
العدد العدد 58
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 5  ذو احلجذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 21  أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 12-367 مـؤرخ في 30 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـحـدد الـكـيفـيـات  اHـطـبـقة
على جتهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائية..........................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتضـمّن تـعـيW أعـضـاء األمـانة
الدائمة للجنة الوطنية Hراقبة االنتخابات احمللية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012 ................................................

قـــرار مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHـوافق أوّل أكتـوبر سـنة r2012 يتـضمّن اعـتمـاد احلزب الـسيـاسي اHسـمى "جبـهة
النضال الوطني"......................................................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق أوّل أكتـوبر سنة r2012 يـتضمّن اعتـماد احلزب السـياسي اHسمى "االحتاد
للتجمع الوطني"......................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHـوافق أوّل أكتـوبر سـنة r2012 يتـضمّن اعـتمـاد احلزب الـسيـاسي اHسـمى "جبـهة
الشباب الد�قراطي للمواطنة"..................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHـوافق أوّل أكتـوبر سـنة r2012 يـتضـمّن اعتـماد احلـزب السـياسي اHسـمى "جتمع
أمل اجلزائر (تاج)"....................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق 4 أكـتـوبر سـنة r2012 يـتـضـمّن اعتـمـاد احلـزب الـسيـاسي اHـسـمى "اجلـبـهة
الوطنية لألصالة واحلريات".......................................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 18 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 4 أكتـوبر سنة r2012 يتـضمّن اعتـماد احلزب السـياسي اHسـمى "الوسيط
السياسي"...............................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق  4 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتـضـمّن اعـتـمـاد احلـزب الـسـيـاسي اHـسمـى "حزب
الوحدة الوطنية والتنمية".........................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافق  4 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتـضـمّن اعـتـمـاد احلـزب الـسـيـاسي اHـسمـى "حزب
اخلط األصيل"............................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHوافق  4 أكـتـوبر سـنة r2012 يتـضـمّن اعتـماد احلـزب السـيـاسي اHسـمى "االحتاد
الوطني من أجل التنمية"..........................................................................................................................

وزارة اBاليةوزارة اBالية

قــرار  وزاري مــشــتــرك  مــؤرخ في  9 شــوال عــام 1433 اHـــوافق 27 غــشـت ســنـة r2012 يــحــدد  تــنـــظــيم اHــديـــريــات اجلــهــويــة
للجمارك...............................................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9 شــوال عـام 1433 اHـوافق 27  غـشـت سـنـة r2012 يـحــدد عـدد اHــصـالح اجلــهـويـة وقــطـاعـات
النشاط للرقابة الالحقة باHديرية العامة للجمارك........................................................................................

قرار وزاري مشترك  مؤرخ في  9 شوال عام  1433 اHوافق 27 غشت سنة r2012  يحدد عدد مكـاتب األقسام  لكل مفتشية
أقسام اجلمارك.........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الطاقة واBناجموزارة الطاقة واBناجم

Wـشـتـركـة بHأعضـاء الـلـجـنة ا Wيتـضـمّن تـعـيـ r2012 ـوافــق 7 مـايـو سـنةHقـــرار مؤرّخ في 15 جـمـادى الـثـانـيـة عــام 1433 ا
القطاعات للتحكم في الطاقة....................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 10رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 29  يـولـيـو سـنة r2012 يـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لـوزارة
الطاقة واHناجم.........................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 10رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 29  يـولـيـو سـنة r2012 يـحـدّد تـشـكـيـلـة الـلـجـنة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
الطاقة واHناجم............................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1433 اHوافق 22 غشت سنة r2012 يعدّل القـرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ في
3 جـمادى الـثانـية عام 1431 اHوافق 17 مايـو سنة 2010 الـذي يحـدد عدد اHـناصب الـعلـيا لـلمـوظفW اHـنتـمW لألسالك
اخلاصة بالتربية الوطنية...........................................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 اHوافق 4 سـبتـمبـر سنة r2011 يـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لوزارة
التربية الوطنية في مكاتب (استدراك).......................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في7  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 30 ينـاير سنة r2012 يـحدّد قائـمة إيرادات ونفـقات حساب
WــســـتـــغـــلــHـــواشي وصـــغـــار اHالـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم 126-302 الــذي عـــنـــوانه "الـــصـــنــدوق اخلـــاص بـــدعم مـــربي ا
............................................................................................................................................."Wالفالحي

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في7  شـعـبـان عام 1433 اHوافق 27 يـونـيو سـنة r2012  يـحدّد كـيـفيـات مـتابـعة وتـقـييم حـساب
WــســـتـــغـــلــHـــواشي وصـــغـــار اHالـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم 126-302 الــذي عـــنـــوانه "الـــصـــنــدوق اخلـــاص بـــدعم مـــربي ا
............................................................................................................................................."Wالفالحي

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع األول عام 1433 اHوافق 2 فبراير سنة r2012 يحدّد تنـظيم اإلدارة اHركزية لوزارة
التجارة في مكاتب...................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

مقرّر رقم 12 - 03  مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 اHوافق 2 غشت سنة r2012 يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية.............
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12-367 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عــــام عــــام 1433  اHــــوافق اHــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2012 يــــحــــددr يــــحــــدد
الـكيـفـيات  اHـطبـقة عـلى جتـهيـزات أنظـمة الـتحـديدالـكيـفـيات  اHـطبـقة عـلى جتـهيـزات أنظـمة الـتحـديد

عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائية.عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنــاء عـلى تــقـريــر وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

 rاإلعالم واالتصال
-  وبـناء على الـدستـور ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r (الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

 rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام1395 اHـــــوافق 26 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جــمـادى األولى عـام1421 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

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

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

rتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذباتHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-142 اHؤرخ
في 3  صــفـر عـام 1423 اHـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الـذي
يـــحـــدد كــيـــفـــيــات تـــعـــيــW األعـــوان اHـــؤهــلـــW لـــلــبـــحث عن
مـخالفات التـشريع اHتعلق بـالبريد واHواصالت الـسلكية

rوالالسلكية ومعاينتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبة

  rعلى التجهيزات احلساسة
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
الــكـيـفـيــات اHـطـبـقــة عـلى جتـهـيــزات أنـظـمـة الــتـحـديـد عن
r" RFID "  طـــريـق الـــذبـــذبـــات الالســـلـــكـــيـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة
اHـطـابـقـة لـلـمواصـفـات الـتـقـنـيـة  احملـددة  في اHـلحق األول

بهذا اHرسوم.

يـــقــصـــد بــتـــجــهـــيــزات أنـــظــمـــة الــتـــحــديـــد عن طــريق
الذبذبات الالسـلكية الكهربائية" r" RFID كل عتاد يسمح
بتـحديـد كائـنات حـية أو أشـياء بـفضل قـار�  للـمعـطيات
اخملزنة في بطاقـات تعمل عن طريق الذبـذبات الالسلكية
الـكهربائيـةr مثبتـة أو مدرجة في هذه الكـائنات احلية أو

هذه األشياءr عن بعد.

تــــبــــقى جتــــهــــيــــزات أنــــظــــمــــة الــــتــــحــــديــــد عن طــــريق
الذبـذبات الالسـلكـية الـكهـربائـية " r" RFID غيـر اHطـابقة
لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــتـــقـــنـــيـــة احملـــددة في اHـــلـــحق األول بـــهـــذا
اHرسـومr خـاضـعة ألحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر

سنة 2009 واHذكور أعاله. 

2 :  : يـجب أن تكـون جتـهيـزات أنـظمـة الـتحـديد اHاداHادّة ة 
r" RFID "عن طــريق الـــذبــذبــات الالســلــكــيـــة الــكــهــربــائــيــة
مـجـهزة بـوظيـفة أو أي مـنـظومـة أخرى تـسـمح باسـتعـمال
الـقنـوات الشاغـرة وتفـادي البث عـبر الـقنـوات اHشـغولة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــجب أال تـــســـتـــغل أنـــظـــمـــة الـــتـــحـــديـــد عن
طريق الذبذبـات الالسلكية الـكهربائية " r" RFID بكـيفية
تــــــتـــــســـــبـب في الــــــتـــــشـــــويـش عـــــلـى مـــــصـــــالـح االتـــــصـــــاالت

الالسلكية.

و في إطــــار اســــتــــعــــمــــالــــهــــاr ال �ــــكن مــــســــتــــغـل هـــذه
األنظمة مطالـبة السلطة اخملتصة في الدولة باحلماية من
الـــتـــشـــويـــشـــات الـــتي قـــد تـــســـبـــبـــهـــا مـــصـــالح االتـــصـــاالت

الالسلكية.
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اHــــاداHــــادّة ة 4 :  :  يــــتـــوقـف اســـتــــيــــراد جتـــهــــيــــزات أنـــظــــمـــة
الــتــحــديـد عـن طـريـق الـذبــذبــات الالســلــكــيــة الـكــهــربــائــيـة
"RFID" وتــسـويــقــهـا وصــنـعــهــا واسـتــغاللــهـا عــلى احلــصـول
مـسـبـقـا عـلى شـهــادة الـرقـابـة الـتـقـنيـة  لـتـجـهـيـزات هــذه
األنظمـة وفقـا للـمواصـفات  احملــددة في اHلـحق األول بهذا

اHرسوم. 

غير أن صـنع التجـهيـزات اخلاصة بـأنظـمة التـحديد
"RFID"  عن طــريـق الــذبــذبـــات الالســـلــكــيـــة الــكـــهــربـــائــيــة
Wيـــخــضع لـــشــروط وكـــيــفــيـــات حتــدد بـــقــرار مــشـــتــرك بــ
وزراء الــداخـــلــيـــة واجلــمــاعـــات احملــلــيـــة والــدفـــاع الــوطــني

والبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

اHاداHادّة ة 5 :  :  تسـلم شـهادة الـرقابـة التـقـنيـة لتـجهـيزات
أنــــظــــمـــة الــــتــــحــــديــــد عن طــــريق الــــذبــــذبــــات الالســــلــــكــــيـــة
الـكـهـربـائـيـة   "RFID" اHـعـدةr طـبـقــا لـلـنـمـوذج اHـبـW فــي
اHلـحق الثاني  بـهـذا اHرسـوم من طرف الوكـالة الوطـنية
لـلذبذبات بـناء على طـلب محـرر وفق الـنموذج احملدد في

اHلحق الثالث بهذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تـــخـــضع نـــشـــاطـــات اســـتـــيـــراد جتـــهـــيـــزات
أنــــظــــمـــة الــــتــــحــــديــــد عن طــــريق الــــذبــــذبــــات الالســــلــــكــــيـــة
rوتـسـويــقـهـا وصـنــعـهـا واســتـغاللـهـا " RFID " الــكـهـربــائـيـة
لــــلــــرقــــابـــة الــــتــــقــــنـــيــــة مـن أعـــوان اHــــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

والالسلكية اHؤهلW لذلك.    

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  :  دون اHــــســــاس بــــاألحــــكــــام الـــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والتنظيمـية اHعمول بهاr يـترتب على عدم مراعاة أحكام
هـذا اHـرسـوم وضع جتـهيـزات أنـظـمـة الـتـحـديد عـن طريق

الذبذبات الالسلكية الكهربائية " RFID " في مأمن.  

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  ال تـطـبق أحـكام هـذا اHـرسـوم عـلى مـصالح
كـل مـن وزارة الـــــــدفـــــــاع الــــــوطـــــــنـي ووزارة الـــــــداخـــــــلـــــــيــــــة

واجلماعات احمللية. 

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 30 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
16 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

القناة (كيلو هرتز)القناة (كيلو هرتز)حزمة الذبذبات (ميغا هرتز)حزمة الذبذبات (ميغا هرتز)

433.05 - 432.79

876 - 870

885 - 880

921 - 915

926 - 925

2483.5 - 2400

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

اHلحق األولاHلحق األول

RFID واصفات التقنية ألنظمة التحديد عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائيةHواصفات التقنية ألنظمة التحديد عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائية اHا

قوة قوة   أقل أوتــسـاوي ( أقل أوتــسـاوي (≤) ) "  PIRE " (ميليوات) (ميليوات)
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية 

وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 
الوكالة الوطنية للذبذباتالوكالة الوطنية للذبذبات

RFID شهادة الرقابة التقنية لتجهيزاتشهادة الرقابة التقنية لتجهيزات
موضوع اHرسوم التنفيذي رقم موضوع اHرسوم التنفيذي رقم 12-367 اHؤرخ في اHؤرخ في 30 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1433 اHوافق  اHوافق 16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2012

أنا اHوقع أدناهr اHدير العام للوكالة الوطنية للذبذباتr أشهد بأن جتهيزات نظام التحديد عن طريق الذبذبات
 rذكورة أدناهHا " RFID " الالسلكية الكهربائية

WتعيWتعي
التجهيزاتالتجهيزات

طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات
(الصنف و العالمة(الصنف و العالمة

و النموذج)و النموذج)

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

حزمةحزمة
الذبذباتالذبذبات

الكميةالكميةالقوةالقوةالقناةالقناة

مطابقـة للمواصـفات التـقنية احملـددة في اHلحق األول بـاHرسوم التـنفيذي رقم 12-367 اHؤرخ في 30 ذي القـعدة عام 1433
اHوافق 16 أكتوبر سنة 2012

هوية اHستفيد................................................................................................................................................
مولود(ة) في : ......................................................بـ : ....................................................................................
اجلنسية : .....................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................
اHهنة : .........................................................................................................................................................
نوع النشاط : ................................................................................................................................................

مالحظة :مالحظة : يلزم اHستفيد بتقد� األرقام التسلسلية للتجهيزات.
حرر بـ.............................في...................................
(توقيع اHدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات)
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية 

وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 
الوكالة الوطنية للذبذباتالوكالة الوطنية للذبذبات

RFID طلب شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات طلب شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات
موضوع اHرسوم التنفيذي موضوع اHرسوم التنفيذي رقم رقم 12-367 اHؤرخ في اHؤرخ في 30 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1433 اHوافق  اHوافق 16 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2012

rوقع أدناهHأنا ا
هوية الطالب (1) ............................................................................................................................................
مولود (ة)  في : ........................................................... بـ  : ...........................................................................
اجلنسية : ......................................................................................................................................................
العنوان (2) : ..................................................................................................................................................
اHهنة (3) : .....................................................................................................................................................
نوع النشاط(4) : ............................................................................................................................................

يلتمس رقابة تقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات الالسلكية الكهربائية "RFID" الضعيفة القوة. 

تعيW التجهيزاتتعيW التجهيزات
(5)

طبيعة التجهيزات (الصنفطبيعة التجهيزات (الصنف
والعالمة  و النموذج)والعالمة  و النموذج)

الكميةالكميةالقوةالقوةالقناةالقناةحزمة الذبذباتحزمة الذبذبات

أنا اHوقع أدناهr أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

حرر بـ..................... في........................
(توقيع الطالب)

r(1) ذكر لقب و اسم الطالب أو عنوان شركته
rقر الرئيسي لشركته و إحلاق نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنيةH(2) العنوان الشخصي للطالب أو عنوان ا

r(3) عندما يقدم الطلب من طرف شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل
rعند االقتضاء r(4) إحلاق نسخة طبق األصل من شهادة السجل التجاري

(5) إحلاق البطاقات التقنية و األرقام التسلسلية للتجهيزات.
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مـشتـــرك مؤرقــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433
Wن تــعـيـWيــتـضـمّن تــعـيـ rيــتـضـم r2012 ـوافق 24 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةHـوافق اHا
أعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Hـراقـبـةأعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Hـراقـبـة

االنتخابات احمللية ليوم االنتخابات احمللية ليوم 29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

rاليّةHووزير ا

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

rادّة 172 منهHال سيّما ا rتعلّق بنظام االنتخاباتHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-320 اHـؤرّخ
في 13 شــــــوّال عـــــام 1433 اHــــــوافق 31 غــــــشـت ســــــنـــــة 2012
واHـتضـمّن اسـتدعـاء الهـيـئة االنـتـخابـية النـتـخاب أعـضاء

rاجملالس الشعبية البلدية والوالئية

- و�قتـضى اHرســوم الرّئاسيّ رقم 12-326 اHؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبيقا ألحكام اHادة 172 من القانـون
الـــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHـــــؤرّخ في 18 صـــــفـــــر عــــــام 1433
اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة 2012 واHـذكور أعـالهr يعـW بصـفة
أعــضــاء فـي األمــانــة الــدائـــمــة لــلـــجــنــة الـــوطــنــيـــة Hــراقــبــة
r2012 االنــــتـــخــــابــــات احملــــلــــيــــة لــــيـــوم 29 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة

اHوظفون اآلتية أسماؤهم :

بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :

rقاسيمي حسان -

rدحدوح محسن -

- بورحال نور الدين.

بعنوان وزارة اHالية :بعنوان وزارة اHالية :

- شعبان محي الدين.

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

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 24
سبتمبر سنة 2012.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزير الداخلية وزير الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب

السياسي اHسمى "جبهة النضال الوطني".السياسي اHسمى "جبهة النضال الوطني".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 16 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "جبهة النضال الوطنيHالسياسي ا
- وبــنــاء عــلى وصل اإليــداع رقم 12/25 اHــؤرّخ في 8
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلــحـــزب اHــنـــعـــقــــد بــتـــــاريخ أوّل ســـبــتــمــبــر ســنــة 2012

rبتيبازة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جـبـهـة الـنـضـال الــوطـني" الـكـائن مـقـره بـ r3 شـارع حـلب

حي اخلالدية (وهران).
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اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب

السياسي اHسمى "االحتاد للتجمع الوطني".السياسي اHسمى "االحتاد للتجمع الوطني".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اHؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةr ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

rإلى 32 منـه

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا

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

rاحمللية

- وبـنــاء عـلى الــقـرار اHـؤرّخ في 10 سـبــتـمـبــر سـنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

r"سمى "االحتاد للتجمع الوطنيHللحزب السياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/27 اHـؤرّخ في 17
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــــزب اHــنــــعــقـــــد بـــتـــــاريخ 15 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rبوهران

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"االحتــاد لـلـتــجـمع الـوطــني" الـكــائن مـقـره بـ r36 تـعــاونـيـة

اHناخ ابن رشد (وهران).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب
الــســـيــاسي اHـــســمى "جـــبــهــة الـــشــبــاب الـــد�ــقــراطيالــســـيــاسي اHـــســمى "جـــبــهــة الـــشــبــاب الـــد�ــقــراطي

للمواطنة".للمواطنة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اHؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةr ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

rإلى 32 منـه

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا

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

rاحمللية

- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 16 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب
الـــــســــيـــــاسي اHـــــســــمـى "جــــبـــــهـــــة الــــشـــــبــــاب الـــــد�ــــقـــــراطي

r"للمواطنة

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/28 اHـؤرّخ في 24
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــــزب اHــنــــعــقـــــد بـــتـــــاريخ 14 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rببومرداس

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جـبـهة الـشبـاب الـد�ـقــراطي لـلـمــواطنــة" الـكـائـن مـقره
بـ r36 شـــارع مــــرشـح سي عــــبـــد الــــرحــــمــــانr عـــW بــــنــــيـــان

(اجلزائر).



5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1058
21 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
أول أكتوبر سنة 2012.

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب

السياسي اHسمى "جتمع أمل اجلزائر (تاج)".السياسي اHسمى "جتمع أمل اجلزائر (تاج)".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبـنــاء عـلى الــقـرار اHـؤرّخ في 10 سـبــتـمـبــر سـنـة
2012 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

r"(تاج) سمى "جتمع أمل اجلزائرHللحزب السياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/32 اHـؤرّخ في 27
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لـلــحــزب اHـنـــعـقــــد بـتــــاريخ 20 و21 و22 سـبــتـمـبــر سـنـة

r2012 باجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"جتــــمع أمـل اجلــــزائــــر (تــــاج)" الــــكــــائن مــــقــــره بـ r3 شــــارع

أحسن أو طالبr بن عكنون (اجلزائر).
اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة

للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافق

أول أكتوبر سنة 2012.
عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 4
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب
الـــســــيـــاسي اHــــســـمى "اجلــــبـــهـــة الــــوطـــنـــيــــة لألصـــالـــةالـــســــيـــاسي اHــــســـمى "اجلــــبـــهـــة الــــوطـــنـــيــــة لألصـــالـــة

واحلريات".واحلريات".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 16 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب
r"سمى "اجلبهة الوطنية لألصالة واحلرياتHالسياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/26 اHـؤرّخ في 16
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــزب اHــنــــعــقــــد بـــتـــــاريخ أوّل ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

r¡ستغا�

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"اجلـبهـة الـوطـنـية لألصـالـة واحلـريات" الـكـائن مـقـره بحي

الصنوبر رقم 16 (البيض).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

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

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 4
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب

السياسي اHسمى "الوسيط السياسي".السياسي اHسمى "الوسيط السياسي".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 13 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "الوسيط السياسيHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/29 اHـؤرّخ في 25
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــــزب اHــنــــعــقـــــد بـــتـــــاريخ 15 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rباجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"الـــوســيـط الــســـيــاسي" الـــكــائـن مــقـــره بــاجملـــمع الــتـــجــاري
حــــســـW خــــيـــرةr الــــطـــريـق الـــوطــــني رقم 8 الــــقــــطــــعــــة 189

الكاليتوس براقي (اجلزائر).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

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

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 4
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب
الــــســـــيــــاسـي اHـــــســــمـى "حــــزب الـــــوحــــدة الـــــوطــــنـــــيــــةالــــســـــيــــاسـي اHـــــســــمـى "حــــزب الـــــوحــــدة الـــــوطــــنـــــيــــة

والتنمية".والتنمية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 16 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "حزب الوحدة الوطنية والتنميةHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/30 اHـؤرّخ في 26
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــــزب اHــنــــعــقـــــد بـــتـــــاريخ 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rباجللفة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حـزب الـوحـدة الـوطـنـيـة والـتـنـميـة" الـكــائـن مـقـره بـحي

السعادةr الطريق الوطني رقم 1 (اجللفة).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

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

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 4
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب

السياسي اHسمى "حزب اخلط األصيل".السياسي اHسمى "حزب اخلط األصيل".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا



5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1258
21 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

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

rاحمللية
- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 13 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "حزب اخلط األصيلHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/31 اHـؤرّخ في 27
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
rةHنـعقــد بتـــاريخ 21 سبتمبر سنة 2012 بقاHللحـزب ا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"حـــزب اخلـط األصـــيل" الـــكـــــائـن مـــقـــره بــــشـــارع بن فـــضـــة

عيسى رقم r5 زرالدة (اجلزائر).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

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

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

عبد القادر واليعبد القادر والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 4
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2012 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزبن اعـــــتــــمـــــاد احلــــزب
الـــــســــــيــــــاسـي اHـــــســــــمـى "االحتـــــاد الــــــوطــــــني مـن أجلالـــــســــــيــــــاسـي اHـــــســــــمـى "االحتـــــاد الــــــوطــــــني مـن أجل

التنمية".التنمية".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2012 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية

- وبنـاء على الـقرار اHؤرّخ في 13 غـشت سنة 2012
واHـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اHـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "االحتاد الوطني من أجل التنميةHالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 12/33 اHـؤرّخ في 30
ســبــتـمــبــر ســنـة 2012 اخلــاص �ــلف اHـؤتــمــر الـتــأســيـسي
لــلـــحــــزب اHــنــــعــقـــــد بـــتـــــاريخ 20 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rباجلزائر العاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
"االحتـاد الـوطـنـي من أجل الـتـنــمـيـة" الـكـــائـن مـقـره بـحي

385 مسكنr عمارة 63 رقم 1 جسر قسنطينة (اجلزائر).

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

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

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

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزارة اBاليةوزارة اBالية
قــــرار  وزاري مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في  قــــرار  وزاري مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في  9 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 27 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة r2012 يـــــحـــــدد  تـــــنـــــظـــــيمr يـــــحـــــدد  تـــــنـــــظـــــيم

اHديريات اجلهوية للجمارك.اHديريات اجلهوية للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHو وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14  جـمـادى الثـانيـة  عام 1431 اHوافق  28 مايـو  سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـضان 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995 الـذي

rاليةHيحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اHؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اHـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rادة 5 (الفقرة 3) منهHال سيما ا rللجمارك وسيرها



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
25 جـمـادى األولى عام 1433 اHـوافق  17 أبـريل سـنة 2012

الــــذي يــــحــــدد اHــــقــــرات اإلداريـــة لــــلــــمــــديــــريــــات اجلــــهــــويـــة
لـلــجـمـارك ومـفـتـشــيـات األقـسـام الـتـابــعـة لـهـا عـلى أسـاس

rاختصاصها االقليمي
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادةاHادة األولى : األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 5 (الـفقرة 3) من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11-421 اHؤرخ في 13 مـحرم عام
rــــذكــــور  أعالهHــــوافق 8 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2011 واH1433 ا

يـــهــــدف هــــذا الـــقــــرار إلـى تـــنــــظــــيم اHــــديــــريـــات اجلــــهــــويـــة
لـلـجمـارك في مـديريـات فـرعيـة واHـديريـات الفـرعـية في

مكاتب جهوية. 

اHــــادةاHــــادة  2 : : تــــنـــظـم اHـــديــــريــــات اجلـــهــــويـــة لــــلـــجــــمـــارك
باجلزائر- اخلارجية وعنابة وبشار وسطيف وتامنغست
وتــبــســة وتــلــمــســان ووهــران وورقــلــة واجلــزائــر- اHــيــنـاء
وقــسـنـطـيـنـة وإيـلـيـزي والــبـلـيـدة والـشـلف واألغـواط  في

أربع (4) مديريات فرعية:
1 - - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـقــنـيـات اجلـمـركـيـة اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـقــنـيـات اجلـمـركـيـة وتـضّم

ثالثة (3) مكاتب جهوية :
rمكتب التنظيم واجلباية -

- مــــكــــتب عــــنــــاصــــر فــــرض الــــضــــريــــبــــة  ومــــتــــابــــعـــة
 rالقباضات

- مكتب األنظمة اجلمركية.
2 - - اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــمـــنـــازعــــات اجلـــمـــركـــيـــة اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــمـــنـــازعــــات اجلـــمـــركـــيـــة

والتحصيلوالتحصيل وتضّم ثالثة (3) مكاتب جهوية :
 rصاحلاتHنازعات واHمكتب ا -

 rتابعات القضائيةHمكتب ا -
- مـــكـــتب مـــتــابـــعـــة تـــنـــفــيـــذ الـــقـــرارات الــقـــضـــائـــيــة

واHصاحلات.
3 - - اHديريـة الفرعـية لإلعالم اآللي واالتصال اHديريـة الفرعـية لإلعالم اآللي واالتصال وتضّم

ثالثة (3) مكاتب جهوية :
 rمكتب اإلعالم اآللي -

 rمكتب النجاعة واإلحصائيات -
- مكتب االتصال.

4 - - اHـديــريـة الــفـرعــيـة إلدارة الــوسـائل اHـديــريـة الــفـرعــيـة إلدارة الــوسـائل  وتـنـظم في
ثالثة (3)  مكاتب جهوية كما هو منصوص عليه في اHادة

3 أدناه. 

اHــادةاHــادة  3 :  : تــضّم اHـــديــريــة الـــفــرعــيـــة إلدارة الــوســائل
لـلمديـريات اجلـهوية لـلجـمارك  باجلـزائر-خـارجية وعـنابة

ووهران وورقلة وبشار ثالثة (3) مكاتب جهوية : 
 rWستخدمHمكتب تسيير ا -

 rمكتب التكوين -
- مكتب اHيزانية واحملاسبة.

تضّم اHـديـرية الـفـرعيـة إلدارة الـوسائل لـلـمديـريات
اجلـــــهــــويـــــة لــــلـــــجــــمـــــارك بــــســـــطــــيـف واجلــــزائـــــر- اHــــيـــــنــــاء
وقـســنـطــيــنـة  والــبـلــيــدة والــشـلف وتـــامـنــغـست وتــبـسـة

وتلمسان  وإيليزي واألغواط ثالثة (3) مكاتب جهوية:
rوالتكوين  WستخدمHمكتب تسيير ا -

rمكتب الوسائل اإلمدادية -
- مكتب اHيزانية واحملاسبة.

اHـادةاHـادة  4 : : إضـافة إلى اHـديـريـات الـفرعـيـة اHـنـصوص
عـــــلــــيــــهـــــا في اHــــادة 2 أعـالهr تــــضـم اHــــديـــــريــــات اجلـــــهــــويــــة
لـــلــجـــمــارك بـــتـــامــنـــغــسـت وتــبـــســة وتـــلــمـــســان وإيـــلــيــزي
واألغواط مديرية فـرعية للحراسة اجلـمركية  وتنظم في

ثالثة (3) مكاتب جهوية :
rمكتب الوقاية واألمن -

rمكتب برمجة وتنسيق الفرق -
- مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.  

اHـادةاHـادة  5 : : إضـافة إلى اHـديـريـات الـفرعـيـة اHـنـصوص
عــــلــــيــــهــــا في اHــــادة 2 أعـالهr تــــضم  اHــــديــــريــــات اجلــــهــــويــــة
للـجـمـارك بـاجلزائـر- اخلـارجـيـة وعـنابـة ووهـران مـديـرية
فـرعية لـلهـياكل الـقاعديـة والتـجهـيزات  وتـنظم في ثالثة

(3) مكاتب جهوية : 
r مكتب  تسيير الهياكل القاعدية  -

rمكتب التجهيزات -
- مكتب األرشيف.  

اHـادةاHـادة  6 : : إضـافة إلى اHـديـريـات الـفرعـيـة اHـنـصوص
عــلـــيــهـــا في اHــادة 2 أعالهr تـــضم اHــديـــريـــتــان اجلـــهــويـــتــان

للجمارك بورقلة وبشار :
- مــديـريـة فــرعـيـة لـلــحـراسـة اجلــمـركـيـة- مــديـريـة فــرعـيـة لـلــحـراسـة اجلــمـركـيـة وتـنـظم في

ثالثة (3) مكاتب جهوية :
rمكتب الوقاية واألمن*

rمكتب برمجة وتنسيق الفرق *
*مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.  
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- مـديـريـة فـرعـية لـلـهـيـاكـل الـقـاعـدية- مـديـريـة فـرعـية لـلـهـيـاكـل الـقـاعـدية والـتـجـهـيـزاتوالـتـجـهـيـزات
وتنظم في ثالثة (3) مكاتب جهوية:

r مكتب  تسيير الهياكل القاعدية *
rمكتب التجهيزات *
* مكتب األرشيف.  

اHـادةاHـادة  7 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــوال عـــام 1433 اHــــوافق  27
غشت سنة 2012.

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
25 جـمـادى األولى عام 1433 اHـوافق  17 أبـريل سـنة 2012

الــــذي يــــحــــدد اHــــقــــرات اإلداريـــة لــــلــــمــــديــــريــــات اجلــــهــــويـــة
لـلــجـمـارك ومـفـتـشــيـات األقـسـام الـتـابــعـة لـهـا عـلى أسـاس

rاختصاصها اإلقليمي
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 21 شـوال عـام 1431
اHـوافق 30 ســبــتـمــبـر ســنـة 2010 الـذي يـحــدد عـدد رؤسـاء
قـــطــاعـــات الــنـــشــاط Hــكـــافــحـــة الــغـش لــلـــمــديـــريــة الـــعــامــة

rللجمارك
يقــرران ما يأتي :يقــرران ما يأتي :

اHـادةاHـادة األولـى : األولـى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 23 (الــفـقـرة 2)
من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 11-421 اHـؤرخ في 13 مـحرم
rـذكـور أعالهHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واHعـام 1433 ا
يــــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديــــد عـــدد اHـــصـــالـح اجلـــهـــويـــة
وقــطــاعـات الــنــشــاط لـلــرقــابـة الالحــقــة بـاHــديــريـة الــعــامـة

للجمارك.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــحـــدد عــــدد اHــــصـــالـح اجلـــهــــويـــة لــــلـــرقــــابـــة
الالحقة بخمسة عشر (15) مصلحة.

اHــادة اHــادة 3 :  : يـــحـــدد عـــدد قــطـــاعـــات الـــنـــشـــاط لـــلـــرقـــابــة
الالحقة باثنW وخمسW (52) قطاعا.

اHادة اHادة 4 :  : تلغـى أحكام الـقرار اHؤرخ في 21 شوال عام
1431 اHوافق 30  سبتمبر سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 9 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 27  غــشت ســنــة   غــشت ســنــة r2012 يــحـــدد عــدد اHـــصــالحr يــحـــدد عــدد اHـــصــالح
اجلــــهـــويـــة وقــــطـــاعـــات الــــنـــشـــاط لــــلـــرقـــابــــة الالحـــقـــةاجلــــهـــويـــة وقــــطـــاعـــات الــــنـــشـــاط لــــلـــرقـــابــــة الالحـــقـــة

باHديرية العامة للجمارك.باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14  جـمـادى الثـانيـة  عام 1431 اHوافق  28 مايـو  سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اHؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يـحـدد تنـظـيم اHـصـالح اخلـارجيـة لـلـمـديريـة الـعـامــة
rادة 23 (الفقرة 2) منهHال سيما ا rللجــمـارك وســيـرهـا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في  قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في  9 شــــوال عــــام   شــــوال عــــام  1433
27 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2012   يـــحـــدد عـــدد مـــكـــاتب يـــحـــدد عـــدد مـــكـــاتب اHــوافق اHــوافق 

األقسام  لكل مفتشية أقسام اجلمارك.األقسام  لكل مفتشية أقسام اجلمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHو وزير ا



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـ
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في14 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اHؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اHـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rادة 8 (الفقرة 2) منهHال سيما ا rللجمارك وسيرها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
25 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 17 أبــريل سـنـة 2012

الــــذي يــــحــــدد اHــــقــــرات اإلداريـــة لــــلــــمــــديــــريــــات اجلــــهــــويـــة
لـلـجـمـارك  ومـفـتـشـيـات األقـسـام الـتـابـعـة لـهـا علـى أساس

rاختصاصها اإلقليمي
يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اHادةاHادة األولى :  األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 8 (الـفقرة 2) من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11-421 اHؤرخ في 13 مـحرم عام
rـــذكـــور أعالهHوا r2011 ــــوافق 8 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةH1433  ا

يــهـدف هــذا الــقــرار إلى حتــديـد عــدد مــكــاتب األقــســام لـكل
مفتشية أقسام اجلمارك. 

2 :  : تـــــنـــــظـم مــــفـــــتــــشــــيـــات أقــــســـام اجلــــمـــارك اHــادةاHــادة  
بتيزي وزو ومـطار هواري بومدين-مسافرين والطارف
وســـــوق أهـــــراس وبــــشـــــار وتـــــنـــــدوف والــــنـــــعـــــامــــة وأدرار
وسـطـيف وبـرج بــوعـريـريج وإن قـزام وإن صـالح وتـبـسـة
وبــــئـــر الـــعـــاتــــر وأم الـــبـــواقـي وعـــW تـــمـــوشــــنت وورقـــلـــة
وتـلــمــســان ومـغــنــيــة وسـيــدي بــلــعـبــاس وســعــيـدة وبــاتــنـة
وبسـكرة وإيلـيزي وإن أمنـاس وجانت والبـليدة وتـيبازة
وتـيارت واألغـواط وغـرداية واجلـلـفة في أربع (4) مـكاتب

أقسام :
rمكتب التقنيات اجلمركية واجلباية -

rنازعات والتحصيلHمكتب ا -
rعلوماتHمكتب  العالقات العامة ونظام ا -

- مكتب إدارة الوسائل.

اHــادةاHــادة  3 :  :  إضـــافـــة إلى مـــكـــاتب األقـــســام اHـــنـــصــوص
علـيها في اHادة 2 أعالهr تـضم  مفـتشيـات أقسـام اجلمارك

بتامنغست وأرزيو والوادي وقسنطينة والشلف :
- مكتب  األنظمة اجلمركية االقتصادية.

4 :  : إضـــافـــة إلى مـــكـــاتب األقـــســـام اHـــنـــصـــوص اHــادةاHــادة  
علـيها في اHادة 2 أعالهr تـضم  مفـتشيـات أقسـام اجلمارك

باجلزائر- أنظمة خاصة والغزوات : 
- مكتب عناصر فرض الضريبة.  

5 :  : إضـــافـــة إلى مـــكـــاتب األقـــســـام اHـــنـــصـــوص اHــادةاHــادة  
علـيها في اHادة 2 أعالهr تـضم  مفـتشيـات أقسـام اجلمارك
�طـار هواري بـومدين _ بضائـع  وبومرداس وعـW طاية
وعــنـــابــة وبــجـــايــة وجــيـــجل ووهــران- اHــيـــنــاء ووهــران -
اخلـارجــيــة وحــاسي مـســعــود واجلـزائــر- جتــارة وسـكــيــكـدة

واجلزائر - الصنوبر البحري ومستغا¡ : 
 rمكتب األنظمة اجلمركية االقتصادية -

- مكتب عناصر فرض الضريبة.

اHـادةاHـادة  6 : : يـنـشـر هـذا  الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية  اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر فـي 9 شــوال عـام 1433 اHــوافق 27
غشت سنة 2012.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الطاقة واBناجموزارة الطاقة واBناجم
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ فــي خ فــي 15 جـمـادى الثـانيـة عــام  جـمـادى الثـانيـة عــام 1433 اHوافــق اHوافــق
7 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2012 يتـضمr يتـضمّن تـعيـW أعـضاء الـلجـنةن تـعيـW أعـضاء الـلجـنة

اHشتركة بW القطاعات للتحكم في الطاقة.اHشتركة بW القطاعات للتحكم في الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 15 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHوافق 7 مايـو سنة r2012 تعيّـن السّيـدات والسّادة

اآلتـــيــة أســمــاؤهم تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHـادّة 10 مـن اHــرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04-149 اHــــؤرّخ في 29 ربـــيع األوّل عـــام
1425 اHــوافق 19 مــايـــو ســنــة 2004 الــذي يـــحــدّد كــيـــفــيــات

إعـداد الـبـرنـامج الــوطـنـي لـلـتـحـكـم في الـطـاقـــةr أعـضـــاء
rالـقطـاعات لـلتحـكم في الـطاقة Wشـتركـة بHفي اللـجنـة ا

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
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- عـــــبــــد اخلـــــالـق شــــورفـــــةr §ــــثـل وزارة الـــــداخــــلـــــيــــة
rواجلماعات احمللية

rاليّةHثل وزارة ا§ rيوسف عتيق -
rناجمHثل وزارة الطاقة وا§ rخلضر بن معزوز -
rائيةHوارد اHثل وزارة ا§ rعبد الوهاب سماتي -
- ســــــــفـــــــيــــــــان حــــــــازمr §ــــــــثل وزارة االســــــــتــــــــشـــــــراف

rواإلحصائيـات
- فـــريــد نـــزارr §ـــثل وزارة الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالبيئة
rثل وزارة النقل§ rسالم صاحلي -

- عــــبــــد الـــــقــــادر مــــيـــــســــومr §ــــثل وزارة الـــــتــــربــــيــــة
rالـوطنـية

- نـور الـدين رجالr §ـثل وزارة الـفالحـة والـتنـمـية
rالـريفـية

- ســـــــيــــــــد عـــــــلـي حــــــــســـــــنـيr §ــــــــثل وزارة األشــــــــغـــــــال
rالعمـومـية

rثل وزارة التجارة§ rسامي قلي -
- سـيف الدين الـعـابـدr §ـثل وزارة التـعـلـيم الـعالي

rوالبحث العلمي
- صــلــيـحــة بــلـوشــراني آيت مــصــبـاحr §ــثــلـة وزارة

rالسكن والعمران
- مـــــصــــطـــــفـى حــــمـــــوديr §ــــثـل وزارة الـــــصــــنـــــاعــــات

rتوسطة وترقية االستثمارHؤسسات الصغيرة واHوا
- مـحـمد الـصـالح بـوزريبـةr §ـثل الوكـالـة الوطـنـية

rلترقية استعمال الطاقة وترشيدها
- جـــمـــيـــلــــة مـــحـــمــــديr §ـــثـــلــــة الـــشـــركــــة اجلـــزائـــريـــة

للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ"
- نــــعـــيــــمــــة بــــوتــــمــــرr §ــــثــــلــــة الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيـــة

r"سوناطراك ش.ذ.أ"
- بــــــاديـس دراجيr §ــــــثـل شــــــركـــــــة نــــــيـــــــور إنــــــرجي

rأجليريا ش.ذ.أ
- إبـــــــراهـــــــــيـم نـــــــويــــــصــــــــــرr §ــــــثـــل جلـــــــنــــــــة ضـــــــبط

rالكهــربـاء والغــاز
- مــــعــــيــــــــوف بــــلــــهــــــامــلr §ــــثـل مــــركــــــز تـــــطــــــويــــر

rتجددةHالطـاقات ا
- رشــــيــــد بــــســــعـــــودr §ــــثل اجلــــمــــعــــيــــة اجلــــــزائــــريـــة

rلصناعــة الغــاز

- نــــاصــــر ريــــاض بن داودr §ــــثل جــــمـــعـــــيـــة حــــمـــايـــة
rالبيئة بـومرداس

- معمر بوشقـيفr §ثل اجلمعية اجلزائرية لترقية
rستهلكHوحماية ا

- حــمــيـــد عــفــرةr §ـــثل اHــركـــز الــوطــنـي لــلــدراســات
rندمجة في البناءHواألبحاث ا

- ســـلــــيـــمـــان بـن عـــكــــشـــةr §ـــثـل مـــؤســـســــة األشـــغـــال
rالعمومية والبناء والري - شعباني

- الــــــهـــــاشــــــمـي حــــــاشـيr §ــــــثل ديــــــــوان الـــــتــــــرقــــــيـــــة
rوالتسيير العقـاري

- عـــــبـــــد الــــــقــــــادر بـن مـــــيـــــلــــــــودr §ـــــثل اHــــــؤســـــســـــــة
الـــعــمــومــــيــة لــلــنـــقل احلــضــري والـــشــبه احلــضـــري Hــديــنـــة

rاجلـزائر وضواحيها
- عقـيـلـة بن سـالمr §ـثلـة شـركـة كـوسيـدار لـلـبـناء -

rش.ذ.أ
- عـــــلي غــــربيr §ــــثـل اجملــــمع الــــصــــنـــــاعي إلســــمــــنت

rاجلــزائـر
- ســـــلــــيــــمـــــان قــــرابــــاr §ـــــثل اHــــؤســـــســــة الــــوطـــــنــــيــــة

rللصناعات اإللكترونية
rثل شركة سيفيتال  - ش.ذ.أ§ rمجيد بهلول -

- حـــــمـــــيـــــد بن نـــــــورr §ـــــثـل شـــــركـــــــة ســـــيـــــيـــــمـــــنس
rاجلــزائـر - ش.ذ.أ

rثل شركة غزال ش.ذ.م.م§ rبن يوسف أراشيش -
- رشـــــيــــــد ســـــاعـيr §ـــــثـل الـــــغــــــرفــــــــة اجلـــــــزائـــــريــــــة

rللتجــارة والصناعة
- مــــــحـــــمــــــد الــــــشـــــايـب عـــــيــــــســــــاويr §ـــــثـل اHـــــعــــــهـــــــد

rاجلــزائــري للتقييس
- عـيـسى زغـمـاتيr §ـثـل اHـركـز اجلـــزائـري Hـراقـبـة

rاجلـودة والرزم
rثل الديوان الوطني لإلحصاء§ rأحمد بختاوي -

- مـــولـــود حـــاج هـــواويr §ـــثل الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني
rللتوفــير واالحتيــاط - البنك

rثل الصندوق الوطني للسكن§ rصالح الكريب -
rثل بنك التنمية احمللية§ rحسني بن عباس -

- يـوسف كحـيلـةr §ثل اHـدرسة اHـتعـددة التـقنـيات
rعمارية والتعميرHللهندسة ا

- مــــــــراد حــــــداديr §ــــــثـل اHـــــدرســــــــة الــــــــوطـــــنــــــــيـــــة
rتعــددة التقنياتHا
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- بــــــوجــــــمـــــــعــــــة حــــــمـــــــادةr §ــــــثل اHـــــــعــــــهــــــد الـــــــوطــــــني
rللمحـروقـات

- يوسف وزيـرr §ثل جامـعة العـلوم والتـكنولـوجيا
rهواري بومدين

- قاسي جربيبr §ثل نادي صحافة الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 29  يــولـيـو  يــولـيـو
ســـنــة ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــةr يـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــة

للصفقات لوزارة الطاقة واHناجم.للصفقات لوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــ

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اHــؤرّخ في 28 شـــوال عــام 1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةr اHــعـدّل

rادة 142 مكرّر منهHال سيما ا rتمّمHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 142 مـكـرّر من
اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 236 اHؤرّخ في 28 شوال عام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHــذكـور أعالهr تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
الطاقة واHناجم.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 10 رمــضــان عــام 1433 اHــوافق
29 يوليو سنة 2012.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 10 رمضان عــام  رمضان عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 29 يوليو يوليو
r2012 يـــحــدr يـــحــدّد تـــشــكـــيــلـــة الــلــجـــنــة الـــقــطـــاعــيــةد تـــشــكـــيــلـــة الــلــجـــنــة الـــقــطـــاعــيــة ســنــة ســنــة 

للصفقات لوزارة الطاقة واHناجم.للصفقات لوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1433
اHــوافق 29 يــولـــيـــو ســـنــة 2012 حتــدّد تـــشـــكـــيـــلــة الـــلـــجـــنــة
الــقـطـاعـيـة لــلـصـفـقـات لـوزارة الــطـاقـة واHـنـاجـمr تـطـبـيـقـا
ألحـكــام اHــادّتـW 152 مـــكــرّر و153 مـن اHــرســـوم الـــرّئــاسيّ

رقـم 10-236 اHـؤرّخ فــي 28 شــوّال عــــام 1431 اHـــوافــق
7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010 واHـــتــــضـــمّن تــــنـــظـــيم الــــصـــفـــقـــات

العموميةr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :
rـــنـــاجمHـــثل وزيـــر الـــطــــاقـــة وا§ rأحــــمـــد مـــســـيـــلـي -

rرئيسا
rـــنــاجمHـــثل وزيــر الـــطــاقــة وا§ rزبـــيــر بــولـــقــرون -

rنائبا للرئيس
rــــنـــاجمHــــثل وزيـــر الــــطـــاقـــة وا§ rيـــوسف أورادي -

rمستخلفا rنائبا للرئيس
rـــنـــاجمHـــثـل قـــطــاع الـــطـــاقـــة وا§ rيـــوسف ســـاسي -

rعضوا
rعضوا rناجمHثل قطاع الطاقة وا§ rعمر طيار -

rــــنــــاجمHـــــثل قــــطــــاع الــــطـــــاقــــة وا§ rحــــكــــيـم طــــالب -
rمستخلفا

rــنــاجمHــثل قــطــاع الــطــاقــة وا§ rمــحــمــد عــبــد الـــلّه -
rمستخلفا

- فـــضــيـل ســـيــفـيr §ــثـل الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيــة
rعضوا r(ديرية العامة للميزانيةHا)

- عـــبـــيـــر جـــنـــrW §ـــثـــلـــة الـــوزيـــر اHــكـــلـف بـــاHـــالـــيــة
rمستخلفة r(ديرية العامة للميزانيةHا)

- حـــســW لــعــمـــاريr §ــثل الــوزيـــر اHــكــلف بـــاHــالــيــة
rعضوا r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- اسـمـهـان مـوهـوبr §ـثـلـة الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة
rمستخلفة r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

rكلف بـالتجارةHثل الوزيـر  ا§ rيـوسف بلغـريب -
rعضوا

rــكـلـف بـالــتـجـارةHــثـلــة الـوزيـر ا§ rنــاديـة شــخـاب -
مستخلفة.

يـــتـــولـى الـــســـيـــد رشـــيـــد بــــوخـــاويr أمـــانـــة الـــلـــجـــنـــة
الطقاعية للصفقات لوزارة الطاقة واHناجم.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 4 شــــــو شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1433
22 غـشت سنة  غـشت سنة r2012 يعـدr يعـدّل القـرار الوزاريل القـرار الوزاري اHوافق اHوافق 
اHــشـــتــرك اHــؤراHــشـــتــرك اHــؤرّخ في خ في 3 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1431
اHوافق اHوافق 17 مايو سنة  مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد اHناصب الذي يحدد عدد اHناصب
الـــعــــلـــيـــا لــــلـــمــــوظـــفــــW اHـــنــــتـــمــــW لألسـالك اخلـــاصـــةالـــعــــلـــيـــا لــــلـــمــــوظـــفــــW اHـــنــــتـــمــــW لألسـالك اخلـــاصـــة

بالتربية الوطنية.بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األمW العام للحكومة
rاليةHووزير ا

rووزير التربية الوطنية
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- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
rسنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

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

rاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHـنــتـمـW لألسالك اخلــاصـة بـالـتـربــيـة الـوطـنــيـةr ال سـيـمـا
rادة 142 منهHا

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري  اHـشـتـرك اHـؤرّخ في
3 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 17 مـايــو ســنـة 2010
WــنــتــمـHا Wــنــاصب الــعــلــيـا لــلــمــوظــفــHالــذي يــحــدد عــدد ا

rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري  اHـشترك اHؤرّخ في 3 جمـادى الثانية عام 1431

اHوافق 17 مايو سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

Wـناصب العليـا للموظفHادّة األولى : يحدد عدد اHا"
اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية كما يأتي :

- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :

56413

22740

أستاذ منسق للتعليم اHتوسط

أستاذ منسق للتعليم الثانوي

- بـعـنـوان مـنـاصب إدارة مـؤســسـات الـتـعـلـيم و الـتـوجـيه- بـعـنـوان مـنـاصب إدارة مـؤســسـات الـتـعـلـيم و الـتـوجـيه
اHدرسي :اHدرسي :

-

17099

5319

2071

79

مساعد مدير اHدرسة االبتدائية

مدير اHدرسة االبتدائية

مدير اHتوسطة

مدير الثانوية

مـــديــــر مـــركـــز الـــتـــوجـــيه اHـــدرسي
واHهني

- بعنوان مناصب التفتيش و اHراقبة :- بعنوان مناصب التفتيش و اHراقبة :

75

1836

1195

."          1082

مفتش التغذية اHدرسية

مفتش التعليم االبتدائي

مفتش التعليم اHتوسط

مفتش التربية الوطنية

2 :  تــعــدل أحــكــام اHـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق

17 مايو سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادّة 2 : يــلـحق بــأصل هـذا الــقـرار اجلــدول اHـتــعـلق
بـــتــــوزيع اHــــنــــاصب الــــعـــلــــيــــاr بـــعــــنــــوان األسالك اخلــــاصـــة
بالتربية الـوطنيةr على اإلدارة اHركـزية لوزارة التربية

الوطنية ومديريات التربية بالواليات".
اHـاداHـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــاجلــــزائــــر فــي 4 شــــوّال عــام 1433 اHــوافق

22 غشت سنة 2012.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن  وزير عن  وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 6 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2011 يــتــضــمـن تــنــظــيمr يــتــضــمـن تــنــظــيم
اإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فياإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في

مكاتب (استدراك).مكاتب (استدراك).
ـــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 27 الـصــادر بــتـاريخ 14
جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 6 مايو سنة 2012.

الصفحة r22 العمود r2 اHادة r11 السطر 3 :
- بــــدال من :- بــــدال من : " - اHـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيـــــة لــــلــــدراســــات

القانونية والتعاون " ...
- يـــــقــــــــرأ :- يـــــقــــــــرأ : " - اHــــديـــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــدراســـات

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

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ فيقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في7  ربـيع األو  ربـيع األوّل عـام ل عـام 1433
اHوافق اHوافق 30 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2012 يحـدr يحـدّد قائمة إيراداتد قائمة إيرادات
ونـفـقـات حسـاب الـتـخـصـيص اخلاص رقم ونـفـقـات حسـاب الـتـخـصـيص اخلاص رقم 302-126
الـــــذي عــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق اخلــــاص بــــدعـم مــــربيالـــــذي عــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق اخلــــاص بــــدعـم مــــربي

."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHا."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �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 عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضمّــن قـانــــون اHـالــيّـة لـسـنة r2000 ال سيّـمـــا اHادّة

r89 منه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 08-02 اHــؤرّخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمّن قـانون

rادّة 52 منهHال سيّما ا r2008 اليّة التكميلي لسنةHا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمّن قـانون

rادّة 93 منهHال سيّما ا r2009 اليّة التكميلي لسنةHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-150 اHؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 126-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "الــــصـــــنــــدوق اخلـــــاص بــــدعم
مــربي اHـــواشي وصــغــار اHــســتــغــلــW الــفالحــيــr"W اHــعــدّل

rادّة 3 منـهHال سيّما ا rتمّمHوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09-150 اHــؤرّخ في7 جــمــادى األولى عــام
1430 اHوافق 2 مايـو سنة r2009 اHعـدّل واHتـمّم  واHذكور

أعـالهr يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيـــرادات
ونــفـقــات حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 126-302 الـذي
عــنـوانه "الـصــنـدوق اخلـاص بــدعم مـربي اHــواشي وصـغـار

."Wالفالحي WستغلHا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اHــسـتــفــيــدون من اHــسـاعـــدات الــتي تــمـنح
Wالـــفالحـــيـــ WــــســـتـــغـــلــــHمن هـــذا الـــصـــنــــدوق هم صـــغـــار ا

ومـربي اHواشي.

يقصد في مفهوم هذا القرار �ا يأتي :
- مــــســــتــــغل فالحـي صــــغــــيــــر : كل شــــخص طــــبــــيــــعي
مـسـتــغل ألرض فالحـيـة ال تـتــجـاوز مـسـاحـتـهـا 0,5 هـكـتارا

بالسقي أو هكتارا واحدا (1) بدون سقي.
- مــــربي : كـــل شـخص طـبـيــعي بـحــوزتـــه قـطـــيع

ال يتعـدى :
r(2) Wتربية األبقار : بقرت -

rاعز (العنزة) : خمسة (5) رؤوسHتربية ا -
rتربية األغنام (النعجة) : خمسة (5) رؤوس -

r(2) Wتربية اإلبل : رأس -
r(2) Wتربية اخليول : رأس -
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rتربية النحل : خمس (5) خاليا -
rتربية األرانب : عشرة (10) أفراد -

rالديك الرومي (التكاثر) : خمسة (5) أفراد -
- تــربـــيــة الـــدواجن (دجـــاج الــبـــيض) : عـــشــرين (20)

فــردا.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتـدّد قــائــمــة األعـمــال اHــؤهـلـــة لالســتــفــادة
من نـــفــقـــات حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص اخلــــاص رقم 302-126
الـذي عنـوانـــه "الصنــدوق اخلــــاص بدعم مربي اHواشي
وصـــــغـــــار اHــــســـتــــغــــلــــــW الــــفـالحــــيــــW" في مــــلــــحـــق هـــــذا

الـقــرار.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق
30 يناير سنة 2012.

- إنــشـــــاء وحــــدات صـــغـــــيــرة جلـــمــع احلــلـــيب (أقــل
rمـن 200 لتــر) ومنتجات نباتية (أعشــاب طبـية حلفــاء

تمورr زيتونr ... إلخ).
2.2 - مـــــســــــاعـــــدة لـــــتـــــرقــــــيـــــة تـــــربـــــيــــــة احلـــــيـــــوانـــــات
rزراعـة الـفطـريات rنـتـوجات اخلـاصة (تـربـية احلـلزونHوا

الكمأة ...) ومنتجات اHوطن :
1.2.2 - مساعدة لتطوير زراعة الفطريات :

r(البذور واألسمدة)  دخالتHاقتناء ا -
- اقتناء صناديق جلمع الفطريات.

2.2.2 - مساعدة لتطوير تربية احللزون :
rإجناز أحواض للتربية -

- اقتناء صناديق جلمع احللزون.
rـوطن (الكـمأةH3.2.2 - مـساعـدة لتـطويـر مـنتـجات ا

ثمرة الكبرr التrW الفلفل اجملففr وغيرها) :
rاقتناء صناديق للجمع -

rاقتناء غرابيل للتجفيف -
- اقـــــتـــــنـــــــاء رزم الـــــتــــــــوضـــــيب تـــــتــــــوفـــــــر فـــــيـــــهـــــــا

rطلـوبـةHقــاييس اHا
rصدر في إطار العالمة التجاريةHاقتناء وسم ا -

- مصاريف حتاليل النوعية واHصدر.
3.2 - مـســاعـدة إلنــشـاء حـدائق عــائـلــيـة لـلــخـضـروات
�ـــــا فـــــيـــــهـــــا الـــــبـــــذور واHالجـىء ذات الـــــصـــــلـــــة بـــــزراعــــات

البقـوليـات :
- اقـــتـــنـــــاء بــــيــــوت بالســـتــــيـــكـــيـــة نــــفـــقـــيـــة بـ 40 م2

rكأقصى حـد
- اقتناء اHدخالت (البذور واألسمدة).

4.2 - مسـاعدة لـلوصول إلـى استعـمال اHـاء والسقي
الـــصــغـــيـــر (األنـــظــمـــة الـــعـــائــلـــيـــة لـــلـــســقـي) وتــعـــبـــئـــة اHــاء

باHنشآت الصغيرة وجتهيزات الضخ :
- اقـــتـــنــاء جتـــهـــيـــزات األنـــظــمـــة الـــعـــائــلـــيـــة لـــلــســـقي

r(أقصى مساحة 0,5 هكتار) قتصدة للماءHا
- إجنـــــاز أحــــــواض صـــغـــــيـــرة جلـــمــع اHـــــاء (أقـــصى

r(3حــد 10م
- اقتـنـاء جتـهيـزات الـضخ (مـضـخة صـغـيرة بـ 2 بـار

r(كأقصى حد
- إجنـــــــاز أحــــــواض لـــــــســــــقـي األشــــــجــــــار (100 حــــــوض

كأقصى حد).

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

قائمة األعمال اHؤهلة لالستفادةقائمة األعمال اHؤهلة لالستفادة
 من دعم الصندوق اخلاص بدعم مربي اHواشي من دعم الصندوق اخلاص بدعم مربي اHواشي

Wالفالحي WستغلHوصغار اWالفالحي WستغلHوصغار ا

1 - الـــتـــغـــطـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لـــتـــكـــالـــيف فـــوائـــد مـــربي - الـــتـــغـــطـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لـــتـــكـــالـــيف فـــوائـــد مـــربي
.WستغلHواشي وصغار اHا.WستغلHواشي وصغار اHا

2 - إعـــانـــات الـــدولـــة لــتـــطـــويـــر تـــربــيـــة احلـــيـــوانــات - إعـــانـــات الـــدولـــة لــتـــطـــويـــر تـــربــيـــة احلـــيـــوانــات
واإلنتاج الفالحي.واإلنتاج الفالحي.

1.2 - إنـشــــاء وحـدات صــغـيــرة لـتــربــيــة احلـيــوانـات
في إطار اإلنتاج احليواني :

- إنـــشـــاء وحـــدات لـــتــربـــيـــة احلـــيـــوانــات الـــصـــغـــيــرة
(الـــنـــحـلr األرانبr الـــديـك الـــروميr وتـــربــــيـــة حـــيـــوانـــات
صــــغــــــيـــــرة أخــــــرى) بــــاقــــتـــــنـــــــاء قــــطــــــيـع تــــكــــاثــــــر و/ أو

rجتهـيزات تـربـية
rإنشاء وحـدات صغـيرة لـتربـية احلـيوانـات (أبقار -

r(...خيول وغيرها rماعز rإبل rأغنام
rإجناز منشآت تربية احليوانات وإعادة تأهيلها -

rإنشاء وحدات صغيرة لصناعة أغذية األنعام -
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5.2 - مــــســــاعـــــدة إلنــــشــــاء حـــــدائق عــــائــــلـــــيــــة لــــغــــرس
األشجار �ا فيها عملية التطعيم :

r(100 شتلة كأقصى حد) اقتناء شتائل األشجار -
- عملية التطعيم.

6.2 - مساعـدة لتـطويـر نظـام واحي تقـليـدي �ا فيه
تـــنـــظــيـف بــســـاتــW الـــنـــخــيـل وغــرس الـــنـــخــيـل وصــنـــاعــة

األحواض واقتناء العتاد الصغير) :
1.6.2 - تثمW وتطوير إنتاج األنظمة الواحية :
r(50 كأقصى حد) قلع واقتناء الشتائل واجلبار -

- اقــتــنــاء الـعــتــاد إلجنــاز مــصــانع صــغــيــرة لـألجــبـان
rاعزHالعائلية من حليب ا

rاقــــتـــــنـــــاء الــــبـــــذور لــــتـــــطـــــويــــر األعـالف (الــــفـــــصــــة -
r(وغيرها rديسبانية

- اقـتــنــاء الــعــتــاد الـصــغــيــر لــلــحـرث اآللـي اHـنــاسب
ألشغال الزراعة في األنظمة الواحية.

2.6.2 - حماية بساتW النخيل من تراكم الرمال :
r(سياج من السعفات اجلافة) إجناز مصدات -

- إجناز مصدات رياح حية حلماية اHستثمرات.
3.6.2 - اقـتـنـاء عـتـاد صـغيـر لـتـحـويل بـقـايـا الـتـمور
والــسـعـفـات اجلـافــة لـلـتـغـذيــة احلـيـوانـيـة وصــنـاعـة الـسـمـاد

العضوي اHركب :
rاقتناء سواحق صغيرة -

rاقتناء أدوات التلقيح بااللتقاط واجلمع -
- إجنـــاز مـــخــــابىء صــــغـــيــــرة لـــتــــخـــزيـن اHـــنــــتـــجـــات
الـفالحـيـة وتـربـيـة احلـيـوانـات (األغـذيـة) وإلجنـاز عـمـلـيات

ما قبل اجلني (الفرز والتوضيب التقليدي).
7.2 - مسـاعدات إلنشـاء تعـاونيات فالحـية ولتـربية
احلـيـوانـات وجتــمـعـات اHـصـلـحـة اHــشـتـركـة الـفالحـيـة ذات

العالقة بالفالحة وتربية احليوانات :
- دراسـة اجلـدوى الـتـقـنـية واالقـتـصـاديـة لـلـتـعـاونـية

rأو التجمع
- اHسـاعـدة التـقـنيـة والـقـانونـيـة إلنشـاء الـتعــاونـية

أو التجمـع.
8.2 - اHـــصـــاريف اHـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــكـــويـن واإلرشــاد
واHـتـابــعـة والـتـقـيـيم ونـشـر األعـمـال الـتي تـكـون مـوضـوع

إعانات هذا الصندوق.
.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا - .WاليH3 - مصاريف تسيير الوسطاء ا

قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ فيقــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في7  شــــعــــبــــان عـــام   شــــعــــبــــان عـــام 1433
27 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة r r2012  يـــحـــد يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اHــوافق اHــوافق 
مـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقممـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
126-302 الـــذي عـــنــوانـه "الـــصـــنــدوق اخلـــاص بـــدعم الـــذي عـــنــوانـه "الـــصـــنــدوق اخلـــاص بـــدعم

."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHمربي ا."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHمربي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-150 اHؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 126-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "الــــصـــــنــــدوق اخلـــــاص بــــدعم
مــربي اHـــواشي وصــغــار اHــســتــغــلــW الــفالحــيــr"W اHــعــدّل

rادّة 5 منهHال سيّما ا rتمّمHوا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 7
ربـيع األوّل عـام  1433 اHـوافق 30 يـنـايــر سـنـة 2012 الـذي
يحـدّد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 126-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "الــــصـــــنــــدوق اخلـــــاص بــــدعم

."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHمربي ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09-150 اHــؤرّخ في7 جــمــادى األولى عــام
1430 اHـوافق 2 مايـو سـنة r2009 اHـعـدّل واHتـمّم واHـذكور

أعالهr يــهــدف هـــذا الــقــرار إلـى حتــديــد كــيـــفــيــات مـــتــابــعــة
وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 126-302 الـذي
عــنـوانه "الـصــنـدوق اخلـاص بــدعم مـربي اHــواشي وصـغـار

."Wالفالحي WستغلHا

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــتم الـتــكـفـل بـالـنــفـقــات اHـتــعـلــقـة بـتــمـويل
rـذكـور أعالهHــؤهـلـة لالسـتـفــادة من الـصـنـدوق اHاألعـمـال ا



5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2258
21 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012  م م

من بنك الـفالحة والتـنميـة الريفـية اHعيّن كـوسيط مالي
مــكـــلّف بــتــنـــفــيــذ أعــمــال دعـم الــدولــة اHــقـــيّــدة في حــســاب

التخصيص اخلاص هذا.

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

.Wالطرف Wواإلجراءات التي تخضع لها العالقات ب

4 :  : تـتــولى اHــصــالح اHــعــنــيــة لــوزارة الـفـالحـة اHـاداHـادّة ة 
والــتــنـمــيــة الــريــفــيــة تــأهـيـل األعـمــال لـالسـتــفــادة من دعم
WسـتغلHواشي وصـغار اHالـصندوق اخلاص بـدعم مربي ا

الفالحيrW وتقييمها ومتابعتها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : حتــدّد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـطـريــقـة الـواجب اتـبـاعــهـا لـلـتـأهـيـل لالسـتـفـادة من دعم
هــــذا الـــــصــــنـــــدوق وإجـــــراءات ذلـك �ــــقــــــرر من الــــــوزيـــــر

اHكـلّف بالفالحـة.

6 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اHـــــصـــــالح الـــــفـالحـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــواليــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تــمـــويل من الــصـــنــدوق واســتـــعــمــاله إلـى مــصــالح اإلدارة

اHركزية اHعنية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

اHاداHادّة ة 7 :  : ترسل إلى وزارة اHالـيّةr في إطار مـتابعة
هذا الصندوقr كل ثالثة أشهرr وضعية فصلية للتعهدات
في دعـــامـــة ورقـــيــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة حــسـب الـــفــرع وحـــسب
الـــواليــة طــبـــقــا Hـــدونــة الــصـــنــدوق كــمـــا بــيّن ذلـك الــقــرار
الــوزاري اHـــشــتـــرك اHـــتــضـــمّن حتــديـــد مــدونـــة اإليــرادات
والـنــفـقـات ومــفـرّعــة أيـضــا حـسب اHــدونـة اHــفـصــلـة طــبـقـا

لقرارات الوزير اHكلّف بالفالحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

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

- الرصيد اHتبقي من العملية.

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

اHعمول بها.

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

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

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

حـرّر بــاجلـزائـر في  7 شـعــبـان عـام  1433 اHـوافق 27
يونيو سنة 2012.

وزير اHالية                               وزير اHالية                               وزير الفالحةوزير الفالحة
كر� جودي               كر� جودي                            والتنمية الريفية             والتنمية الريفية
                                                    رشيد بن عيسى                                                    رشيد بن عيسى

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 9 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 2 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة r2012 يـحـدr يـحـدّد تــنـظـيم اإلدارةد تــنـظـيم اإلدارة

اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإنّ األم
rاليةHووزير ا

rووزير التجارة
- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي 10 - 149 اHـؤرّخ في
 14جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام  1431 اHــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

r2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي  02 - 454 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002
واHــتـضــمّن تـنــظــيم اإلدارة اHـركــزيــة في وزارة الـتــجـارة

rتممHعدّل واHا
- و�ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنــفــيـذي 03 - 190 اHـؤرّخ
في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2003  الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اHــــــوافق 18 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2002

rالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
r2004 ـوافق 26 ديـسـمبـر  سـنةH14 ذي القـعـدة عام 1425 ا 

اHـعـدّل واHــتـمّمr الّـذي  يـحـدّد تــنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة في
وزارة التجارة في مكاتبr اHعدّل واHتمّم.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة  7 من اHـرسـوم
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 02 - 454 اHـــــؤرّخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 
اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة r2002 اHـعـدّل و اHتـمّم واHـذكور
أعالهr يـــــهــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلى حتـــــديــــد تــــنـــــظــــيم اإلدارة

اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.

اHـادة اHـادة 2 : : تـنـظّم مــديـريـة مـتـابـعـة و تـرقـيـة اHـبـادالت
التجاريةr كما يأتي :

rــتــابـعــة الـصــادرات ودعـمــهـاH ــديــريـة الــفـرعــيـةHأ ) اrــتــابـعــة الـصــادرات ودعـمــهـاH ــديــريـة الــفـرعــيـةHأ ) ا
وتضم ثالثة (3) مكاتب :

1 - مـــكــتب جــمع اHــعــطـــيــات اHــتــعــلّــقــة بــالــصــادرات
rوحتليلها

r2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات

3 - مكتب تسيير وسائل دعم الصادرات.

rـتــابـعـة وتــأطـيـر الـوارداتH ـديــريـة الـفـرعــيـةHب ) اrـتــابـعـة وتــأطـيـر الـوارداتH ـديــريـة الـفـرعــيـةHب ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــكـــتب جـــمع اHـــعــطـــيـــات اHـــتــعـــلّـــقـــة بــعـــمـــلـــيــات
rاالستيراد و حتليلها

2 - مكتب تأطير و متابعة عمليات االستيراد.

ج) اHديرية الفرعـية للتحصينات التجاريةr ج) اHديرية الفرعـية للتحصينات التجاريةr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مـــكـــتب الـــتـــدابــيـــر اHـــتـــعـــلّـــقـــة بــالـــتـــحـــصـــيـــنــات
rالتجارية

2 - مـــكــتب اHـــنـــازعــات اHـــتــعـــلّـــقــة بـــالــتـــحـــصــيـــنــات
التجارية.

3 : : تــــنـــظّـم مـــديــــريـــة الــــعالقـــات مـع اHـــنــــظـــمـــة اHــادة اHــادة 
العاHية للتجارةr كما يأتي :

أ) اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــارة الـــبـــضـــائعr أ) اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــارة الـــبـــضـــائعr وتــضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب متابعة حتضير العروض التعريفية

2 - مـكـتب مـتــابـعـة وضع حـيّــز الـتـنـفـيــذ التـفـاقـيـات
جتارة البضائع.

ب) اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــجـارة اخلــدمـات و اHــلـكــيـةب) اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــجـارة اخلــدمـات و اHــلـكــيـة
: (2) Wوتضم مكتب rالفكرية rالفكرية

1 - مـكـتب مـتـابـعـة وضع حـيّز الـتـنـفـيـذ لالتـفـاقـيات
الـــدولــيــة اHــتـــعــلّــقــة بـــتــجــارة اخلـــدمــات و حــقــوق اHـــلــكــيــة

rالفكرية
2 - مـــكـــتب عـــروض االلـــتـــزامـــات في مـــجـــال جتـــارة

اخلدمات و حقوق اHلكية الفكرية.

اHادة اHادة 4 :  : تنـظّم مديريـة متابـعة االتفـاقات التـجارية
اجلهوية والتعاونr كما يأتي : 

Wوتضم مكتب rديرية الفرعية لالحتاد األوربيHأ) ا rديرية الفرعية لالحتاد األوربيHأ) ا
: (2)

1 - مــكــتب مــتــابـــعــة و تــقــيــيم وضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ
r(اجلزائر / واالحتاد األوربي) التفاق الشراكة

2 - مكتب متابعـة برامج اHساعدة اHالية و التقنية
لالحتاد األوربي.

ب) اHديـرية الـفرعـية الحتـاد اHغـرب العربيr ب) اHديـرية الـفرعـية الحتـاد اHغـرب العربيr وتضم
: (2) Wمكتب

rتعدّدة األطرافH1 - مكتب العالقات ا
2 - مكتب العالقات الثنائية.

ج) اHديـريـة الـفرعـيـة Hنـطـقـة التـبـادل احلـر العـربـيةج) اHديـريـة الـفرعـيـة Hنـطـقـة التـبـادل احلـر العـربـية
: (2) Wوتضم مكتب rواالحتاد اإلفريقي rواالحتاد اإلفريقي

1 - مـكـتب مـتابـعـة اتـفـاقيـة الـتـبـادل احلـر مع الدول
rالعربية

2 - مــكــتب الــعالقــات االقــتــصــاديــة و الــتـجــاريــة مع
االحتاد اإلفريقي و التجمعات االقتصادية اجلهوية.

د) اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــتــــعــــاون مع  الــــهــــيــــئـــاتد) اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــتــــعــــاون مع  الــــهــــيــــئـــات
: (2) Wوتضم مكتب rصة rتخصّصةHتخصاHا

1 - مكـتب مـتـابـعـة الـعالقـات مع  الـهـيـئـات الـدولـية
rتخصّصةHواجلهوية ا

2 - مــكــتب مــتــابــعـــة بــرامج الــتــعــاون و اHــســاعــدات
التقنية مع الهيئات الدولية واجلهوية اHتخصّصة.

اHــــادة اHــــادة 5 :  :  تــــنــــظّم مــــديــــريــــة الــــعـالقــــات الــــتــــجــــاريـــة
الثنائيةr كما يأتي :

أ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـعالقـات الـتـجـاريـة مع بـلدانأ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـعالقـات الـتـجـاريـة مع بـلدان
أوروبا و أمريكا الشماليةr أوروبا و أمريكا الشماليةr وتضم  ثالثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتب الــعـالقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أوروبــا
rالغربية
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2 - مــكــتب الــعـالقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أوروبــا
rالوسطى و الشرقية

3 - مــكــتب الــعالقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أمــريــكـا
الشمالية.

ب) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــعالقـــات الـــتـــجـــاريـــة معب) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــعالقـــات الـــتـــجـــاريـــة مع
: (2) Wوتضم مكتب rالبلدان العربية و اإلفريقية rالبلدان العربية و اإلفريقية

r1 - مكتب العالقات التجارية مع البلدان العربية

2 - مـــــكـــــتـب الـــــعـالقـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة مع الـــــبـــــلـــــدان
اإلفريقية.

ج) اHـديـرية الـفـرعيـة لـلـعالقات الـتـجاريـة مع بـلدانج) اHـديـرية الـفـرعيـة لـلـعالقات الـتـجاريـة مع بـلدان
: (2) Wوتضم مكتب rآسيا و أمريكا الالتينية rآسيا و أمريكا الالتينية

r1 - مكتب العالقات التجارية مع بلدان آسيا

2 - مــكــتب الــعالقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أمــريــكـا
الالتينية.

اHادة اHادة 6 :  : تنظّم مديرية اHنافسةr كما يأتي :

أ) اHـديرية الفـرعية لتـرقية قانـون اHنافسةr أ) اHـديرية الفـرعية لتـرقية قانـون اHنافسةr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مــكـــتب تــرقــيـــة األدوات الــقــانـــونــيــة و الـــقــواعــد
rنافسةHتعلّقة بقانون اHا

2 - مــكــتب الــدراســات اHــكــرســة لــتــعــزيــز و تــرقــيـة
قواعد اHنافسة و مبادئها.

وتــضم  rالحـــظـــة األســـواقH ــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــةHب) ا rالحـــظـــة األســـواقH ــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــةHب) ا
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب متابعة أسواق السلع و اخلدمات

2 - مـكـتب الـتــعـريـفـات و األسـعـار و هـوامش الـربح
اHقنّنة. 

ج) اHديـرية الـفرعـية ألسـواق اHنـافع العـامةr ج) اHديـرية الـفرعـية ألسـواق اHنـافع العـامةr وتضم
ثالثة (3) مكاتب :

1 - مـكـتب الـتـعاون وتـبـادل اHـعـلـومـات مع سـلـطات
rالضبط

2 - مكتب متابـعة نشاط سلطات الضبط في مجال
rنافسةHا

3 - مـكـتب مــتـابـعـة و مـالحـظـة سـيــر أسـواق اHـنـافع
العامة.

د) اHديريـة الفرعـية لـلمنـازعات و الـتوثيق اHـتعلد) اHديريـة الفرعـية لـلمنـازعات و الـتوثيق اHـتعلّق
: (2) Wوتضم مكتب rنافسةHبا rنافسةHبا

1 - مـكـتب اHـنازعـات اHـتعـلّـقة بـاHـمارسـات اHـضادة
rللمنافسة

2 - مــكــتب الــتــوثـيـق و بــنـوك اHــعــطــيــات اHــتــعــلّــقـة
باHنافسة.

7 :  : تــنــظم مــديــريــة اجلــودة و االســتــهالكr كــمــا اHـادة اHـادة 
يأتي :

rـنـتـجـات الـغـذائـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيس اHأ) اrـنـتـجـات الـغـذائـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيس اHأ) ا
وتضم ثالثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتـب الــتــنــظــيم اHــتــعـــلّق بــنــوعــيــة اHــنــتــجــات
rالغذائية

2 - مــــكــــتب الــــتــــقـــيــــيـس اHـــتــــعــــلّق بــــنــــوعـــيــــة و أمن
اHنتجات الغذائية.

3 - مـــكــــتب تـــقــــيـــيم الــــتـــنــــظـــيم اHــــتـــعــــلّق بـــنــــوعـــيـــة
اHنتجات الغذائية و العمل على انسجامه.

rنتجات الصناعيةHديرية الفرعـية لتقييس اHب) اrنتجات الصناعيةHديرية الفرعـية لتقييس اHب) ا
وتضم  ثالثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتب الــتــنــظــيم اHــتــعـلّـق  بــنـوعــيــة اHــنــتــجـات
rالصناعية

2 - مــــكــــتب الــــتــــقـــيــــيـس اHـــتــــعــــلّق بــــنــــوعـــيــــة و أمن
rنتجات الصناعيةHا

3 - مـــكــــتب تـــقــــيـــيم الــــتـــنــــظـــيم اHــــتـــعــــلّق بـــنــــوعـــيـــة
اHنتجات الصناعية و العمل على انسجامه.

ج) اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــقـــيــيس اخلــدمــاتr ج) اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــقـــيــيس اخلــدمــاتr وتــضم
ثالثة (3) مكاتب ::

1 - مــكــتب الـتــنــظــيم اHـتــعــلّق بــنـوعــيــة الـنــشــاطـات
rتعلّقة باخلدماتHا

2 - مكـتب الـدراسـات و الـتـقـيـيس اHـتـعـلّق بـنـوعـية
rاخلدمات

3 - مكتب تقييـم التنظيم اHتعـلّق بنوعية اخلدمات
و العمل على انسجامه.

د) اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتــــرقـــيـــة اجلـــودة و حـــمـــايـــةد) اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتــــرقـــيـــة اجلـــودة و حـــمـــايـــة
اHستهلكr اHستهلكr وتضم أربعة (4) مكاتب :

1 - مـــكــتب مــتــابــعــة وضع حـــيّــز الــتــنــفــيــذ الــبــرامج
اإلعالمــيــة و الــتـــحــســيــســيـــة اHــتــعــلّــقـــة بــاجلــودة و حــمــايــة

rستهلكHا
2 - مـكــتب تــطــويــر مــخــابـر الــتــحــالــيل والــتــجـارب

rراقبة الذاتيةHوا
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3 - مـــــكــــــتب الــــــعالمـــــات الــــــتـــــجــــــاريـــــة و الــــــعالمـــــات
rالتصنيفية و التسميات األصلية

4 - مــكـتب مــتــابـعــة و تــنـشــيط نــشـاطــات جــمـعــيـات
 .WستهلكHا

8 :  : تـــــــنـــــــظّـم مـــــــديـــــــريـــــــة تـــــــنــــــــظـــــــيم األســـــــواق اHــــــادة اHــــــادة 
والنشاطات التجارية و اHهن اHقنّنةr كما يأتي :

أ) اHـديـريـة الفـرعـيـة لـتنـظـيم الـنـشاطـات الـتـجـاريةأ) اHـديـريـة الفـرعـيـة لـتنـظـيم الـنـشاطـات الـتـجـارية
واHهن اHقنواHهن اHقنّنةr نةr وتضم ثالثة (3) مكاتب :

1 - مـكــتب تـقــيـيم الــنـشــاطـات الــتـجــاريـة و تـنــظـيم
rاألسواق النوعية

2 - مـــكـــتب الـــتـــأطـــيـــر الـــتـــنــظـــيـــمـي و الــتـــشـــريـــعي
rقنّنةHهن اHللنشاطات التجارية وا

3 - مـــكـــتب إعــــداد و مـــتـــابـــعـــة مــــدونـــة الـــنـــشـــاطـــات
اخلاضعة للقيد في السجل التجاري.

ب) اHـديرية الفـرعية Hـتابعة تـموين السوقr ب) اHـديرية الفـرعية Hـتابعة تـموين السوقr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مـكتب مالحظة أسـعار اHنتـجات االستراتـيجية
rالضرورية

2 - مـكــتب مـتـابـعــة نـظـام مــقـاصـة مـصــاريف الـنـقل
لتموين مناطق اجلنوب.

ج) اHديـرية الفـرعية لـلتـنشيط والـعالقات مع غرفج) اHديـرية الفـرعية لـلتـنشيط والـعالقات مع غرف
: (2) Wوتضم مكتب rالتجارة والصناعة rالتجارة والصناعة

1 - مكـتب تنشـيط وتقـييم نشـاطات غرف الـتجارة
rوالصناعة

.WهنيH2 - مكتب تنظيم العالقات مع ا

اHـادة اHـادة 9 :  : تــنــظّم مـديــريــة الـدراســات و االســتـكــشـاف
واإلعالم االقتصاديr كما يأتي :

rــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات و االســتـــكــشــافHأ) اrــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات و االســتـــكــشــافHأ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــــكـــــتـب الـــــدراســــــات و تـــــقـــــيــــــيم الـــــنــــــشـــــاطـــــات
rالتجارية

2 - مكتب متابعة تطور األوضاع اإلقتصادية.
ب) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـإلحــــصــــائــــيــــات و اإلعالمب) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـإلحــــصــــائــــيــــات و اإلعالم

: (2) Wوتضم مكتب rاالقتصادي rاالقتصادي
1 - مــكـــتب جــمع و تـــقــيـــيم اHــعـــطــيـــات اإلحــصـــائــيــة

rواالقتصادية و التجارية
2 - مكتب اإلعالم االقتصادي.

اHــــادة اHــــادة 10 :  : تــــنــــظّم مــــديــــريــــة مــــراقــــبــــة اHــــمــــارســـات
التجارية و اHضادة للمنافسةr كما يأتي:

rـمـارسـات التـجـاريةHـراقـبة اH ـديريـة الـفـرعيـةHأ) اrـمـارسـات التـجـاريةHـراقـبة اH ـديريـة الـفـرعيـةHأ) ا
وتضم  ثالثة (3) مكاتب :

rراقبةH1 - مكتب متابعة و توجيه برامج ا
2 - مكـتب تقـييم أعـمال اHـراقبـة اHنجـزة من طرف

rصالح اخلارجيةHا
3 - مكتب مراقبة النشاطات التجارية اHوازية.

ب) اHـديـريــة الـفــرعـيـة Hــراقـبــة اHـمـارســات اHـضـادةب) اHـديـريــة الـفــرعـيـة Hــراقـبــة اHـمـارســات اHـضـادة
: (2) Wوتضم مكتب rللمنافسة rللمنافسة

1 - مــكــتب مــتــابـــعــة ووضع الــتــدابــيــر و اإلجــراءات
rراقبةHرتبطة باHا

2 - مكـتب تـنظـيم وبرمـجـة وتقـييـم أعمـال اHراقـبة
اHرتبطة باHمارسات اHضادة للمنافسة.

11 :  : تـــنـــظّـم مـــديــــريـــة مـــراقــــبـــة اجلــــودة وقـــمع اHــادة اHــادة 
الغشr كما يأتي :

أ) اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـمـراقــبـة في الـسـوقr أ) اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـمـراقــبـة في الـسـوقr وتـضم
ثالثة (3) مكاتب :

rراقبة في السوقH1 - مكتب مناهج و إجراءات ا
2 - مـكــتب تـوجــيه و تــقـيــيم أعــمـال مــراقـبــة اجلـودة

rصالح اخلارجيةHنجزة من طرف اHا
3 - مـكـتب الـوقـايـة من األخـطـار الـصـحـيـة و حـمـاية

اHستهلك.
ب) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـراقــبـة احلــدوديـةr ب) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـراقــبـة احلــدوديـةr وتـضم

ثالثة (3) مكاتب :
1 - مـــكــــتب مــــراقـــبـــة الــــنـــوعـــيــــة و مـــطـــابــــقـــة اHـــواد

rالغذائية الزراعية
2 - مـــكــــتب مــــراقـــبـــة الــــنـــوعـــيــــة و مـــطـــابــــقـــة اHـــواد

rصنّعةHالصناعية و ا
3 - مـــكــــتب مـــتــــابـــعــــة وتـــقـــيــــيم أعــــمـــال و إجـــراءات

اHراقبة احلدودية.

اHادة اHادة 12 :  : تنـظّم مديـرية مـخابـر التـجارب وحتـاليل
اجلودةr كما يأتي :

أ) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــنـــســيق نـــشــاطـــات اخملــابــرأ) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــنـــســيق نـــشــاطـــات اخملــابــر
: (2) Wوتضم مكتب rوتقييمها rوتقييمها

1 - مـــكـــتب بــــرامج الـــتـــفـــتـــيش و مـــراقـــبـــة مـــخـــابـــر
rحتليل اجلودة
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2 - مـكتب مـتابـعة و تـقيـيم نشـاطات مـخابر حتـليل
اجلودة.

ب) اHديرية الـفرعية لإلجراءات و الطرق الرسميةب) اHديرية الـفرعية لإلجراءات و الطرق الرسمية
للتحاليلr للتحاليلr وتضم  ثالثة (3) مكاتب :

1 - مـــكـــتب إعــــداد الـــطـــرق الـــرســــمـــيـــة لـــلـــتــــحـــالـــيل
rوالتجارب

2 - مــكــتب تــطــبـــيق الــطــرق الــرســمــيـــة لــلــتــحــالــيل
rوالتجارب

3 - مـــكـــتب تـــقــيـــيم الـــطــرق الـــرســـمــيـــة لـــلــتـــحـــالــيل
والتجارب.

اHــادة اHــادة 13 :  : تــنــظّـم مــديــريــة الــتــعــاون والــتــحــقــيــقــات
اخلصوصيةr كما يأتي :

أ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــلـتـنــسـيق مــا بـW الـقــطـاعـاتأ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــلـتـنــسـيق مــا بـW الـقــطـاعـات
: (2) Wوتضم  مكتب rوالتعاون الدولي rوالتعاون الدولي

rالقطاعات W1 - مكتب التنسيق ما ب

2 - مكتب التعاون الدولي.

ب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــــلــــمـــــنــــازعــــاتr ب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــــلــــمـــــنــــازعــــاتr وتـــــضـم
: (2) Wمكتب

rرتبطة �راقبة النوعيةHنازعات اH1 - مكتب ا

2 - مـكتب اHـنازعـات اHـرتبـطة �ـراقبـة اHمـارسات
التجارية. 

rــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــحــقــيــقــات اخلــصــوصــيــةHج) اrــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــحــقــيــقــات اخلــصــوصــيــةHج) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــكــتـب الـــتــحـــقـــيـــقــات اخلـــصـــوصـــيــة اHـــرتـــبـــطــة
�جاالت النوعية و قمع الغش; 

2 - مكـتب التحقـيقات اخلـصوصيـة اHرتبـطة �جال
اHنافسة.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : تــــــنــــــظّم مــــــديــــــريـــــة اHــــــوارد الــــــبـــــشــــــريـــــة
والتقنيات احلديثة لإلعالم واالتصالr كما يأتي :

أ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــوظـفـrW أ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــوظـفـrW وتــضم أربـعـة (4)
مكاتب :

r1 - مكتب اإلطارات السامية

rWو التقني Wاإلداري  WوظفH2 - مكتب ا

rWوظفHرتبطة باHنازعات اH3 - مكتب ا

4 - مكتب موظفي اHصالح اخلارجية.

ب) اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكــوينr ب) اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكــوينr وتــضم ثـالثـة (3)
مكاتب :

r1 - مكتب إعداد برامج التكوين

r2 - مكتب متابعة و تقييم برامج التكوين

3 - مكتب تنظيم اHسابقات واالمتحانات اHهنية.

ج) اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لإلعـالم اآللي و الـــتــقـــنـــيــاتج) اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لإلعـالم اآللي و الـــتــقـــنـــيــات
احلديثة لإلعالم و االتصالr احلديثة لإلعالم و االتصالr وتضم ثالثة (3) مكاتب :

r1 - مكتب تسيير شبكة اإلعالم اآللي واستغاللها

r2 - مكتب أنظمة  اإلعالم و االتصال

3 - مكتب صيانة حظيرة اإلعالم اآللي.

rالـيـة و الوسـائل الـعـامةHـادة 15 :  : تنـظّم مـديـريـة اHـادة اHا
كما يأتي :

rـيزانـية و احملـاسبةHـديرية الـفرعـية لـعمـليات اHأ) اrـيزانـية و احملـاسبةHـديرية الـفرعـية لـعمـليات اHأ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

rيزانيةH1 - مكتب تقديرات ا

2 - مكتب احملاسبة.

ب) اHـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتــجـــهــيــزات والـــصــفــقــاتب) اHـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتــجـــهــيــزات والـــصــفــقــات
: (2) Wوتضم مكتب rالعمومية rالعمومية

r1 - مكتب متابعة عمليات التجهيز

2 - مكتب الصفقات العمومية.

ج) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــوســـائل الـــعـــامـــةr ج) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــوســـائل الـــعـــامـــةr وتــضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب التموين

2 - مكتب الصيانة و النظافة.

د) اHــديــريـة الــفـرعــيــة لـلــوثــائق و األرشـيفr د) اHــديــريـة الــفـرعــيــة لـلــوثــائق و األرشـيفr وتـضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب الوثائق

2 - مكتب األرشيف.

اHــــادة اHــــادة 16 :  : تــــنـــظّـم مـــديــــريـــة الــــتــــنـــظــــيم و الــــشـــؤون
القانونيةr كما يأتي :
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أ) اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــتــنــظــيمr أ) اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــتــنــظــيمr وتــضم  ثـالثـة (3)
مكاتب :

1 - مــــكـــــتب الـــــتــــشـــــريع والـــــتــــنـــــظــــيم اHـــــرتــــبـــــطــــان
rبالنشاطات التجارية

r2 - مكتب التشريع والتنظيم اخلاص

3 - مكتب تقييم األحكام التشريعية والتنظيمية.

ب) اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـحـالـيل الـقـانـونـيةr ب) اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـحـالـيل الـقـانـونـيةr وتـضم
: (2) Wمكتب

1 - مــــكـــتـب مـــتــــابـــعــــة وضع الــــوســـائـل الـــقــــانـــونــــيـــة
rتعلّقة بالسياسة التجاريةHا

2 - مــكـتـب دراسـة و تــقـيــيم االتــفـاقــيـات الــتـجــاريـة
الدولية.

17 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1425 اHـوافق 26 ديـســمــبـر
ســنــة r2004 اHــعــدّل واHـــتــمّمr الـــذي يــحــدد تـــنــظــيم اإلدارة

اHركزية في وزارة التجارة في مكاتب.

اHادة اHادة 18 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلزائر في 9 ربيع األول عام 1433 اHوافق
2 فبراير سنة 2012.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

بنك اجلزائربنك اجلزائر
مــــــــقــــــــــرّر رقم ر رقم 12 -  - 03  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 رم رمــــــــضــــــــــان عان عــــــــام ام 1433
اHاHــــــــوافق وافق 2 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r2012 يr يــــــــتــــــــــضــــــــمّن اعن اعــــــــــتــــــــمــــــــاداد

مؤسسة مالية.مؤسسة مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �قـتضى األمر رقم 96 - 09 اHؤرخ في 19 شعبان
عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 واHتعـلق باالعتماد

rاإليجاري
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـتعـلّــق بالـنقـد والقـرضr اHعـدّل واHتـمّمr السيّـما اHواد
58 و62 و66  إلــــى 75 و80 إلــــى 83 و87  إلــــى 96 و99 و100

rو103 و104 و114 و141 منه
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئـاسيّ اHؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمّن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- وبــــنـــــاء عــــلى اHـــــقــــرر رقم 11 - 02  اHــــؤرّخ في 15
ديـسـمـبـر سـنة 2011  واHـتـضـمـّن الـتـرخــيـص بـتـأسيس

r"الية "اجلزائر إيجار - شركة ذات أسهمHؤسسة اHا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
- وبـناء على طـلب االعتـــماد اHقـدّم بتاريخ 27 مـايو
ســنـة 2012 من قـبـل اHـؤســسـة اHــالـيــة "اجلـزائــر إيـجـار -

r"شركة ذات أسهم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـW 71 و92 من
األمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اHـــوافــق 26 غــــشت ســــنـة 2003 واHــتـعــلـق بــالــنــقـد

والـقــرضr اHـعــدّل واHـتــمّمr يـتم اعــتـمــاد اHـؤســسـة اHــالـيـة
"اجلـــزائــر إيـــجــار - شـــركــة ذات أســـهم"r بــصـــفــة مـــؤســســة

مالية.

يـقع مـقـر اHؤسـسـة اHـاليـة "اجلـزائـر إيجـار - شـركة
ذات أسهم"r بـ  r12 نهج محمد اخلامس - اجلزائر.

يــخـــصص  لــهــذه اHـــؤســســة اHـــالــيــة رأســـمــال قــدره
ثالث ماليــــيــــر وخـــمــــســــمــــائـــة مــــلــــيــــون ديـــنــــار جــــزائـــري

(3.500.000.000 دج) .

اHاداHادّة ة 2 : : تـوضــع اHؤسسـة اHالـية "اجلزائـر إيجار -
شـــــركـــــة ذات أســـــهم" حتـت إشـــــراف ومـــــســـــؤولـــــيـــــة كل من

السّيدين :



rعلي أمزياني بصفته رئيس مجلس اإلدارة -
- رشيد مترف بصفته اHدير العام.

3 : : تــطــبــيــقــا لــلــمـادة 71 من األمــر رقم 03 -11 اHـاداHـادّة ة 
اHــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1424 اHــــــوافــق 26
غــــشـت ســــنـة 2003 واHـتــعــلـق بــالــنــقــد والــقــرضr اHــعـدّل
واHـتـمّمr �ـكن اHـؤسـسـة اHـالـيـة "اجلـزائـر إيـجـار - شـركـة
ذات أسـهم" الـقـيـام بكـل العـمـلـيـات اHـعتـرف بـهـا لـشـركات
االعتمـاد اإليجاري بـاستثـناء عـمليـات الصرف والـتجارة

اخلارجية.

اHاداHادّة ة 4 : : �كـن أن يسحب هذا االعتماد :
- بطلب من اHؤسسة اHـالية أو تلقائيـا طبقا للمادة
95 من األمــر رقم 03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جــمــادى الــثــانــيـة

عــــام 1424 اHـــــــوافــق 26 غــــــشـت ســــــنــــة 2003 واHــــتـــــعــــلق
rتمّمHعدّل واHا rبالنقد والقرض

- لألسباب اHـنصوص علـيها في اHادة 114 من األمر
رقم 03 - 11 اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
اHـــــــوافــق 26 غــــــشـت ســــــنــــة 2003 واHـــــتــــعـــــلـق بــــالـــــنـــــقــــد

والقرضr اHعدّل واHتمّم.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــجـب أن يــبـلّغ بــنك اجلــزائــر بـكـل تـغــيــيـر
في أحـد الــعــنـــاصــر أو اHــعـلـومــات اHـكـــونــة Hـــلـف طــلـب

اعـتـمـاد هذه اHؤسسة اHاليّة.

اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هــذا اHقـرّر في اجلريــدة الرّســمـيّة
للجمهـوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 رمــضـان عـام 1433 اHـوافق
2  غشت سنـة 2012.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2858
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م
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