
العدد العدد 57
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء أواألربعاء أوّل ل  ذو احلج ذو احلجّة ة عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-358 مؤرخ في 22 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHوافق 8 أكـتـوبر سـنة r2012 يـعـدل توزيع نـفقـات مـيزانـية
الدولة للتجهيز لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-359 مـؤرخ في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اHـوافق 8 أكــتـوبـر سـنـة r2012 يـتــضــمـن  نـقـل اعــتــمـاد في
...........................................................................................WهنيHميزانيـة تسيير وزارة التكوين والتعليم ا

مرسوم تـنفيذي رقم 12-360 مؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 8 أكتـوبر سنة r2012 يـتمم اHرســوم التنـفيـذي رقــم
98-220 اHــؤرخ فـي 13 ربيع األول عــام 1419 اHـوافــق 7 يوليـو سنة 1998  واHتضمن إنشاء جامعة مستغا�...........

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-361 مـؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 8 أكــتــوبــر ســنــة r2012 يـــعـــدل ويــتــمـم اHــرســــوم
الـتـنفــيـذي رقــم 01-274 اHــؤرخ في 30 جـمادى الـثـانيـة عـام 1422 اHـوافــق 18 سـبتـمـبر سـنة 2001  واHـتـضمن إنـشاء
جامعة اHسيلة.............................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-362 مـــؤرخ في 22 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اHـــوافق 8 أكــتــوبــر ســنــة r2012 يــعـــدل ويــتـــمـم اHــرســـوم
التنفيـذي رقــم 03-258 اHـؤرخ في 22 جمادى األولى عـام 1424 اHوافــق 22 يوليو سنة 2003  واHتضمن إنشاء جامعة
جيجل........................................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-363 مـــؤرخ في 22 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اHـــوافق 8 أكــتــوبــر ســنــة r2012 يــعـــدل ويــتـــمـم اHــرســـوم
التنفيـذي رقــم 09-08 اHـؤرخ في 7 محرم عـام 1430 اHوافــق 4 يناير سنة 2009 واHتضمن إنشاء جامعة تبسة........

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-364 مـــؤرخ في 22 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اHـــوافق 8 أكــتــوبــر ســنــة r2012 يــعـــدل ويــتـــمـم اHــرســـوم
التنفيـذي رقــم 09-12 اHـؤرخ في 7 محرم عـام 1430 اHوافــق 4 ينايـر سنـة 2009 واHتضمن إنشاء جامعة معسكر....

مــرسوم تـنـفـيذي قم 12-365 مـؤرخ في 22 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 8 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـعدل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
12-13 اHـؤرخ في 15 صفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـاير سـنة 2012 واHـتـضمـن تنـظـيم اإلدارة اHـركزيـة في وزارة الـبـريد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اHـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 30  سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمّن إنـهاء مـهام نـائب مديـر بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري (سابقا)............................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اHـــوافق 30  ســبــتـــمــبــر ســنــة r2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام اHــديــر الــعــامّ
للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنـية.......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 30  سبتمبر سنة r2012 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الواليات.

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 30  سبتـمبر سنة r2012 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير احلمـاية اHدنية
في والية بشار............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 14 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 30  ســبــتــمــبــر ســنـة r2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW اHــنــدوب الـوطــني
للمخاطر الكبرى.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 30  سبتمبر سنة r2012 يتضمّن تعيW رؤساء أمن الواليات.......

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 30  سبتـمبر سنة r2012 يـتضمّن تعـيW الكاتب الـعامّ لدى رئيس
دائرة العلمة في والية سطيف.......................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 171 / ق. م د / 12  مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 26 سبتمبر سنة r2012 يتعلـق باستخـالف نواب في
اجمللس الشعبي الوطني..............................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قـرار مؤرخ في 22 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 14 أبـريـل سـنة r2012 يحـدّد شـروط وكـيـفـيات اسـتالم اHـبـاني واHـنـشآت
القاعدية للسكك احلديدية وحتويلها إلى اHؤسسة اHكلفة بتسيير و/أو استغالل شبكة السكك احلديدية....................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 8 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHــوافــق أوّل مـارس ســنـة r2012 يـحــدد قـائــمـة إيـرادات ونــفـقـات
حساب التخصيص اخلاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"...

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 3  رمضـان عام 1433 اHوافــق 22  يـولـيو سـنة r2012 يـحدد كـيـفيـات مـتابـعة وتـقـييم حـساب
التخصيص اخلاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".............

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 16  شـوّال عام 1433 اHوافــق 3  سـبتـمبـر سنة r2012 يتـضمّن إنشـاء ملحـقة جامـعة األغواط
�دينة أفلو...............................................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 16  شـوّال عام 1433 اHوافــق 3  سـبتـمـبر سـنة r2012 يتـضمّن إنـشـاء ملـحقـة جامـعة تـيارت
�دينة السوقر..........................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 25  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 17 مـــايـــو سـنـــة 2012 يـحـدّد تـنـظـيم وسـيـر الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـطـعن
للـصنـدوق الوطني لـلتـأمW عن البـطالـة وكذا كيـفيـات دراسة ومضـمون مـلفات الـطعن اHـتعلـقة �شـاريع االستـثمار
للبطالW ذوي اHشاريع...............................................................................................................................

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 17 مايو سنة r2012 يحدد تنظيم وسير الـلجنة الوطنية للطعن للوكالة
الوطـنيـة لدعم تشـغيل الشـباب وكـذا كيفـيات دراسة ومـضمـون الطعـون اHتعـلقـة �لفـات مشاريـع االستثـمار للـشباب
ذوي اHشاريع..............................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-358 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عام عام 1433  اHوافق اHوافق 8 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2012 يعدل توزيعr يعدل توزيع
نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة r2012 حسبr حسب

كـل  قطـاع.كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

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

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

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

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـــتـــمـــاد دفع قـــدره ثالثـــة ماليـــيــر ومـــائـــة مـــلــيـــون ديـــنــار
(3.100.000.000 دج) ورخـــصــــة بـــرنـــامــج قــــدرهـــا خـــمـــســـة
ماليـيـر ومـائـة مـلـيـون ديـنار (5.100.000.000 دج) مـقـيّدان
فــي الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيـها
فـــي األمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع األول عـــــــام
1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHالـية الـتـكمـيـلي لسـنة r (2012 طـبقـا للـجدول "أ" اHـلحق
بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قـــــــــدره ثالثــــــة مـاليــــــيــــــر ومـــــــائــــــة مــــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــار
(3.100.000.000 دج) ورخـــصــــة بـــرنـــامــج قــــدرهـــا خـــمـــســـة
مالييـر ومـائـة ملـيـون ديـنار (5.100.000.000 دج)  يـقـيّدان
فــي الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيـها
فـــي األمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع األول عـــــــام

1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHـالية الـتكـميلي لـسنة r(2012 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق
بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

-

5.100.000

5.100.000

دعـم الـــنـــشـــاط االقـــتـــصــادي
(تـــخــــصـــيـــصـــات حلـــســـاب
الـــــــتــــــخـــــــصــــــيـص اخلــــــاص

وخفض نسب الفوائد)
احـــتـــيـــاطي لـــنــفـــقـــات غـــيــر

متوقعة
اجملموعاجملموع

2.000.000

1.100.000

3.100.000

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

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.000.000

1.100.000

5.100.000

دعم اخلدمات اHنتجة
اHـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة

االقتصادية واإلدارية

اجملموعاجملموع

2.000.000

1.100.000

3.100.000



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 أوأوّل  ذو احلجل  ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 12-359 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1433  اHــوافق اHــوافق 8 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة r r2012 يــتــضـــمـنيــتــضـــمـن عـام عـام 
نـقل اعــتــماد في مـيـزانـيــة تـسيـيـر وزارة الـتـكويننـقل اعــتــماد في مـيـزانـيــة تـسيـيـر وزارة الـتـكوين

.WهنيHوالتعليم ا.WهنيHوالتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
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�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12 -54 
اHـؤرخ في  13  ربـيع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر

سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
التكوين والتعليم اHهنيW من ميزانية التسيير �وجب

r2012 الية   لسنةHقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـلــغـــى مــن مــيـزانـيـــة ســنـــة 2012
اعــــتــــمــــــاد قــــــدره خــــمــــســـة مـاليـــW ومــــائـــتــــا ألف ديــــنـــار
(5.200.000 دج) مـــقــــــيّـــــد فـي مـــيــــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
التكوين والـتعليم اHهنيW وفي الباب رقم 36-06 "إعانة
لـلمـؤسسة الـوطنـية لـلتجـهيـزات التـقنيـة والبـيداغـوجية

."WهنيHفي التكوين والتعليم ا

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2012  اعتماد قـدره
خـمـســـة ماليـW ومـائـتـا ألف ديـنـار (5.200.000 دج) يـقـيّد
WـهـنـيHفي مـيـزانيـة تـسـيـيـر وزارة الـتـكوين والـتـعـلـيم ا

وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــكــلـف وزيـــر اHــالــيـــة ووزيــــر الــتــكــوين
والـــتــعــلــيم اHـــهــنــيــrW كـلّ فــيــمــا يـــخــصّـهr بــتـــنــفــيـــذ هــــذا
اHرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

90 -  341.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

WهنيHوزارة التكوين والتعليم اWهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات .............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

14 -  34

91 -  34

2.500.000

1.200.000

3.700.000

3.700.000

3.700.000

5.200.000

5.200.000

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة .....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ...................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 12-360 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1433  اHـــــوافق اHـــــوافق 8 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r r2012 يــــتـــــمميــــتـــــمم عــــام عــــام 
اHــرســوم الــتــنــفــيـــذي رقــم اHــرســوم الــتــنــفــيـــذي رقــم 98-220 اHــــؤرخ فـي  اHــــؤرخ فـي 13
ربيع األول عــام ربيع األول عــام 1419 اHـوافــق  اHـوافــق 7 يولـيـو سنة  يولـيـو سنة 1998

 واHتضمن إنشاء جامعة مستغا�. واHتضمن إنشاء جامعة مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســــوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقــم 220-98
اHــؤرخ فـي 13 ربيع األول عــام 1419 اHـوافــق 7  يوليـو
سـنـة 1998  واHــتــضــمن إنــشـاء جــامــعــة مــسـتــغــا�r اHــعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

 rتممHعدل واHا r بتنظيمها وسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تتمّم اHادة 2 من اHرســوم التنفيـذي
رقـــم 98-220 اHــــــــــــؤرخ فــي 13 ربــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1419
اHــوافــق 7  يـولـيـــو سـنـة r1998 اHــعـدل واHـتــمم واHـذكـور

أعاله وحترر كما يأتي :

"اHادّة 2 : ............ ( بدون تغيير).......................

يـــحــدد عــدد الـــكــلــيــات واHـــعــاهــدالـــتي تــتــكـــون مــنــهــا
جامعة مستغا� واختصاصها كما يأتي :

r.............................................................. -
r.............................................................. -
r.............................................................. -
r.............................................................. -
r.............................................................. -
r.............................................................. -
r.............................................................. -



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 أوأوّل  ذو احلجل  ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

rكلية الطب -
.".............................................................. -

اHاداHادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-361 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 8 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2012 يـــــعـــــدلr يـــــعـــــدل
ويــتـمـم اHـرســـوم الــتـنـفــيــذي رقــم ويــتـمـم اHـرســـوم الــتـنـفــيــذي رقــم 01-274 اHــؤرخ اHــؤرخ
في في 30 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عــــــام  جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عــــــام 1422 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 18
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2001  واHــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة  واHــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة

اHسيلة.اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 274-01
اHـــــؤرخ في 30 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1422 اHــــوافــق 18
rـســيـلـةHـتــضـمن إنـشــاء جـامــعـة اHسـبــتـمـبــر سـنـة 2001 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

 rتممHعدل واHا r بتنظيمها وسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اHـــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقــم 01-274 اHــؤرخ في 30 جـمـادى
الثانية عـام 1422 اHوافــق 18 سبتمبر سنة r2001 اHعدل

واHتمم واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

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

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة اHسيلة واختصاصها كما يأتي :

rكلية العلوم -
rكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -

rكلية التكنولوجيا -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

rالتسيير
rكلية احلقوق والعلوم السياسية -

rكلية اآلداب واللغات -
rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

rمعهد تسيير التقنيات احلضرية -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

والرياضية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقــم 01-274 اHــؤرخ في 30 جـمــادى الــثـانــيـة
عـام 1422 اHوافــق 18 سبتمبر سنة r2001 اHعدل واHتمم

واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
الــعــامــة واHــكــتــبــة اHــركــزيــةr أربع (4)  نــيــابــات مــديــريــة

تكلف على التواليr باHيادين اآلتية :
- الـتــكـوين الــعـالي في الــطـوريــن األول والـــثــانــي
والتكــويــن اHــتواصـــل والشـهــادات والتكـويــن العالـي

rفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلــامـعي والــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين الــعـالي فــيـمــا بـعـد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



أوأوّل ذو احلجل ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 857
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-362 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
يــــعـــــدل  rيــــعـــــدل r2012 ــــوافق 8 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــةHــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
ويــتـمــم اHـرســـوم الــتــنــفــيــذي رقــم ويــتـمــم اHـرســـوم الــتــنــفــيــذي رقــم 03-258 اHــؤرخ اHــؤرخ
في في 22 جــمـادى األولى عــام  جــمـادى األولى عــام 1424 اHـوافــق  اHـوافــق 22 يــولـيـو يــولـيـو

سنة سنة 2003  واHتضمن إنشاء جامعة جيجل.  واHتضمن إنشاء جامعة جيجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
rالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 rالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 258-03
اHـــــــؤرخ في 22 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1424 اHــــــوافــق 22 
يولـيو سنة 2003  واHتضمن إنـشاء جامعة جيجلr اHعدل

rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

 rتممHعدل واHا r بتنظيمها وسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اHـــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقــم 03-258 اHــؤرخ في 22 جـمـادى
األولى عــام 1424 اHــوافــق 22  يــولــيــو ســنـة r2003 اHــعــدل

واHتمم واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

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

يحـدد عدد الكلـيات التي تـتكون منـها جامـعة جيجل
واختصاصها كما يأتي :

rكلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي -
rكلية علوم الطبيعة واحلياة -
rكلية العلوم والتكنولوجيا -

rكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

rالتسيير
rكلية اآلداب واللغات -

- كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  تــــــعــــــدّل وتـــــتــــــمـم اHـــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
التـنفيذي رقــم 03-258 اHـؤرخ في 22 جـمادى األولى عام
1424 اHــــوافــق 22  يــــولــــيـــو ســــنـــة r2003 اHــــعــــدل واHـــتــــمم

واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
الــعــامــة واHــكــتــبــة اHــركــزيــةr أربع (4)  نــيــابــات مــديــريــة

تكلف على التواليr باHيادين اآلتية :
- الــتـكــوين الــعــالي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والــــتــــكــــــويــن اHــــتــــواصـــــل والــــشــــهـــــــادات والــــتــــكـــــويــن

rالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلــامـعي والــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين الــعـالي فــيـمــا بـعـد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-363 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
يــــعـــــدل  rيــــعـــــدل r2012 ــــوافق 8 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــةHــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
ويتمـم اHـرسـوم التـنفيـذي رقــم ويتمـم اHـرسـوم التـنفيـذي رقــم 09-08 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
7 مـــحـــرم عــــام  مـــحـــرم عــــام 1430 اHــــوافــق  اHــــوافــق 4 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2009

واHتضمن إنشاء جامعة تبسة.واHتضمن إنشاء جامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 أوأوّل  ذو احلجل  ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

  rتممHعدل واHا r بتنظيمها وسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقــم 09-08 اHـؤرخ
في 7 مــــحــــرم عــــام 1430 اHــــوافــق 4  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن إنشاء جامعة تبسةHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اHـــــــادة األولـى من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقــم 09-08 اHــؤرخ في 7 مـحـرم عام
1430 اHـوافــق 4  يـنـايـرسـنـة 2009 واHــذكـور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

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

يحـدد عدد الـكلـيات الـتي تتـكون مـنهـا جامـعة تـبسة
واختصاصها كما يأتي :

rكلية اآلداب واللغات -
rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
rالتسيير

rكلية احلقوق والعلوم السياسية -
rكلية العلوم والتكنولوجيا -

- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقــم 09-08 اHـــــؤرخ في 7 مـــحـــرم عـــام 1430
اHـوافــق 4  يـنـايــر سـنـة 2009 واHـذكـور أعاله وحتــرر كـمـا

يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة

عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
الــعــامــة واHــكــتــبــة اHــركــزيــةr أربع (4)  نــيــابــات مــديــريــة

تكلف على التواليr باHيادين اآلتية :
- التـكـويــن الـعالــي في الـطـوريــن األول والـثانــي
والتـكويــن اHـتواصــل والـشهـــادات والتـكـــويــن الـعالــي

rفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلــامـعي والــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين الــعـالي فــيـمــا بـعـد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-364 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
يــــعـــــدل  rيــــعـــــدل r2012 ــــوافق 8 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــةHــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
ويتمـم اHـرسـوم التـنفيـذي رقــم ويتمـم اHـرسـوم التـنفيـذي رقــم 09-12 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
7 مـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1430 اHــوافــق  اHــوافــق 4 يــنـــايــــر ســـنـــة  يــنـــايــــر ســـنـــة 2009

واHتضمن إنشاء جامعة معسكر.واHتضمن إنشاء جامعة معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

 rتممHعدل واHا r بتنظيمها وسيرها



أوأوّل ذو احلجل ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1057
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقــم 09-12 اHـؤرخ
في 7 مـــــحـــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافــق 4 يـــــنــــــايـــــرســـــنـــــة 2009

rتضمن إنشاء جامعة معسكرHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اHـــــــادة األولـى من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقــم 09-12 اHــؤرخ في 7 مـحـرم عام
1430 اHـوافــق 4 ينـاير سـنة 2009 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :

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

يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة
معسكر واختصاصها كما يأتي :

rكلية اآلداب واللغات -
rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
rالتسيير

rكلية احلقوق والعلوم السياسية -
rكلية العلوم والتكنولوجيا -

- كلية علوم الطبيعة واحلياة".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقــم 09-12 اHـــــؤرخ في 7 مـــحـــرم عـــام 1430
اHــوافــق 4  يــنــــايــر ســــنــة 2009 واHـــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03- 279 اHـؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
الــعــامــة واHــكــتــبــة اHــركــزيــةr أربع (4)  نــيــابــات مــديــريــة

تكلف على التواليr باHيادين اآلتية :
- التكـــويــن العــالي في الطوريــن األول والثانــي
والـتـكـويــن اHـتـواصــل والـشــهـــادات والـتـكـويـــن العـالـي

rفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلــامـعي والــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين الــعـالي فــيـمــا بـعـد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي قم قم 12- - 365 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1433 اHـوافق  اHـوافق 8 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r r2012 يـعــدل اHــرسـوميـعــدل اHــرسـوم

الـتـنـفـيذي رقم الـتـنـفـيذي رقم 12-13 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 15 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 9 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
اإلدارة اHـركـزيـة في وزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـاتاإلدارة اHـركـزيـة في وزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات

rاإلعالم واالتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـــوم الـــرئــــــاسي رقم 12 - 325 
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12- 12 اHؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12- 13 اHؤرخ
في 15 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 12- 13 اHـؤرخ في 15 صــفـر عـام

1433 اHوافق 9 يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.
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اHـادة اHـادة 2 :  : تسـتـبـدل عـبــارة "الـنـشـاطــات الـفـضـائـيـة"
اHنــصوص عـلـيـهـا في أحـكــام اHـادتـW 3 و 7 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-13 اHــــؤرخ في 15 صــــفــــر عــــام 1433
اHــــوافق 9 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واHــــذكــــور أعالهr بــــعــــبـــارة

"اHواصالت الفضائية".

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

حـــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في في 22 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1433
اHوافق 8 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان خان في في 14 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1433
اHـوافق اHـوافق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2012 يـتــضـمr يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مهام بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مهام بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـوزارة الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات

احمللية :

- عـــــلي حــــــمالتr بـــــصـــــفـــــتـه مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات
rوالتلخيص

- عمار بن حملةr بصفته مديرا للتعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد محـمد بـوطويـلي بصـفته مـديرا لـلحـياة اجلـمعـوية

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 30  ســبـــتــمــبـــر ســنــة   ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2012 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن إنــهــاءن إنــهــاء
مــهـــام نـــائب مـــديــر بـــوزارة الـــداخــلـــيـــة واجلــمـــاعــاتمــهـــام نـــائب مـــديــر بـــوزارة الـــداخــلـــيـــة واجلــمـــاعــات

احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري (سابقا).احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري (سابقا).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الــسّـــيــد مــحــمـــد الــصــالح زراولــيـــةr بــصــفــتـه نــائب مــديــر
لـلـتـبـادل والـتــعـاون بـوزارة الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلـيـة

والبيئة واإلصالح اإلداري (سابقا).

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 30  ســبـــتــمــبـــر ســنــة   ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2012 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن إنــهــاءن إنــهــاء
مهـام اHديـر العـاممهـام اHديـر العـامّ للـمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية للـمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

الوطنـية.الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد بـوعالم فـرعـونr بـصـفـته مـديـرا عـامـا لـلـمـواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 30  ســبـــتــمــبـــر ســنــة   ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2012 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن إنــهــاءن إنــهــاء

مهام رؤساء أمن الواليات.مهام رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـــــسّـــــادة اآلتـــــــيـــــة أســـــمـــــــاؤهم بـــــصـــــفـــــتـــــهـم رؤســــــــاء أمن

الواليـات اآلتــية :

rفي والية بشار rجلول بوخالفة -

rفي والية البويرة rرزقي قاسم بودهار -

rفي والية سعيدة rبلحول مساعد -

rةHفي والية قا rبشير علوني -

rفي والية ورقلة rتوفيق حمودي -

- مـــخـــتــــــــار دراجــيr فـي واليـــــة الــــبـــــيضr بـــنـــــاء
rعـلى طلبـه

- الــشـــريف بـوقــلــعــةr فـي واليـة الــنــعـامــةr إلحــالـتـه
على التّقـاعد.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 30  ســبـــتــمــبـــر ســنــة   ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2012 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن إنــهــاءن إنــهــاء

مهام مدير احلماية اHدنية في والية بشار.مهام مدير احلماية اHدنية في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1433 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيد جـمـال كـراروبيr بـصـفـته مـديـرا للـحـمـايـة اHـدنـية

في والية بشارr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
Wن تـعـيWيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2012 ـوافق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةHـوافق اHا

اHندوب الوطني للمخاطر الكبرى.اHندوب الوطني للمخاطر الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1433 اHـوافق 30 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد

الطاهر مليزيr مندوبا وطنيا للمخاطر الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
Wن تـعـيWيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2012 ـوافق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةHـوافق اHا

رؤساء أمن الواليات.رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1433 اHـوافق 30 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء أمن الواليات اآلتية :

rفي والية بشار rكمال لعور -

rفي والية البويرة rبوبكر مخالفي -

rفي والية سعيدة rعيسى بلقشايري -

rةHفي والية قا rعمار شودار -

rفي والية ورقلة rأمحمد بطاش -

rفي والية البيض rمولود محايلية -

- محمد حساينr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1433
Wن تـعـيWيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2012 ـوافق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةHـوافق اHا
الـكـاتب الـعـامالـكـاتب الـعـامّ لـدى رئـيـس دائـرة الـعـلـمـة في واليـة لـدى رئـيـس دائـرة الـعـلـمـة في واليـة

سطيف.سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1433 اHـوافق 30 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــزيــز عـز الــدينr كـاتــبـا عـامــا لـدى رئـيـس دائـرة الـعــلـمـة

في والية سطيف.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم قرار رقـم 171 / ق. م د /  ق. م د / 12  مؤرخ في   مؤرخ في 10 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
يــــتــــعـــلـق  rيــــتــــعـــلـق r2012 ــــوافق 26 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــةHــــوافق  اH1433 ا

باستخـالف نواب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نواب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 105 و112
rو163 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اHؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتr ال ســـيــمــا اHــواد 88 و102

rو103 منه

- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 02  اHؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يحدد حاالت التنافي مع العهدة البرHانيةr ال سيما اHادة

r3 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اHؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

rادة 6 منهHال سيما ا rنتخبةHا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرّخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- وبــــــمــــــقـــــتـــــضى  إعالن اجملـــــلس الـــــدســـــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 24 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واHـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
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- وبــعــد االطالع عــلى قــرار اجملــلس الــدســتــوري رقم
10/ق.م د/12 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24

مـايــو سـنـة 2012 واHــتـضــمن تـصــحـيـح الـنـتــائج بــالـدائـرة
االنــتــخـــابــيــة بــرج بـــوعــريــريـج إثــر اعــتــراض عـــلى صــحــة

rعمليات  التصويت

- وبــعــد االطالع عــلى قــرار اجملــلس الــدســتــوري رقم
12/ق.م د/12 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24

مـايــو سـنـة 2012 واHــتـضــمن تـصــحـيـح الـنـتــائج بــالـدائـرة
االنــتـــخــابــيــة اجلــلـــفــة إثــر اعــتـــراض عــلى صــحـــة عــمــلــيــات

rالتصويت

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- وبــنـــاء عـــلى الــتـصــريح بـشـغـور مـقـاعـد الـنواب
الـذين قــبــلـوا وظــائف حــكــومـيــةr اHــرسل من قــبل رئـيس
r2012 اجملـلس الشـعبي الـوطني بـتاريخ 16 سبـتمبـر سنة
حتت رقم أخ/أر/ 31 / 2012 واHــســـجل بـــاألمــانـــة الــعـــامــة
r2012 لـلــمـجــلس الـدســتـوري بــتـاريخ 17 ســبــتـمــبـر  ســنـة

 r79 حتت رقم

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اHــــتــــرشــــحــــW لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتـشريـعـيـة اHعـدة من طـرف وزارة الداخـلـية واجلـمـاعات
احمللـية عن كل دائـرة انتخـابيـةr اHرسلـة بتاريخ 26 أبريل
ســــنــــة r2012  حتـت رقم 3083 /12 واHــــســـــجــــلــــة بـــــاألمــــانــــة
العامة لـلمجلس الـدسـتوري بتاريخ 26 أبـريل سنة 2012

r39 حتت رقم

rقررHوبعد االستماع إلى العضو اrقررHوبعد االستماع إلى العضو ا

- اعتـبـارا أن اHادة 105 من الدسـتور تـنص على أن
مـــهــــمـــة الـــنـــائب  وعـــضـــو مـــجــــلس األمـــة وطـــنـــيـــةr قـــابـــلـــة
لـلــتـجــديــدr وال �ـكن اجلــمع بــيـنــهـا وبــW مـهــام أو وظـائف
أخـــرىr وأن اHـــادة 3 من الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 12 -02
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012
واHــذكـور أعـاله تـنص فـي مـطــتــهـا األولـى عـلى أن الــعــهـدة

rانية تتنافى مع وظيفة عضو في احلكومةHالبر

- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقــــتـــــضى أحـــــكــــام اHــــادة 102 من
الــقـانــون الــعـضــوي اHــتـعــلق بــنـظــام االنـتــخــابـات اHــذكـور
أعالهr يسـتخلف الـنائب بعـد شغور مـقعده بسـبب قبوله
وظـيفـة حكومـيةr بـاHتـرشح اHرتب مـباشـرة بعـد اHترشح
األخــيـر اHــنـتــخب في الـقــائـمــة االنـتــخـابــيـة الـذي يــعـوضه

rتبقيةHخالل الفترة النيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اHادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اHــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اHـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واHـذكــور أعالهr يـســتـخـلف
اHــــتـــرشـح أو اHـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اHنصـوص عليها في

rتعلق بنظام االنتخاباتHالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الـــدستـوري وعـلى قـراريه اHـتضـمـنـW تـصحـيح الـنـتائج
في الــدائــرتــW االنــتـخــابــيــتــW اجلــلــفــة وبــرج بــوعـريــريج
rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHرسوم الرئاسي اHوعلى ا
وكــذا عــلى قـوائـم اHـتــرشــحـW لـالنـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة
الـتي جرت يوم 10 مايـو سـنة 2012 بـالدوائـر االنتـخابـية

rعنية بعملية االستخالف وفق تسميتها وترتيبهاHا

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اHادة األولى اHادة األولى : مع مراعـاة أحكام اHادة 6 من الـقانون
الـــــعــــــضـــــوي رقم 12 - 03 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1433
اHـوافق 12 يــنــايــر ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهr يــســتــخـلف
WـــتـــرشـــحــHالــنـــواب الـــذين قـــبـــلـــوا وظـــائف حـــكـــومــيـــة بـــا
rمبـاشرة بعد آخر مترشح مـنتخب في كل قائمة WرتبHا

كاآلتي :
- عـــمـــار تـــو عـن حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــني
بـالــدائـرة االنـتــخـابـيــة سـيـدي بــلـعـبـاس بــاHـتـرشـح مـحـمـد

rبن عزة Wأم
- الـطــيب لـوح عـن حـزب جــبـهــة الـتــحــريـر الــوطـني
Wـتــرشح مـحــمـد األمـHبـالــدائـرة االنـتــخـابــيـة تــلـمــسـان بــا

rدربال
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني
بـــالـــدائــرة االنـــتــخـــابـــيــة ســـوق أهــراس بـــاHــتـــرشح جـــمــال

rورتي
- مـــوسـى بن حـــمــــادي عن حـــزب جــــبـــهـــة الــــتـــحـــريـــر
الـوطني بـالـدائـرة االنتـخـابـية بـرج بـوعريـريج بـاHـترشح

rأحمد سعيداني
- شــــريف رحــــمــــاني عـن حــــزب الـــتــــجــــمع الــــوطــــني
الـد�ـقراطي بـالدائـرة االنـتخـابـية اجلـلفـة بـاHتـرشح كراك

rميهوبي
- عــمـار غــول عن تـكــتل اجلــزائـر اخلــضـراء بــالـدائـرة

rترشح يوسف خبابةHاالنتخابية اجلزائر با
- بـــلـــقـــاسم ســـاحـــلي عـن حـــزب الـــتـــحـــالف الـــوطـــني
اجلـمـهوري بـالدائـرة االنـتخـابيـة سـطيف بـاHـترشح عـمار

رجاح. 



أوأوّل ذو احلجل ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1457
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHـــــادة اHـــــادة 2 : يــــــبـــــلـغ هـــــذا الـــــقـــــرار إلـى رئـــــيـس اجملـــــلس
الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اHـادة اHـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اHنـعـقدة
بتاريخ 10 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 26 سبـتمبـر سنة
r2012 بـــرئـــاســـة الـــســـيـــد الـــطـــيّـب بـــلـــعـــيـــز رئـــيس اجملـــلس

الــدســتــوري وعـضــويــة الــســادة عـبــد اجلــلــيل بــلــعــلى وبـدر
الــدين ســالم وحــســW داود ومــحــمــد عــبــو ومــحــمــد ضــيف

والسيدة فوزية بن قلة والسيد الهاشمي عدالة.
رئيس اجمللس الدستوري رئيس اجمللس الدستوري 

الطيالطيّب بلعيزب بلعيز

وزارة النقلوزارة النقل
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 22 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 14
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r2012 يــحـدr يــحـدّد شــروط وكـيــفـيــات اسـتالمد شــروط وكـيــفـيــات اسـتالم
اHـــبـــاني واHـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة لـــلـــســـكك احلـــديـــديـــةاHـــبـــاني واHـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة لـــلـــســـكك احلـــديـــديـــة
وحتــويـــلــهـــا إلى اHـــؤســـســة اHـــكــلـــفـــة بــتـــســيـــيــر و/أووحتــويـــلــهـــا إلى اHـــؤســـســة اHـــكــلـــفـــة بــتـــســيـــيــر و/أو

استغالل شبكة السكك احلديدية.استغالل شبكة السكك احلديدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 165
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

r1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 391
اHــــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1411 اHــــوافق أول
ديسـمبر سنة 1990 واHتضمن تغـيير الطبيـعة القانونية
لـلــشــركـة الــوطــنـيــة لـلــنــقل بــالـســكك احلــديـديــة وقــانـونــهـا

rاألساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

rكيفيات ذلك

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 348
اHـؤرّخ في 16 رجب عـام 1414 اHـوافق 28 ديـســمــبـر ســنـة
1993 الـذي يـحـدد الــقـواعـد اHـتـعـلـقـة بــأمن الـنـقل بـالـسـكك

rاحلديدية واستغالله

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 256
اHؤرّخ في 13 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 20 يـوليو
سـنة 2005 واHتضـمّن إنشـاء الوكـالة الـوطنـية لـلدراسات

rومتابعة إجناز االستثمارات في السكك احلديدية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 10 - 98 اHؤرّخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010

rركزية في وزارة النقلHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 05 - 256 اHـؤرّخ في 13 جــمــادى الــثــانــيـة
rـــذكــور أعالهHــوافق 20 يـــولــيــو ســنــة 2005 واHعــام 1426 ا
يـهــدف هـذا الــقـرار إلـى حتـديـد شــروط وكـيــفـيــات اسـتالم
اHبـاني واHنـشآت الـقـاعديـة للـسكك احلـديديـة من الوكـالة
الـوطــنـيــة لـلــدراسـات ومــتـابــعـة إجنـاز االســتـثــمـارات في
الـســكك احلـديـديـة الــتي تـدعى في صـلـب الـنص "الـوكـالـة"
وحتـويـلـهـا إلى اHـؤســسـة اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر و/أو اسـتـغالل
شــبـــكـــة الـــســكـك احلـــديــديـــة الـــتي تـــدعى في صـــلب الـــنص

"اHؤسسة".
2 :  :  اHـــبــــاني واHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة لــــلـــســـكك اHــادة اHــادة 
احلـديـديـة مـوضــوع الـتـحـويلr هي الــعـنـاصـر اHـذكـورة في
اHـادة 20 من الــقــانـون رقم 01 - 13 اHـؤرّخ في 17 جـمـادى
األولى عــام 1422 اHــوافق 7 غــشت ســنــة 2001 واHــتــضــمن
توجيه النقل الـبري وتنظيمه وكذا اHباني والتجهيزات

اخلاصة بصيانة السكك احلديدية
يــجـب أن تــكــون وظــيــفــيــة وتــســتــوفي كل الــشــروط

الكفيلة باستغاللها.
الفصل األولالفصل األول

شروط وكيفيات االستالمشروط وكيفيات االستالم
اHادة اHادة 3 :  :  تـكون اHـبانـي واHنـشآت الـقاعـديـة للـسكك
احلديـدية اHـنجزة مـوضوع اسـتالم مؤقت واسـتالم نهائي
وفــقــا لـلــشــروط والــكـيــفــيــات احملـددة في صــفــقــات اإلجنـاز

اHتعلقة بها.
القسم األولالقسم األول

االستالم اHؤقتاالستالم اHؤقت
4 :  :  االســتـالم اHــؤقت هــو الــعــقــد الــذي تــصـرح اHـادة اHـادة 
�ـوجـبه الـوكـالةr �ـسـاعـدة صـاحب أشـغـالـهـا قـبـول مـؤقـتا
اHــبـــاني واHـــنـــشـــآت الـــقـــاعــديـــة لـــلـــســـكك احلـــديـــديــة عـــقب
فــحـوص تــقــنــيــة وفــحـوص حــول مــدى مــطــابــقـتــهــا لــبــنـود

صفقة اإلجناز.
5 :  :  بـــاإلضـــافـــة إلى بـــنــــود الـــصـــفـــقـــةr يـــخـــضع اHــادة اHــادة 
االســتالم اHــؤقت لــلــمــبـاني واHــنــشــآت الــقـاعــديــة لــلــسـكك
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احلـديـديـة لـفـحـوص مـسـبقـة وفـقـا لـلـمـنـهـجـيـات احملددة في
اHـادتW 13 و14 من هــذا الـقــرار تــقـوم بــهــا أفــواج تـقــنــيـة
مــتـــخــصــصـــة تــدعـى "أ ت م" تــتــكـــون من ¥ـــثــلي الـــوكــالــة

واHؤسسة.

اHـادة اHـادة 6 :  :  عــنـدمــا يـقــرر االسـتــيالء اHـســبق جلـزء من
اHـبـاني واHــنـشـآت الـقــاعـديـة لــلـسـكك احلــديـديـةr يـجب أن
يـسـبــقـهـا اســتالم مـؤقت جــزئي وفـقــا لـلـشــروط واألشـكـال

اHبينة في اHواد 3 و4 و5 من هذا القرار.

اHادة اHادة 7 :  :  يـجب أن يتم كل اسـتالم مـؤقت بالـتـوقيع
عـلى عــقـد حــضـوري بــW الـوكــالـة وصـاحـب صـفــقـة اإلجنـاز
تدون فيه الـتحفـظات احملتـملة الـتي تبديـها الوكـالة وكذا

األجل اHمنوح لصاحب صفقة اإلجناز من أجل رفعها.

اHادة اHادة 8 :  :  يكـون عقـد االستالم اHـؤقت مسبـوقا بـعقد
يوقعه صـاحب األشغـال للـوكالـة يثـبت �وجـبه أن اHباني
واHنشـآت القاعـدية للـسكك احلـديدية من شـأنها اسـتالمها
وفـــــقــــــا لـــــلــــــشـــــروط احملـــــددة فـي صـــــفــــــقـــــة اإلجنــــــاز ووفـــــقـــــا
لـلـمــنـهـجــيـات احملــددة في اHـادتـW 13 و14 من هــذا الـقـرار
وبــــصـــفــــة عـــامــــةr حــــسب اHــــقـــايــــيس والــــقـــواعــــد الــــفـــنــــيـــة

اHستعملة.
يــتم ذكــر في هــذه الــشــهــادة إن وجـدتr الــتــحــفــظـات

التي يجب على صاحب صفقة اإلجناز رفعها.

القسم الثانيالقسم الثاني
االستالم النهائياالستالم النهائي

اHـادة اHـادة 9 :  :  االسـتالم الـنـهــائي هـو الـعـقـد الـذي تـصـرح
�ـوجـبه الـوكالـة �ـسـاعـدة صاحـب أشغـالـهـاr قـبول نـهـائـيا
اHــبــنى عــقـب انــتــهــاء فــتــرة الــضــمـــان ورفع الــتــحــفــظــات

احملتملة.

10 :  :  فـترة ضـمـان اHبـاني واHـنشـآت الـقاعـدية اHادة اHادة 
للـسكك احلديـدية هي الـفترة الـتي تفـصل تاريخ االستالم
اHـؤقت بـتـاريخ االسـتالم الـنـهـائي. وحتـدد فـتـرة الـضـمـان

هذه في صفقة اإلجناز.
وخالل هذه الفترة :

- يـجب عـلى اHـؤسـسـة إشـعـار الـوكـالـة بـكل عـيب أو
تشـوّه أو خـلل له عالقـة بـأشغـال إجنـاز اHـباني و اHـنـشآت
الـقاعـديـة لـلـسكك احلـديـديـة التـي حولت إلـيـهـا. و في هذه

احلالةr يتعW على الوكالة العمل على تداركها.
يـتم ذكـر طـبيـعـة الـتشـوّه و مـدى امتـداده و تـمـوقعه
وكذا اخملاطر احملتـملة التي قد تـترتب على االستغالل في
مــحـضــر مــعــايــنـة الــتــشــوّهــات و/أو الـعــيــوب الــذي تــعـدّه

اHؤسسة.

يــرفق ¦ــوذج مــحــضــر اHـعــايــنــة �ــلــحق هــذا الــقـرار
(اHلحق األول).

- يــــتـــــعــــيّـن عــــلـى صــــاحـب صــــفـــــقــــة اإلجنـــــاز الــــقـــــيــــام
بـتـصـحـيح الـتـشـوّهـات والـعـيـوب احملـتـمـلة الـتـي عـايـنـتـها

اHؤسسة وفقا للشروط احملددة في صفقة اإلجناز.
تـقـوم الـوكـالـة بـإعالم اHـؤسـسـة بـشـكل مـنـتـظم �ـدى

rرفع صاحب صفقة اإلجناز للتحفظات
تــرسل اHـــؤســســـة قــبل شـــهــر عـــلى األقل من انـــتــهــاء
فـترة الـضمـان إلى الوكـالة رأيـها بـخصـوص مشـروع عقد

االستالم النهائي.

11 :  : يجب أن يـتم كل تـسلـيم نهـائي بـالتـوقيع اHادة اHادة 
عـلى عـقـد حــضـوري بـW الـوكـالـة و صــاحب صـفـقـة اإلجنـاز

وفقا للشروط احملددة في صفقة اإلجناز.
يـكـون عـقـد االسـتالم الـنهـائي مـسـبـوقـا بـعـقـد يـوقعه
صــاحب األشــغــال الــتـابـع لــلـوكــالــة يــثــبت فــيه أن اHــبــاني
واHـنــشـآت الـقــاعـديــة لـلــسـكك احلــديـديــة كـفــيـلـة بــاالسـتالم

النهائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط و كيفيات التحويلشروط و كيفيات التحويل

القسم األولالقسم األول
شروط التحويلشروط التحويل

rـــؤقتH12 :  : تــــقـــوم الــــوكـــالــــة عـــقـب االســـتـالم ا اHــادة اHــادة 
بـتــحـويل اHـبـانـي و اHـنـشـآت الـقــاعـديـة لـلــسـكك احلـديـديـة

مباشرة إلى اHؤسسة من أجل استغاللها.

اHـادة اHـادة 13 : : يـجب أن يــتم حتــويل اHــبـانـي و اHـنــشـآت
القــاعـديـة للســكك احلـديــدية وفــقا لـلمـنــهجـيات اHـسماة

 «منهجيات التحويل».

اHادة اHادة 14 :  : تتكـون منـهجـيات التـحويل من اHـنهـجية
الــعــامــة لــلــتــحــويل و اHــنــهــجــيــات الــتــقــنــيــة اخلــاصــة بــكل
مـــنــظــومــة فــرعــيــة تـــشــكل اHــبــاني و اHـــنــشــآت الــقــاعــديــة

للسكك احلديدية.
تـعـد اHـنـهـجـيـة الـعـامـة لـلـتـحـويل اHـقـايـيس اHـتـعـلـقـة

بعمليات التحويل و كيفياتها و صالحياتها.
وحتدد مـسـار الـتحـويل و تـدفق الـنشـاطـات انـطالقا
مـن مــرحــلـــة مــشــروع الــتـــنــفــيــذ إلـى غــايــة مــرحـــلــة قــبــول

اHبنى أو اHنشأة القاعدية للسكة احلديدية.
تــتـــشـــكل اHــنـــهـــجـــيــات الـــتـــقــنـــيـــة اخلــاصـــة من كـــافــة
اHــقـايــيس و اHــتـطــلــبـات و اخلــصــوصــيـات الــتــقـنــيــة الـتي
تسـتخدم كمـرجع لعمـليات التـحويل و تخص اHـنظومات
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الــــفــــرعــــيــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــســــكــــة و الــــكــــهــــربــــة واإلشـــارة
واالتــصـاالت الــســلـكــيــة والالسـلــكــيـة والــطـاقــة والــهـنــدسـة

اHدنية واHباني الفنية والبناية و منشآت الصيانة.

تــعـد الــوكــالـة مــنــهـجــيـات الــتــحـويل بــعــد اسـتــشـارة
اHؤسسة.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــجـب أن تــســـتــوفـي اHــبـــاني و اHــنـــشــآت
rمـوضـوع الـتـحـويل rـنـجـزةHالـقـاعـديـة لـلـسـكـك احلـديـديـة ا
اHـقاييس الـقانـونية و الـتنـظيـمية من حـيث اHطـابقة في
مجال قواعد االسـتغالل اHتعلقة بأمن األشخاص و سالمة
حــركــة الــقـطــارات من جــهــة  و من جــهــة أخـرىr مــعــطــيـات
دخـــول تــصـــمـــيم اHـــبـــاني و اHـــنــشـــآت الـــقـــاعــديـــة لـــلــســـكك

احلديدية.

حتـــدد الـــوكـــالــة مـــعـــطـــيـــات دخـــول تـــصــمـــيـم اHــبـــاني
واHـــنــشــآت الــقــاعــديـــة لــلــســكك احلــديـــديــة بــعــد اســتــشــارة

الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية.

اHـادة اHـادة 16 :  : يــتم تــنـصــيب أفـواج تــقــنـيــة مـتــخـصــصـة
rــؤقت لــلــمــنــشــآت الــقــاعــديــة و حتــويــلــهـاHقــبـل االســتالم ا
لـــلـــتــحـــقق مـن الـــنــاحـــيـــة الـــتـــقــنـــيـــة من الـــطـــابع اHـــقـــبــول

لتحويلها على أساس منهجيات تقنية خاصة.
وبـهـذه الـصـفـةr تــقـوم األفـواج الـتـقـنــيـة اHـتـخـصـصـة
حـسب نوع اHـبنى أو اHـنشأة الـقاعـديةr بـالتـحقق السـيما

¥ا يأتي :
- شـــهـــادة صـــاحب األشــــغـــال اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

اHادة 8 من هذا القرار.
rتسليم الوثائق مثلما ¨ إعدادها -

- الـوثـائق الـتي تـثـبـت قـيـام صـاحب صـفـقـة اإلجنـاز
بــتــجـارب و/أو اخـتـبـارات طـبـقــا لـبـنـود صـفـقـات اإلجنـاز

و/ أو منهجيات التحويل. 
في حالـة االستـيالء اHسـبقr ال تكـون الوثـائق مثـلما
¨ إعدادها مطلوبة من طرف األفواج التقنية اHتخصصة

من أجل التحقيق فيها.
و فضال عن ذلكr تؤهل األفواج الـتقنية اHتخصصة
عـنــدمـا تــقــتـضي الـفــحــوص أعـــاله ضـرورة الـقـيـام بـذلك

�ا يأتي :
- الـــقــــيـــام مــــجـــددا بــــالـــتــــجـــارب و/أو االخــــتـــبـــارات
اHـــقــــررة ســـابــــقـــا في صــــفـــقــــة اإلجنـــاز  و/أو مــــنـــهــــجـــيـــات

rالتحويل
- الــقــيــام بــتـجــارب و/أو اخــتــبــارات إضـافــيــة غــيـر

مقررة في صفقة اإلجناز.

اHـادة اHـادة 17 :  : تـتـكـون األفـواج التـقـنـيـة اHـتـخـصـصة من
¥ـــثــلي اHـــؤســســة و الـــوكــالــة و يـــتم تــعـــيــيــنـــهم من طــرف

اHستخدم اخلاص بكل واحد منهم. 
تـعW اللجـنة التقنـية الدائمـة التي تدعى في صلب
الـنص « اللـجـنة » رئيـسـا من بـW أعضـاء كل فـوج يـكلف

بتنشيط أشغال األفواج التقنية اHتخصصة.
جتـتمع األفواج الـتقـنيـة اHتخـصصـة تبعـا للـرزنامة

التي يعدها رئيسها.

�ــــكن إشــــراك ¥ــــثــــلـي صــــاحب الــــصــــفــــقــــة وصــــاحب
األشــغـال و غــيـرهــا من الـهــيـئــات اHــعـنــيـة في اجــتـمــاعـات

األفواج التقنية اHتخصصة.

اHـادة اHـادة 18 :  : تــسـلّم األفـواج الـتــقـنـيـة اHـتــخـصـصـة عـنـد
إنـهاء نشـاطهـاr و بال تأخـير إلى الـلجنـةr تقـريرا يـتضمن
نــــتــــائـج الــــتــــجــــارب و الـــــفــــحــــوص الــــتـي تــــمت و أشــــكــــال
الــتـــصــديـق اHــطـــلـــوبــة مـــصــحـــوبـــا بــرأيـــهـــا فــيـــمــا يـــتـــعــلق

بالتحويل قصد إعداد محضر التحويل.

rو تـــــرسل إلـى الـــــلـــــجـــــنـــــة في كـل حـــــال من األحـــــوال
قائمـة الوثـائق اHسـلّمة إلى كل فـوج من األفواج الـتقـنية

اHتخصصة.

اHــادة اHــادة 19 :  : �ــكن األفـــواج الــتــقــنــيـــة اHــتــخــصــصــة أن
تـسـتعـW بـعـد موافـقـة اللـجـنةr بـهـيـئة تـصـديقـيـة معـتـمدة

مستقلةr السيّما لتقييم كل اHنظومات اHبتكرة.

اHادة اHادة 20 :  : تستفيـد األفواج التقنيـة اHتخصصةr من
أجل تــأديــة مــهــامـهــاr مـن مـســاعــدة صــاحب صــفــقــة اإلجنـاز

وصاحب األشغال.

وبــــهـــذه الـــصـــفـــةr يــــجب أن تـــنـص صـــفـــقـــات اإلجنـــاز
وصــفـــقــات اإلشــراف عـــلى األشــغـــال عــلى مـــهــمــة مـــســاعــدة
األفـواج التقـنيـة اHتـخصصـة التي يـتوالهـا صاحب صـفقة
rو/أو مـعدات Wاإلجنـاز بـوضع حتت التـصـرف مسـتـخدمـ
حــسب احلــالــةr من أجل الــقــيـام بــاHــهــام اخلـاصــة بــالــفـحص
الــتــقــنـي و الــتــجــارب و االخــتـبــارات الــتـي تــطــلــبــهــا هـذه

األفواج.

وتـتكـفل اHـيزانـيات اخلـاصة �ـشـاريع إجناز اHـباني
و اHــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة لـــلـــســـكك احلـــديـــديـــة بـــاســـتـــئـــنــاف
التـجـارب وأشـكـال الـتـصـديق من طـرف األفـواج الـتـقـنـية

اHتخصصة.

اHـادة اHـادة 21 :  : يـجـب أن تـشــرع الـوكــالـة في أجل أقــصـاه
سـتة (6) أشـهر قـبل التـاريخ اHـقرر لالسـتالم اHؤقتr في
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تـسـليم اخملـططـات و الـوثائق الـتـقنـية الـتي هي بـحوزتـها
والضـرورية الستـغالل اHنشـأة القاعـدية الواجب حتـويلها

إلى اHؤسسة.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـــتــرتـب عن حتـــويل اHـــبـــاني و اHـــنـــشــآت
الــقــاعــديـة لــلــســكك احلــديـديــة إلى اHــؤســســة عـقب عــمــلــيـة

تسليمهاr إعداد ملف كامل يتضمن السيما ما يأتي :
rاخملططات مثلما ¨ إعدادها -

- الــوثــائق اHــتــعــلــقــة بــكل الــتــجــارب اHــنــجـزة و/أو
rأشكال تصديق صاحب الصفقة

- مـلـف الـتـقـيـيم و أشـكـال الـتــصـديق الـتي تـسـلّـمـهـا
هيئة مستقلـة مؤهلة عندما تكون مطلوبة في منهجيات

rالتحويل
- وكذا كل الوثائق التقنية اHتعلقة بذلك.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات التحويلكيفيات التحويل

اHــادة اHــادة 23 :  : تـــشـــرف عــلـى عــمـــلـــيـــات الــتـــحـــويل جلـــنــة
تقنية دائمة  و أفواج تقنية متخصصة.

اHـادة اHـادة 24 : : حتـدث الـلـجـنــة �ـقـرر من الـوزيـر اHـكـلف
بالنقل و تتكون من ثالثة (3) أعضاء :

rمـديـر الــنـقل الـبـري و احلــضـري في وزارة الـنـقل -
rرئيسا

rعضوا rدير العام للوكالةHا -
- اHدير العام للمؤسسةr عضوا.

25 : : تــتــولى أمــانــة الــلــجــنــة اHــديــريــة اHــكــلــفـة اHـادة اHـادة 
بالنقل البري و احلضري في وزارة النقل.

اHادة اHادة 26 : : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي : 
- الــتـأكـد من أن ألعــضـاء مـخـتــلف األفـواج الـتــقـنـيـة
اHـتـخـصـصـة الـكـفـاءة و اHـؤهالت اHـطـلـوبـة لـلـقـيـام بـاHـهـام

rوكلة إليهمHا
- تــــعـــيـــW رئـــيس من بـــW أعــــضـــاء كل فـــوج يـــكـــلف

rتخصصةHبتنشيط أشغال األفواج التقنية ا
- التـأكـد من أن الـعـمـليـات اHـسـبـقة لـلـتـحـويل قد ¨

rنهجيات التحويلH استيفائها طبقا
- الــتــأكـد مـن خالل مـحــضــر أن الـعــمــلـيــات اHــسـبــقـة

rللتحويل قد ¨ استيفائها
rـكـلف بـالـنقلHحتـضـيـر و عـرض إلمـضاء الـوزيـر ا -
مـقـرر يـتضـمن حتـويل اHـبـنى و اHـنشـأة الـقـاعـدية لـلـسـكة

rؤسسةHاحلديدية من الوكالة إلى ا

- الـتــحـقق عــلى أســاس تـقــريـر تــعــدّه اHـؤســسـةr من
حتويل اHبنى و اHنشأة القاعدية للسكة احلديدية.

27 : : جتــتـــمع الــلــجــنــة بــطــلب من اHــديــر الــعــام اHـادة اHـادة 
للوكالة.

تـقوم الـوكـالة قـبل سـتة (6) أشهـر عـلى األقل بإعالم
الــلـجــنـة بــالـتـاريـخ الـتـقــديـري لالســتالم اHـؤقـت لـلـمــبـاني

واHنشآت القاعدية للسكك احلديدية.

28 : : تـــــصـح مــــداوالت الـــــلـــــجـــــنـــــة عــــلـى أســــاس اHــــادة اHــــادة 
الـوثـائق اHـقـدمـة من األفـواج الـتــقـنـيـة اHـتـخـصـصـة طـبـقـا

ألحكام هذا القرار.
يـعـد مــحـضـر الـتـحـويل الـذي يـوقـعه أعـضـاء الـلـجـنـة
فـي نــهــايـــة عــمـــلــيــات الـــتــحــويـل و يــدوّن في ســـجل مــرّقم

ومؤشر عليه �سكه أمW اللجنة.
يــرسل مــحــضــر الــتــحـويـل دون تــأخــيـر إلـى الــوزيـر

اHكلف بالنقل و اHؤسسة و الوكالة.

29 : :  �ــــكـن الـــــلــــجـــــنـــــة أن تـــــبت فـي عــــمـــــلـــــيــــة اHــــادة اHــــادة 
الـتــحــويل اجلــزئي لــلــمــبـنـى و اHـنــشــأة الــقــاعـديــة لــلــســكـة
احلـــديـــديـــة شــريـــطـــة احلـــصــول صـــراحـــة عـــلى مـــوافــقـــة من

اHؤسسة اHكلفة باستغالل السكك احلديدية.

وفـي هــــذه احلــــالـــــةr تــــثـــــبت الـــــلــــجــــنـــــة في مـــــحــــضــــر
التحـويل صحة الـعملـية و تعـد في األشكال نـفسهـا اHقرر
اHـتـضـمن الـتـحـويـل اجلـزئي لـلـمـبـنى و اHـنـشـأة الـقـاعـديـة

للسكة احلديدية.

30 : : يــوقع الــوزيــر اHــكــلف بــالــنــقـلr بــعــد أخـذ اHـادة اHـادة 
رأي الـــلــــجـــنـــة عــــلى مـــقــــرّر الـــتـــحــــويل الـــكــــلي أو اجلـــزئي
لــلـــمـــبــاني و اHـــنـــشــآت الـــقــاعـــديـــة لــلـــســكـك احلــديـــديــة من

الوكالة نحو اHؤسسة.
يـــرفق ¦ــوذج مـــقــرر الــتـــحــويل �ـــلــحق هـــذا الــقــرار

(اHلحق الثاني).

اHادة اHادة 31 :  : عندما ال تكـون جميع منهجيات التحويل
الــتـقــنـيــة اخلـاصـة مــحـددّة نــهـائــيـا r تــقـرّر الــلـجـنــة حتـويل
اHـبـاني و اHـنـشـآت الـقـاعـديـة لـلـسكـك احلـديديـة حـسب كل
حالة تبعا للـمقاييس اHستعملة في القطاع و على أساس
رأي األفـواج الـتقـنيـة اHـتخـصـصة احملـدثة خـصـيصـا و كذا

على أساس اHنهجيات اHتوفرة عند االقتضاء.

اHـادة اHـادة 32 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 14 أبريل سنة 2012.

عمار توعمار تو



أوأوّل ذو احلجل ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1857
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

اHلـحـق األول اHلـحـق األول 

محضر معاينة التشومحضر معاينة التشوّهات و / أو العيوبهات و / أو العيوب

(اHتخذ تـطبيقـا للمادة 10 من الـقرار اHؤرخ في 22 جمـادى الثانية عام 1433 اHوافق 14 مايـو سنة 2012 الذي يحدد
شروط و كـيـفيـات اسـتالم اHبـاني و اHـنشـآت الـقاعـدية لـلـسكك احلـديـدية و حتـويـلهـا إلى اHـؤسسـة اHكـلـفة بـتـسيـير و /أو

استغالل شبكة السكك احلديدية). 

اHراجع :

صفقة رقم ........... بتاريخ ...................... تتعلق بـ .................................

صاحب اHشروع اHنتدب : .................................................................

الشريك اHتعاقد : .....................................................................

في ســنــة ألـفــW : ..........يــوم .........من شــهــر...........................قــام اHــســتــغل �ــعـايــنــة عــلى مــســتــوى خط الــســكـة
احلديدية................التشوّهات و/أو العيوب اHفصلة أدناه :

(1 *) الـوصف والـتــسـمـيـة الــدقـيـقـW لــلـجـزء من اHـبــنى أو الـبـنــايـة أو اHـنـشــأة أو الـتـجـهــيـز اHـعـني بــالـتـشـوّه و/أو
العيب.

(2 *) يتعلق األمر بتعيW بوضوح موضع التشوّه (النقطة الكيلومتريةr البلديةr الوالية........).

(3 *) يجب أن يكون محضر اHعاينة كامال و يصف بوضوح التشوّه اHعاين. ويجب أن يكون مؤيدا بصور.

(4 *)  في حالة توقف االستغاللr توضيح التاريخ الفعلي للتوقف مصحوبا بتقييم مالي مفصل لفقدان
االستغالل.

(5 *) حتديد بوضوح ما هي التدابير الواجب اتخاذها لتصحيح التشوّهات.

حرر باجلزائر في.........................

اHدير اHركزي اHكلف باالستغالل

التدابير التصحيحيةالتدابير التصحيحية
اHرجوة (اHرجوة (5 *)

اجلزء اجلزء 
اHتضرر(اHتضرر(1 *)

العواقب اHثبتة و/أوالعواقب اHثبتة و/أو
اHمكنة على االستغاللاHمكنة على االستغالل

(* 4)

طبيعة طبيعة التشوالتشوّهات هات /
العيوب (العيوب (3 *)

اHكان(اHكان(2 *)
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اHلـحـق الثاني اHلـحـق الثاني 

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مقرر التـحـويـلمقرر التـحـويـل

r إن الوزير

- �قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05 - 256 اHؤرخ في 13 جـمـادى الثـانيـة عام  1426 اHوافق  20 يولـيو سـنة 2005

rتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إجناز االستثمارات في السكك احلديديةHوا

- و بـــنــاء عـــلى الــقـــرار اHــؤرخ في 22 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1433 اHــوافق 14 مــايـــو ســنــة 2012 الــذي يـــحــدد شــروط

وكـيفـيـات استالم اHـباني و اHـنـشآت الـقاعـدية لـلـسكك احلـديديـة و حتـويلـها إلى اHـؤسسـة اHـكلـفة بـتـسيـير و/أو اسـتغالل

rادة 30 منهHالسيما ا r شبكة السكك احلديدية

- وبعد االطالع على محضر التحويل رقم .................. اHؤرخ في ......... للجنة التقنية الدائمة.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام القـرار اHذكـور أعالهr تُحـوّل اHـباني و/أو اHـنشـآت القــاعديـة للـسكك احلـديـديــة التي

تـتـضمن ما يأتي :

...................... *

...................... *

...................... *

من  الـوكـالـة  الـوطـنــيـة لـلـدراسـات و مـتـابـعـة إجنـاز االســتـثـمـارات في الـسـكك احلـديـديــة r لـفـائـدة اHـؤسـسـة اHـكـلـفـة

بتسيير و/أو استغالل شبكة السكك احلديدية. 

حرر باجلزائر في ......................................

وزير النقلوزير النقل
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وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مـشترك مؤرقرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 8 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433
اHــــوافــق أواHــــوافــق أوّل مــــارس ســــنــــة ل مــــارس ســــنــــة r2012 يــــحــــدد قــــائــــمـــةr يــــحــــدد قــــائــــمـــة
إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقمإيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
082-302 الذي عنوانه "الـصندوق الوطني للبحث الذي عنوانه "الـصندوق الوطني للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي".العلمي والتطوير التكنولوجي".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير اHاليّة
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شـوّال
Wـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليّةHا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 94-03 اHــؤرّخ في 27 رجب
عــام 1415 اHــــوافق 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1994 واHـــتـــضـــمّن

rادّة 146 منهHال سيّما ا r1995 اليّة لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرّخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمّن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتمّـمHعدّل واHا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــانــون رقــم 99-05 اHــؤرّخ في 18
ذي احلـــــــــجّـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمّن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليr اHـعـدّل

rتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2000 ال سـيّــمـا اHـادّة 89

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2011 ال سـيّــمـا اHـادّة 76

rمنه
- و�قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ  رقم 10-149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اHؤرّخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واHـتـعـلّق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

rتمّمHعدّل واHا rبها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- 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 95-177 اHؤرّخ
في 25 محرّم عام 1416 اHوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
يــحـدّد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
082-302 الـــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنـــدوق الــــوطــــني لــــلـــبــــحث

rتمّمHعدّل واHا r"العلمي والتنمية التكنولوجية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
أوّل ذي احلــجّــة عــام 1422 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2002
الـذي يــحـدّد مــدونـة الــنـفــقـات اخملــصـصــة لــلـبــحث الـعــلـمي
والــتــطـويــر الــتــكــنــولــوجي واخلــاضــعــة لـلــمــراقــبــة اHــالــيّـة

rالبعدية

يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّة 4 من اHـــرســـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 95-177 اHــؤرّخ في 25 مـــحـــرّم عــام 1416
اHــوافق 24 يــونــيــو ســنـة r1995 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعـالهr يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيـــرادات
ونــفـقــات حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 082-302 الـذي
عـنــوانه "الـصـنـدوق الــوطـني لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـنـمـيـة

التكنولوجية".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : طـــبــقـــــا ألحـــكــــام اHــادّة 146 من األمــــر رقم
94-03 اHـؤرّخ في 27 رجب عـام 1415 اHـوافق 31 ديسـمـبر

ســنــة 1994 واHـتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة لــســنـة r1995 حتـدّد
إيــــرادات ونــــفــــقــــات حــــســـاب الــــتــــخــــصــــيص رقم 302-082

اHذكور أعالهr كما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- اHـوارد اHـرتــبـطـة بـالـســيـاسـة الـوطــنـيـة في قـطـاع
rالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

rمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الــنـــفــقـــات اHــرتـــبــطـــة بــتـــنــمـــيــة الـــبــحـث الــعـــلــمي
والــــتـــــكـــــنــــولـــــوجي وتـــــثــــمـــــيـــــنه االقـــــتــــصـــــادي وال ســــيّـــــمــــا
تـخـصــيـصــات الـهـيــئـات ذات االسـتــقاللـيــة اHـالــيّـة اHـكــلّـفـة
بـتـنـفـيـذ و/ أو تـسيـيـر ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ مـشاريـع البـحث
الـعــلـمـي والـتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي في إطــار االتــفـاقــيـات

rبرمة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلميHا
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ــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة نفقات حساب التخصيص اخلاص رقم قائمة نفقات حساب التخصيص اخلاص رقم 302-082

أ - نفقات التسيير :أ - نفقات التسيير :
أوال - تسديد اHصاريف :أوال - تسديد اHصاريف :

- مــــصـــــاريف اHــــهـــــام والــــتــــنـــــقـل في اجلـــــزائــــر وفي
rاخلارج

- اHلـتقـيـات العـلمـية : مـصـاريف التـنظـيم واإليواء
rواإلطعام والنقل

rWأجور احملقّق -
rرشدينHأجور ا -

rستشارينHأجور اخلبراء وا -
- مـــــصـــــاريـف الـــــدراســـــاتr واألشـــــغـــــال واخلـــــدمـــــات

اHنجزة لصالح الهيئة.
ثانيا - العتاد واHنقوالت :ثانيا - العتاد واHنقوالت :

rعتاد وأدوات علمية وسمعية بصرية -
- جتــديــد عـــتــاد اإلعالم اآللي واقــتــنـــاء مــســتــلــزمــات

rوبرامج ومستهلكات اإلعالم اآللي
rمنقوالت اخملبر -

- صيانة وإصالحات.
ثالثا - اللوازم :ثالثا - اللوازم :

rواد الكيميائيةHا -
rواد القابلة لالستهالكHا -

- اHـكـونــات اإللـكـتـرونـيـة واHـيـكـانــيـكـيـة والـسـمـعـيـة
rالبصرية

- مـكـافـأة نـشــاطــات الـبـحث لـلـبـاحـثــW اHـسـخــرين
في إطار البرامج الوطنية للبحث.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتــدّد قـائــمــة نــفــقـات حــســاب الــتــخــصـيص
اخلــــــاص رقم 082-302 اHـــــــذكـــــــور أعـالهr في مـــــــلـــــــحـق هــــــذا

القرار. و�كن تعديلها حسب الشكل نفسه.

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

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

rكاتبHالوراقة ولوازم ا -
rمجالت -

rوثائق وكتب بحثية -
- اقــــتـــــنـــــاء مـــــســـــتــــلــــــزمــــات اخملـــــابـــــر (احلــــيـــــوانــــات.

والنباتـات إلخ...).
رابعا - التكاليف اHلحقة :رابعا - التكاليف اHلحقة :

rالطبع والنشر -
rالتخليص البريدي -

- االتــــصـــــاالت الــــهـــــاتــــفـــــيــــةr الــــفـــــاكس والـــــتــــلـــــيــــكس
rوالبرقية واألنترنيت

- مـــــــصــــــاريـف أخـــــــرى (ضــــــرائـب ورســــــومr حـــــــقــــــوق
اجلــــمــــاركr مــــصــــاريف مــــالــــيــــةr تــــأمــــيــــنــــاتr مــــصــــاريف

r(التخزين وغيرها
- بنك اHعلومات (اقتناء واشتراك).

خامسا - حظيرة السيارات :خامسا - حظيرة السيارات :
rالوقود والزيوت -

- كراء سيارات ألشغال البحث اHيداني.
ســــــادســــــا - مــــــصــــــاريـف الـــــتــــــثــــــمــــــW والــــــتــــــطــــــويـــــرســــــادســــــا - مــــــصــــــاريـف الـــــتــــــثــــــمــــــW والــــــتــــــطــــــويـــــر

التكنولوجي :التكنولوجي :
rشاريعHمصاريف تكوين ومرافقة أصحاب ا -

- مصاريف اHلكية الفكرية :
rبحث في األقدمية *

* طـــــلـــــبـــــات إيـــــداع بــــراءات االخـــــتـــــراع والـــــعـالمــــات
rالتجارية والنماذج

rإيداع برامج اإلعالم اآللي *
rحماية االبتكارات النباتية واحليوانية وغيرها *

rمصاريف الوكالء *
- مـــــصــــاريـف تـــــصــــور وحتـــــديــــد اHـــــشـــــروع الــــقـــــابل

rWللتثم
- مصـاريف تقـييم وإمكـانيـة إجناز اHشـروع القابل

r(شروع = مخطط األعمالHنضج ا) Wللتثم
- مــصـاريـف جتـريب وتــطـويــر اHــنـتــوجـات الــقـابــلـة

rWللتثم
rمصاريف احلضن -

rمصاريف خدمة االبتكار -
- مــصـــاريف تــصـــور وإجنــاز الـــنــمــاذج واجملـــســمــات
والـســلـســلـة األولـيــة لـلـمــنـتــوجـات والـتــركـيب الــنـمـوذجي

والعرض.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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: Wسابعا - مكافأة نشاطات الباحث: Wسابعا - مكافأة نشاطات الباحث
- مكافـأة نشـاطات الـبحث للـباحـثW اHـسخرين في

إطار البرامج الوطنية للبحث.

ب - نفقات التجهيز :ب - نفقات التجهيز :

ثــــامـــنــــا - الــــدراســــات واإلجنــــازات والـــتــــجــــهــــيـــزاتثــــامـــنــــا - الــــدراســــات واإلجنــــازات والـــتــــجــــهــــيـــزات
العلمية :العلمية :

rدراسة ومتابعة وإجناز وجتهيز هيئات البحث -
rالتجهيزات العلمية لهيئات البحث -

rجتديد التجهيزات العلمية لهيئات البحث -
rتهيئة محالت هيئات البحث -

- مـــصـــاريـف أخـــرى (ضـــرائب ورســــومr مـــصـــاريف
ماليةr مصاريف التخزينr تأميناتr إلخ...).

تاسعا تاسعا - اإلعالم اآللي :- اإلعالم اآللي :
rعلوماتيةHالتجهيزات والبرامج ا -

rجتديد جتهيزات وبرامج اإلعالم اآللي -
rإدماج وتركيب اإلعالم اآللي -

rالصيانـة -
- مـــصـــاريـف أخـــرى (ضـــرائب ورســــومr مـــصـــاريف

ماليةr مصاريف التخزينr تأميناتr إلخ...).
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 3  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1433
اHــوافــق اHــوافــق 22  يــولـــيــو ســـنــة   يــولـــيــو ســـنــة r2012 يـــحــدد كـــيــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيــفـــيــات
مـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقممـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
082-302 الذي عنوانه "الـصندوق الوطني للبحث الذي عنوانه "الـصندوق الوطني للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي".العلمي والتطوير التكنولوجي".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شـوّال
Wـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليّةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم  عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 94-03 اHــؤرّخ في 27 رجب
عــام 1415 اHــــوافق 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1994 واHـــتـــضـــمّن

rادّة 146 منهHال سيّما ا r1995 اليّة لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرّخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998

واHتـضمّن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتمّـمHعدّل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-12 اHــــؤرّخ في 13
رمــــضـــــان  عــــام 1419 اHـــــوافق 31 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1998
واHـتتـضـمّن قـانـون اHالـيّـة لـسـنة r1999 ال سيّـمـا اHادّة 86

rمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرّخ في 18 ذي
احلــجّــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمّن

rعدّل والتمّمHا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2000 ال سـيّــمـا اHـادّة 89

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2011 ال سـيّــمـا اHـادّة 76

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ  رقم 12-229 اHؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

rانتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- 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 95-177 اHؤرّخ
في 25 مـــحـــرّم عـــام 1416 اHــــوافـق 24 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1995
الــذي يــحـدّد كــيـفــيـات ســيـر حــســاب الـتــخـصــيص اخلـــاص
رقم 082-302 الــذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الــوطـني لــلـبـحث

rتمّمHعدّل واHا r"العلمي والتنمية التكنولوجية
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة 2012
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلــاص رقم 082-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

r"للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 89 من الـقـانون
99-11 اHــــــــؤرّخ في 15 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1420 اHــــــــوافق 23

ديــســمــبــر ســنـة 1999 واHــذكـور أعـالهr يــهــدف هــذا الــقـرار
إلى حتـديـد كـيفـيـات مـتـابعـة وتـقـيـيم حسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقم 082-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : �ـوّل الــصـنـدوق الـوطــني لـلـبــحث الـعـلـمي
rوالـتـطــويـر الـتــكـنـولـوجـي في شـكل تـخــصـيـصــات مـالـيـة
الــنـشــاطـات اHـتــعـلــقـةr أســاسـاr بــتـطــويـر الـبــحث الـعــلـمي
والتكنولوجي وتـثمينها االقتصـاديr طبقا ألحكام القرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرّخ في 8 ربــيع الــثــانـي عـا م1433

اHوافق أوّل مارس سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : احلــصـول عــلى تـمــويل الـصــنـدوق الــوطـني
للبحث الـعلمي والـتطويـر التكنـولوجي مفـتوح للـهيئات
واHـــؤســـســـات ذات االســـتـــقـاللـــيــة اHـــالـــيّـــةr الـــتـي تـــمــارس
نشاطات تتعلـق بالبحث العلمي والتـطوير التكنولوجي

والتثمW االقتصادي للبحثr وال سيّما منها :
rـعتمدةHا rوحـدات ومخابر وفـرق البحث الـعلمي -

rؤسسات الوطنيةHلدى ا
Wـؤسـسات الـوطنـية لـلـتعـليم والـتـكوين الـعالـيHا -

rؤسسات الوطنية االستشفائية اجلامعيةHوا
rؤسسات الوطنية للبحث العلميHراكز واHا -

- الـوكـاالت اHـوضـوعـاتـيــة اHـكـلـفـة بـتـنـفـيـذ الـبـرامج
rالوطنية للبحث العلمي

- الـهـيـئـات الـوطـنـيـة اHـكـلـفـة بـالـتـثـمـW االقـتـصادي
للبحث العلمي.

اHاداHادّة ة 4 :  : تبـرم اتفاقـية بـW الوزير اHـكلّف بـالبحث
العـلمـي والهـيئـات أو اHؤسـسات اHـسـتفـيدة اHـذكورة في
اHــادّة 3 أعـالهr حتـــدد عــلـى اخلـــصــوصr كـــيـــفـــيـــات تـــطــبـــيق
وتـنفـيذ ومـتابـعة الـنشـاطات اHـستـفيـدة من تخـصيـصات
الــصــنـدوق واحلــقـوق والــواجـبــات ومـبــلغ الــتـخــصـيــصـات

اHمنوحة وكذا طرق صرفها.

تـــتـــوقّف االســـتـــفــادة مـن تــخـــصـــيـــصــات الـــصـــنــدوق
الــــوطـني لــلـبــحث الـعــــلــمي والـتــطــويــــر الـتــكـنـــولــوجي

على إمضاء هذه االتفاقية.

5 :  : تــعــد الــهــيـئــة أو اHــؤســســة اHــســتــفـيــدة من اHـاداHـادّة ة 
تــمـويل الــصـنــدوق الـوطــني لــلـبــحث الـعــلـمي والــتـطــويـر
الــتـكــنــولـوجي حــصــيـلــة أو حـصــائل دوريــة عن اســتـعــمـال
الـتــخـصـيـصـات وتـرسـلــهـا إلى اHـصـالح اHــركـزيـة الـتـابـعـة

للوزير اHكلّف بالبحث العلمي.

و�ـــكـن هـــذه اHـــصـــالح اHـــركـــزيـــة تـــنـــظـــيم عـــمـــلـــيـــات
مـــتـــابـــعـــة وحتـــقـــيـق فـــجـــائـــيـــة لـــوضـــعـــيــــة تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج

النشاطات موضوع التمويل.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـتـولّى اHـصـالح اHـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـوزير
اHــكــلّـف بــالــبـــحث الــعـــلــمي مـــتــابــعـــة ومــراقـــبــة كــيـــفــيــات

استعمال التخصيصات اHمنوحة.

وبهذه الصـفة تؤهّل هذه اHصـالح لطلب كل الوثائق
واHستندات احملاسبية الضرورية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تخـضع الـتـخـصيـصـات اHمـنـوحـة في إطار
الـــــصــــنـــــدوق الــــوطـــــني لــــلـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمـي والــــتـــــطــــويــــر
الـتكـنـولوجي لـرقابـة الهـيئـات اخملـتصـة في الدولـةr طبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : ال يـــنــــبــــغي اســــتــــعـــمــــال الــــتــــخـــصــــيــــصـــات
اHمنوحة إالّ للغايات التي منحت من أجلها.

9 :  : يـــعـــدّ الـــوزيـــر اHـــكـــلّـف بـــالـــبـــحث الـــعـــلـــمي اHــاداHــادّة ة 
بـرنامـجا سـنويـا تـقديـريا عن الـنشـاطـات اHقـرر تمـويلـها
تـــــــوضّـح فـــــــيـه األهــــــداف وآجـــــــال اإلجنــــــــاز وكـــــــذا اHـــــــبـــــــالغ

اخملصصـة.

ويــتم حتــيــW بــرنــامج الــعــمـل هــذاr عــنــد نــهـايـــة كـل
سنـة مالـيّة.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يــعـــدّ الــوزيـــر اHــكـــلّف بـــالــبـــحث الــعـــلــمي
حـصيلـة سنويـة الستـعمال الـتخصـيصـات تتضـمّن مبالغ
الـتمـويل اHمـنوحـة وكذا قـائمة اHـستـفيـدينr وترسل إلى

وزير اHاليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 رمــضــان عـام 1433 اHــوافق 22
يوليو سنة 2012.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلمي بالنيابةوالبحث العلمي بالنيابة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 16  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1433
اHـوافــق اHـوافــق 3   سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2012 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـشـاءن إنـشـاء

ملحقة جامعة األغواط �دينة أفلو.ملحقة جامعة األغواط �دينة أفلو.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي



أوأوّل ذو احلجل ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2457
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 25  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
مـــايــــو سـنـــة مـــايــــو سـنـــة r2012 يـحـد يـحـدّد تـنــظـيم وسـيـر الــلـجـنـةد تـنــظـيم وسـيـر الــلـجـنـة
الـوطـنـيـة لـلـطـعن لـلـصـنـدوق الوطـنـي لـلتـأمـW عنالـوطـنـيـة لـلـطـعن لـلـصـنـدوق الوطـنـي لـلتـأمـW عن
الـبـطــالـة وكـذا كـيــفـيـات دراســة ومـضـمــون مـلـفـاتالـبـطــالـة وكـذا كـيــفـيـات دراســة ومـضـمــون مـلـفـات
الطعن اHتعلـقة �شاريع االستثمار للبطالW ذويالطعن اHتعلـقة �شاريع االستثمار للبطالW ذوي

اHشاريع.اHشاريع.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 03-514 اHـؤرّخ
في 6 ذي القـعدة عام 1424 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2003
Wــتــعــلق بــدعم إحــداث الــنـشــاطــات من طــرف الــبــطــالـHوا
(35) Wخــــمس وثالثــــ Wمـــــا بــــ Wــــشــــاريع الــــبــــالــــغــــHذوي ا

rتمّمHعدّل واHا r(50) سنة Wوخمس
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

مايو سنة 2012 الذي يكلّف بـعض أعضاء احلكومة لتولي
نـــــيــــابــــة الــــوزراء الــــذين انــــتــــخــــبــــوا أعــــضــــاء في اجملــــلس

rالشعبي الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-271 اHؤرّخ
في 30 جمادى الثانية عام 1422 اHوافق 18 سبتمبر سنة

rتمّمHعدّل واHا r تضمّن إنشاء جامعة تيارتH2001 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rادّة 3 منهHال سيّما ا rتمّمHعدّل واHا rبتنظيمها وسيرها
يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اHـــــرســــوم
التّـنفـيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اHــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة r2003 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمّم

واHـــذكــور أعالهr تـــنــشــأ مــلـــحــقــة جلـــامــعــة تــيـــارت �ــديــنــة
السوقر.

2 :  : تــلــحق اHــلــحــقــة اHــذكــورة في اHــادّة األولى اHـاداHـادّة ة 
أعاله بـيــداغـوجـيـا بــكـلـيـة الــعـلـومr والـتــكـنـولـوجــيـا وعـلـوم

اHادة وكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في  16 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 3

سبتمبر سنة 2012.

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ  رقم 12-229 اHؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـكلّف بعض أعضـاء احلكومـة لتولي نيـابة الوزراء الذين

rانتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-270 اHؤرّخ
في 30 جمادى الثانية عام 1422 اHوافق 18 سبتمبر سنة

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن إنشاء جامعة األغواطH2001 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rادّة 3 منهHال سيّما ا rتمّمHعدّل واHا rبتنظيمها وسيرها
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اHـــــرســــوم
التّـنفـيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اHــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة r2003 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمّم

واHذكور أعالهr تنشأ ملحقة جلامعة األغواط �دينة أفلو.
2 :  : تــلــحق اHــلــحــقــة اHــذكــورة في اHــادّة األولى اHـاداHـادّة ة 
أعاله بيـداغـوجيـا بكـلـية الـعـلومr وكـليـة الـعلـوم اإلنـسانـية
واالجــتــمــاعــيـــةr وكــلــيــة اآلداب والــلــغـــاتr وكــلــيــة احلــقــوق
والعلوم الـسياسـية وكلـية العـلوم االقتـصادية والـتجارية

وعلوم التسيير بجامعة األغواط.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في  16 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 3

سبتمبر سنة 2012.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي

والبحث العلمي بالنيابةوالبحث العلمي بالنيابة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلمي بالنيابةوالبحث العلمي بالنيابة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 16  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1433
اHـوافــق اHـوافــق 3   ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء

ملحقة جامعة تيارت �دينة السوقر.ملحقة جامعة تيارت �دينة السوقر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHــؤرّخ
في 14 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- وبـــــمـــــقـــــتــــــضــى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاســيّ  رقــم
12-229 اHـــــــــؤرّخ فــي 3 رجـــب عــــــــــام 1433 اHـــــــــــوافــق 24



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 أوأوّل  ذو احلجل  ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
17 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-188 اHؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1415 اHــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1994
Wتـضمّن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمHوا

rتمّمHعدّل واHا rعن البطالة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 04-02 اHـؤرّخ
في 10 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اHــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2004
الــذي يــحــدّد شــروط اإلعــانــات اHــمــنــوحــة لــلــبــطــالـW ذوي
W(35) وخـمـس Wخـمس وثالثـ Wمـا بـ Wـشــاريع الـبـالـغـHا
(50) سـنة ومـسـتـوياتـهـاr اHـعدّل واHـتـمّمr ال سـيّمـا اHـادّتان

rمنـه r1 24 مكرّر و24 مكرّر

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

rاالجتمــاعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا الـــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
تــنـــظـــيم وســـيــر الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيــة لـــلــطـــعن لــلـــصــنــدوق
الــوطـني لــلـتــأمـW عن الــبـطـالــة اHـســمـاة في صــلب الـنص
"الـلجـنة الـوطـنيـة" وكـذا كيـفيـات دراسـة ملـفـات الطـعون
اHـقــدمـة مـن طـرف الــبـطــالـW ذوي اHــشــاريع ومـضــمـونــهـا
تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 24 مـكرّر 1 من اHـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 04-02 اHـؤرّخ في 10 ذي الـقــعـــدة عـــام 1424 اHـوافـق
3 ينـاير سنة 2004 الذي يحـدّد شروط اإلعانات اHـمنوحة
Wخمس وثالث Wمــا ب Wشاريـع الـبالغـHذوي ا Wلـلبطالـ

(35) وخمسW (50) سنة ومستوياتها.

الفصل األوالفصل األوّل
تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرهاتنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها

2 :  : تـــتـــوفـــر الــــلـــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــة عــــلى أمـــانـــة اHــاداHــادّة ة 
Wـصـالح اخملـتـصـة لـلـصـنـدوق الــوطـني لـلـتـأمHتـضـمـنـهـا ا

عـن البطالـة :
تــكــلّف أمـانــة الـلــجـنــة الــوطـنـــيـةr عــلى اخلـصـــوص

�ـا يأتي :
rحتضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها -

rإعداد ملفات الطعون -
- إعـــداد وإرســــال مــــحــــاضـــر اجــــتــــمــــاعـــات الــــلــــجــــنـــة

الـوطنـية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يعـيّـن أعضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اHـنـصوص
عـــلــيــهــــا فـي اHــادّة 24 مـــكـــرّر مـن اHـــرســـــوم الــتّــنــفــيــذيّ
رقـــم 04-02 اHــؤرّخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1424 اHـوافق
3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHـــذكــور أعالهr �ـــقــرر مـن الــوزيــر
اHــــكـــــلّف بـــالـــعـــمــل والــــتـــشـــغـــــيل Hـــدة ثالث (3) ســـنــوات

قابلــة للتجـديـد.

وفي حــــالـــة انــــقــــطــــاع عـــهــــدة أحــــد أعــــضـــاء الــــلــــجــــنـــة
الــوطـنــيـةr يــتم اسـتــخالفه حـسـب األشـكـال نــفـســهـا لــلـمـدة

اHتبقية من العهدة.

4 :  : جتـــتـــمـــع الـــلــــجـــنـــــة الــــوطـــنــــــيـــة في دورة اHــاداHــادّة ة 
عـاديـــة مـرة واحــدة كل شـهـرين (2) بــنـــاء عـلى اســتـدعــــاء

من رئيسهـا.

و�ــكـــن أن جتــتـــمــع في دورة غــــيــر عـــاديــــة بـــطــلب
مـن رئيسهـا.

5 :  : يــديــر الــرئــيس أشـغــال الــلــجــنـة الــوطــنــيـة اHـاداHـادّة ة 
ويـــســـهـــر عـــلـى حـــسن ســـيـــرهـــا وســـرعـــة دراســـة الـــطـــعـــون

اHعروضة عليها ومعاجلتها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يـــــرسـل جـــــدول أعــــــمـــــال الــــــدورة مـــــرفــــــقـــــا
rتـعـلقـة �لـفـات الطـعونHبالـبطـاقـات التـقنـيـة والوثـائق ا
إلى أعـضـــاء الــلـجــنــة الــوطــنــيـةr قــبـل ثـمــانــيـة (8) أيــام

مـن تاريخ االجتماع.

�ـــكـن تــقـــلـــيص هــــذا األجــل بــالـــنــســبـــــة لــلــــدورات
غـير العادية دون أن يقل عن ثالثة (3) أيـام.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : ال تـصــــح مـــــداوالت الـلـجـنــــة الــوطـنــــيـة
إالّ بــحــضــور أغــلــبــيــة أعـضــائــهــاr وفي حــالــة عــدم اكــتــمـال
الــنـصـابr جتـتـمع الــلـجـنـة الـوطــنـيـة في الـثالثـة (3) أ يـام

اHوالية وتتداول مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـتــخـذ قـرارات الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـأغـلـبـيـة
أصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الـرئيس مـرجحـا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـكـون مـداوالت الـلـجـنـة الـوطـنـيـة مـوضوع
مـحــاضــر تــدوّن في ســجل خــاص مــرقم ومــؤشّــر عـلــيه من

طرف الرئيس.
تـرسل نسـخـة من محـاضـر االجتـمـاعات إلى الـوزير
اHـكـلّـف بـالـعـمل والـتـشـغـيل وإلى اHـديـر الـعـامّ لـلـصـنـدوق
الـوطني لـلتـأمW عـن البـطالـةr في أجل الثـمانـية (8) أيام

اHوالية لتاريخ االجتماع.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي
وتصـادق علـيه.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـعـد الـلـجـنـــة الــوطـنــيـة تـقــريــرا سـنـويا
عن نـــشـــاطـــاتــــهـــا وتـــرســـله إلى الـــوزيــــر اHـــكـــلّف بـــالـــعـــمل
Wـدير العـامّ للصـندوق الـوطني للـتأمHوالتشـغيل وإلى ا

عـن البطالـة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونهاكيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها

rـــــشـــــــاريـعHذوي ا Wـــــادّة ة 12 :  : �ـــــكــــن الـــــبـــــطــــــالـــــــHـــــاداHا
الـــــذيـن كـــــــانـت مــــشــــاريــــعـــــهـم مـــحـــل رفض مــن طـــــرف
جلـــان انـتـقـــاء واعـتـمـاد وتــمـويــل مـشـاريــع االسـتـثـمـــار
عــــلى مــــســـتــــــوى الـــــواليــــــاتr تـــقــــــد طــــلب طــــعــن لــــدى

اللجنـة الـوطنـية.
يـــودع الــــبـــطـــال ذو اHــــشـــروع طـــلـب الـــطـــعـن مـــرفـــقـــا
باHلفr على مسـتوى الوكالة الوالئية للصندوق الوطني

للتأمW عن البطالة التي ترسله إلى اللجنة الوطنية.

13 :  : يـــــــشــــــــمـــل مـــــــلـف الـــــــطــــــــعــن Hـــــــشـــــــــاريـع اHــــــاداHــــــادّة ة 
االستثمـار مـا يأتي :

rشروعHطلب طعن البطال ذي ا -
- تـبـلـيغ قـرار رفض جلـنة انـتـقـاء واعـتـمـاد وتـمويل

rمشاريع االستثمارات
rشروع االستثمارH بطاقة تقنية -

rهنيHؤهل اHالشهادة وا -
rدراسة تقنية اقتصادية للمشروع -

- الــكــشــوف الــتــقــديــريــة لـلــتــأمــW اHــتــعــدد األخــطـار
rوألعمال التهيئة احملتملة

- الـقــانـون األسـاسـي لـلـمــؤسـسـة اHــصـغــرة في حـالـة
توسيع النشاط.

�ــكـن الــلـــجــنــة الـــوطــنــيـــة أن تــطــلب أيـــة وثــيــقــة أو
معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـتــأكـد أمـانــة الـلــجـنـة الــوطـنـيــة من مـلف
الــطــعن اHــرسـل من طــرف الــوكــالــة الـــوالئــيــة لــلــصــنــدوق
الوطني لـلتـأمW عن البـطالـة إلقامة الـبطـال ذي اHشروع

وتعرضه على اللجنة الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـرسل الـلـجنـة الـوطـنيـة الـطـعون اHـقـدمة
من طرف البطالW ذوي اHشاريع وتفصل فيها.

يـرسل قــرار الـلــجـنـة الــوطـنـيــة إلى الـوزيــر اHـكـلّف
بـــالـــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيـل وإلى اHـــديـــــر الــــعـــــامّ لـــلـــصـــنـــدوق
الــوطـني لـلــتـأمـW عن الـبــطـالـة في أجل ثــمـانـيـة (8)  أيـام

ابتداء من تاريخ االجتماع.

ويبلغ إلى اHعني في نفس اآلجـال.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـتـوج اHـلـفات اHـقـبـولة مـن طرف الـلـجـنة
الــوطــنــيــة بــإعــداد شــهــادة الــتـأهــيـل والــتــمــويلr تــســلــمــهـا
الوكالـة الوالئيـة للصنـدوق الوطني لـلتأمW عن الـبطالة
اHــعــنـيــةr في أجل ال يــتـعــدى ثــمـانــيـة (8)  أيــام ابــتـداء من

تاريخ االجتماع.

يــقـدم اHــسـتــشــار اHـنــشط اHـعــيّن من طــرف الـوكــالـة
الـــوالئــيـــة لــلـــصــنـــدوق الـــوطـــني لـــلــتـــأمــW عن الـــبــطــــالـــة
اHــلــفـــات اHـــذكــــورة في الــفــقــــرة األولى أعاله لــلــتــمـــويـل
لــــدى الــبـــنك أو اHـــؤســســـــة اHـــالــــيّـــة اHـــعــيّـــنـــة من طـــرف

اللجنـة الـوطنـية.
اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــســلّم الـــبــنك أو اHـــؤســســـة اHــالــيّـــةr بــعــد
إيـــداع مــــلف الــــقــــرض لــــدى مـــصــــاحلــــهـــاr وصـال بـــاالســــتالم
لـــلـــبـــطــال ذي اHـــشـــروع ولـــلـــمــســـتـــشـــار اHــنـــشّط لـــلـــوكـــالــة
الـوالئيـة لـلصـنـدوق الوطـني لـلـتأمـW عن الـبطـالـة والتي

يجب إعالمها بذلك.
اHــاداHــادّة ة 18 :  : يــجب عــلـى اHــســتــشـــار اHــنــشّط لـــلــوكــالــة
الـوالئيـة لـلصـنـدوق الوطـني لـلتـأمـW عن البـطـالة ضـمان
اHـتابـعـة الـدائمـة Hـلف الـبطـال ذي اHـشـروع على مـسـتوى
الــبــنك أو اHــؤســســة اHــالــيّــة اHــعــنــيــة إلى غــايــة تــســويــته

ومنح قرض التمويل.
اHـاداHـادّة ة 19 :  : طـبـقـا ألحـكـام اHادّة 23 مـكـرّر من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 04-02 اHؤرّخ في 10 ذي القـعــدة عام 1424
اHوافـق 3 ينـاير سنة 2004 واHذكور أعـالهr يتوفر البنك
rــعـاجلــــة مـلف الــقـــرضH rـعــنـــيــةHــالـــيّــة اHــؤســســة اHأو ا
عــلى أجــل أقــصــاه شــهـران (2) ابـتــداء من تــاريخ إيـداعــه

لـدى مصاحلهما.
اHاداHادّة ة 20 :  : يجب على البطالW ذوي اHشاريعr الذين
تــكـون مــلـفـاتــهم مـوضــوع رفض نــهـائي من طــرف الـلــجـنـة
rلـالسـتــفـادة من جــهــاز دعم إحـداث الــنـشــاطـات rالــوطـنــيـة
تـــــقــــد مـــــشــــروع جــــديـــــد طــــبـــــقــــا لــــلـــــشــــروط واإلجــــراءات

اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.
اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 17 مايو سنة 2012.
الطيب لوحالطيب لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة r2012 يـــحـــدد تـــنـــظـــيم وســـيـــر الـــلـــجـــنــةr يـــحـــدد تـــنـــظـــيم وســـيـــر الـــلـــجـــنــة
الــوطـنــيـة لــلـطــعن لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيلالــوطـنــيـة لــلـطــعن لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيل
الــشـبـاب وكـذا كـيــفـيـات دراسـة ومـضــمـون الـطـعـونالــشـبـاب وكـذا كـيــفـيـات دراسـة ومـضــمـون الـطـعـون
اHـتـعـلـقة �ـلـفـات مـشـاريع االسـتثـمـار لـلـشـباب ذوياHـتـعـلـقة �ـلـفـات مـشـاريع االسـتثـمـار لـلـشـباب ذوي

اHشاريع.اHشاريع.
ـــــــــــــــ

rإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 96 - 234 اHـؤرّخ
فـي 16 صـــــــــفـــــــــر عــــــــام 1417 اHـــــــــوافق 2 يـــــــــولـــــــــيــــــــو ســـــــــنــــــــة

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بدعم تشغيل الشبابH1996وا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 296
اHـؤرّخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اHـوافق 8 سبـتمـبر
ســـنــة 1996 واHــتـــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب وحتــديـــد قـــانـــونـــهـــا األســـاسيr اHـــعــدّل

rتمّمHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 290
اHــؤرّخ في 9 رجب عــام 1424 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
2003 الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــة اHــقــدمــة لــلــشــبـاب ذوي

اHــشــاريع ومــســتـواهــا اHــعــدّل واHـتــمّمr ال ســيــمــا اHـادة 16
rمنه r7 مكرّر

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

rوالضمان االجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تـنـظيم
وسـيـر الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لــلـطـعن لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبــاب اHـــســـمـــاة في صـــلب الـــنص " الـــلـــجـــنــة
الوطـنـيـة " وكذا كـيـفيـات دراسـة مـلفـات الـطـعون اHـقـدمة
من طــرف الـشــبــاب ذوي اHـشــاريع ومــضـمــونــهـا تــطــبـيــقـا
ألحـــكــام اHــادّة 16 مــكــرّر 7 مـن اHــرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
03 - 290 اHؤرّخ في 9 رجب عام 1424 اHوافق 6 سبـتمبر

سـنـة 2003 الـذي يــحـدد شــروط اإلعــانـة اHــقـدمــة لــلـشــبـاب
ذوي اHشاريع ومستواها.

الفصل األولالفصل األول
تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرهاتنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها

2 :  : تـــتـــوفـــر الــــلـــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــة عــــلى أمـــانـــة اHــاداHــادّة ة 
تضمنـها اHصـالح اخملتصـة للوكـالة الوطـنية لـدعم تشغيل

الشباب.
تــكــلـف أمـــانـة الـلـــجــنــة الــوطــنــيـة عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
rحتضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها -

rإعداد ملفات الطعون -
- إعـــداد وإرســــال مــــحــــاضـــر اجــــتــــمــــاعـــات الــــلــــجــــنـــة

الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـعـW أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اHـنـصـوص
عــلـيـهـا في اHـادّة 16 مـكـرّر 7 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم

03-290 اHـؤرّخ في 9 رجب عـام 1424 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر

ســـنـــة 2003 واHــــذكـــور أعـاله �ـــقــــرر من الــــوزيـــر اHــــكـــلف
بالعمل والتشغيلH rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حــــالـــة انــــقــــطــــاع عـــهــــدة أحــــد أعــــضـــاء الــــلــــجــــنـــة
الــوطـنــيـةr يــتم اسـتــخالفه حـسـب األشـكـال نــفـســهـا لــلـمـدة

اHتبقية من العهدة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : جتــتـمـع الـلـجــنـة الــوطـنــيـة فـي دورة عـاديـة
مـــــرة واحــــدة كـل شــــهـــــرين (2) بــــنـــــاء عــــلـى اســــتـــــدعــــاء من

رئيسها.
و�ـــكن أن جتــتــمـع في دورة غــيـــر عــاديــة بـــطــلب من

رئيسها.

5 :  : يـديــر رئــيس الــلــجــنــة الــوطـنــيــة أشــغــالــهـا اHـاداHـادّة ة 
ويـــســـهـــر عـــلـى حـــسن ســـيـــرهـــا وســـرعـــة دراســـة الـــطـــعـــون

اHعروضة عليها ومعاجلتها.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يـــــرسل جـــــدول أعــــمـــــال الـــــدورة مــــرفـــــوقــــا
rتـعـلقـة �لـفـات الطـعونHبالـبطـاقـات التـقنـيـة والوثـائق ا
إلى أعــضـاء الــلـجــنـة الــوطـنــيـةr قـبـل ثـمــانـيـة (8) أيـام من

تاريخ االجتماع.
و�ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر

العادية دون أن يقل عن ثالثة ( 3 ) أيام.

7 :  : ال تــــصح مـــداوالت الـــلـــجــــنـــة الـــوطـــنـــيـــة إال اHــاداHــادّة ة 
بـــحــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضــائـــهـــاr وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمــال
الـنـصــاب جتـتـمـع  الـلـجــنـة الـوطــنـيـة فـي الـثالثـة (3) أيـام

اHوالية وتتداول مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـتــخـذ قـرارات الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـأغـلـبـيـة
أصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـكـون مـداوالت الـلـجـنـة الـوطـنـيـة مـوضوع
مـحــاضــر تــدون في ســجل خــاص مــرقم ومــؤشــر عـلــيه من

الرئيس.
تــرسـل نــســخــة من مــحــاضــر االجــتــمــاع إلى الــوزيــر
اHــكــلف بــالــعــمل والــتــشــغـيـل وإلى اHــديـر الــعــام لــلــوكــالـة
الــوطـنـيــة لـدعم تــشـغـيل الــشـبــابr في الـثـمــانـيـة (8) أيـام

اHوالية لتاريخ االجتماع.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي

وتصادق عليه.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـعـد اللـجـنـة الوطـنـيـة تـقريـرا سـنـويا عن
نشاطاتها وتـرسله إلى الوزير اHكلف بـالعمل والتشغيل
وإلى اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة لــــدعم تـــشــــغـــيل

الشباب.



الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونهاكيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها

اHاداHادّة ة 12 :  : �كن الشـباب ذوي اHشاريعr الذين كانت
مـشــاريـعــهم مــحل رفض من طــرف جلـان انــتـقــاء واعـتــمـاد
rوتــمــويل مــشـــاريع االســتــثــمــار عـــلى مــســتــوى الــواليــات

تقد طلب طعن لدى اللجنة الوطنية.
يــــودع الــــشــــاب ذو اHــــشــــروع طـــلـب الــــطــــعن مــــرفــــقـــا
باHـلفr على مسـتوى الفرع احملـلي للوكـالة الوطـنية لدعم

تشغيل الشباب الذي يرسله إلى اللجنة الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـشـمل مـلف الــطـعن Hـشـاريع االسـتـثـمـار
ما يأتي :

rشروعHطلب طعن الشاب ذي ا -
- تـبـلـيغ قـرار رفض جلـنة انـتـقـاء واعـتـمـاد وتـمويل

rمشاريع االستثمارات
rشروع االستثمارH بطاقة تقنية -

rهنيHؤهل اHالشهادة وا -
rدراسة تقنية اقتصادية للمشروع -

- الــكــشــوف الــتــقــديــريــة لـلــتــأمــW اHــتــعــدد األخــطـار
rوألعمال التهيئة احملتملة

- الـقــانـون األسـاسـي لـلـمــؤسـسـة اHــصـغــرة في حـالـة
توسيع النشاط.

�ــكـن الــلـــجــنـــة الــوطــنـــيــة أن تـــطــلـب أيــة وثـــيــقــة أو
معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـتـأكـد أمـانــة اHـلف الـلـجـنــة الـوطـنـيـة من
مـــلف الـــطـــعـن اHـــرسل من طـــرف الـــفـــرع احملـــلي لـــلـــوكـــالـــة
الــــوطـــنـــيــــة لـــدعم تـــشــــغـــيل الــــشـــبـــاب إلقــــامـــة الـــشـــاب ذي

اHشروع وتعرضه على اللجنة الوطنية.

اHاداHادّة ة 15 :  : تـدرس اللـجنـة الوطـنـية الـطعـون اHقـدمة
من طرف الشباب ذوي اHشاريع وتفصل فيها.

يـرسل قــرار الـلــجـنـة الــوطـنـيــة إلى الـوزيــر اHـكـلف
بـالـعـمل والـتـشـغـيل وإلـى اHـديـر الـعـام لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة
لـدعم تــشـغــيل الـشــبـابr في أجـل ثـمــانـيـة (8) أيــام ابـتـداء

من تاريخ االجتماع.
ويبلغ إلى اHعني في نفس اآلجال.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـتـوج اHـلـفات اHـقـبـولة مـن طرف الـلـجـنة
الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويلr يسلّمها الفرع
احمللي للوكالة الـوطنية لدعم تشـغيل الشباب اHعنيr في
أجل ال يــــتــــعــــدى الـــثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام ابــــتــــداء من تــــاريخ

االجتماع.
يـــقـــدم اHــســـتـــشـــار اHــرافـق اHــعـــW من طـــرف الـــفــرع
احملــلي لـلـوكــالـة الـوطــنـيـة لــدعم تـشـغــيل الـشـبــاب اHـلـفـات
اHذكـورة في الفـقرة األولى أعاله لـلـتمـويل لدى الـبنك أو

اHؤسسة اHالية اHعينة من قبل اللجنة الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــســلم الـــبــنك أو اHـــؤســســـة اHــالــيـــةr بــعــد
إيـــداع مــــلف الــــقــــرض لــــدى مـــصــــاحلــــهـــاr وصـال بـــاالســــتالم
لـلــشـاب ذي اHــشـروع ولــلـمــسـتـشــار اHـرافـق لـلـفــرع احملـلي
لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لـدعـم تــشــغـيـل الــشــبـاب والــذي يــجب

إعالمه بذلك.

اHاداHادّة ة 18 :  : يجب على اHسـتشار اHرافق لـلفرع احمللي
لـلـوكـالـة الـوطـنيـة لـدعم تـشـغـيل الـشـبـاب ضـمـان اHـتـابـعة
الدائـمة Hلـف الشـاب ذي اHشروع عـلى مـستوى الـبنك أو
اHـؤسـســة اHـالـيـة اHـعـنـيـة إلى غـايـة تـسـويـته ومـنح قـرض

التمويل.

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 :  : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 16 مــــــكـــــرّر 5 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 03 - 290 اHـؤرّخ في 9 رجب عـام
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 6 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2003 واH1424 ا

يـتــوفـر الـبـنك أو اHـؤسـســة اHـالـيـة اHـعـنــيـةH rـعـاجلـة مـلف
الــقـرض عــلى أجل أقــصـاه شــهـران ( 2 ) إبــتـداء مـن تـاريخ

إيداعه لدى مصاحلهما.

20 :  : يـجب على الـشـباب ذوي اHـشـاريعr الذين اHاداHادّة ة 
تــكـون مــلـفـاتــهم مـوضــوع رفض نــهـائي من طــرف الـلــجـنـة
rلـالسـتــفـادة من جــهــاز دعم إحـداث الــنـشــاطـات rالــوطـنــيـة
تـــــقــــد مـــــشــــروع جــــديـــــد طــــبـــــقــــا لــــلـــــشــــروط واإلجــــراءات

اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 17 مايو سنة 2012.
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