو الـلـجـنـة
الـفرعـيـة احملـلـية مـحـاضـر اجتـمـاعـات وحتفـظ في أرشيف

اللجنة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

32 :  : تــرفع الــلــجــان الــفــرعــيــة احملــلــيــة تــقــاريـر اHـادة اHـادة 
دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة .

اHـادة اHـادة 33 :  : تـقـوم الـلـجـنـة عنـد انـتـهـاء مـهـامـهـا بـإعداد
تقرير عن نشاطها و تصادق عليه في جمعية عامة .

اHادة اHادة 34 :  : يخضع تعـديل هذا النظام الداخلي لنفس
القواعد التي تمت �وجبها اHصادقة عليه.

اHـادة اHـادة 35 :  : يــنـشـر هــذا الـنـظــام الـداخـلـي في اجلـريـدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 25
سبتمبر سنة 2012.
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