
العدد العدد 71
السالسّنة التانة التا سعة واألربعونسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 12  صفر  صفر عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



12 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 271
26 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

5

6

8

9

10

10

13

16

16

18

19

19

19

19

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم  12-434 مـؤرّخ في 12 صـفــر عـام 1434 اHـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمن حتـــويل اعـــتــمـاد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  12-435 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اHـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الـعــدل......................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  12-436 مـؤرّخ في 12 صـفــر عـام 1434 اHـوافق 26 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمن إحـداث بــاب وحتـويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال....................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  12-431 مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اHوافق 25 ديسمـبر سنة p2012 يـعـدل ويتـمّـم اHرسـوم التـنفيذي
رقم 2000 - 328 اHـؤرّخ في 27 رجب عـام 1421 اHـوافق 25 أكـتــوبـر ســنـة 2000 واHـتــضـمن تــنـظــيم اإلدارة اHـركــزيـة في
وزارة األشغال العمومية..............................................................................................................................

مــرســوم تـنـفـيـذي رقم  12-432 مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اHـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـعـدل اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
01-105 اHـؤرخ فـي  29  مـحـرم عــام 1422 اHـوافـق 23  أبـريــل سـنة 2001 الــذي يـحــدد شـروط وكيـفـيـات شـراء اHـساكـن

اHنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويـالت أخـرى في إطـار البيع باإليجار.....................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  12-433 مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اHوافق 25 ديـسمـبر سـنة p2012 يـعدل ويـتـمم اHرسـوم التـنفـيذي
رقم  10 - 259 اHـؤرّخ في 13 ذي الـقـعـدة عام 1431 اHـوافق 21 أكـتـوبر سـنة 2010 واHـتـضـمن تـنـظيـم اإلدارة  اHــركـزيـة
لـوزارة التهيئة العمرانية والبيئة................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم  12-437 مـــؤرّخ في 12 صــفـــر عــام 1434 اHـــوافق 26 ديـــســمـــبــر ســـنــة p2012 يـــعـــــدل ويـــتــــمم اHـــرســـوم
الـــتــــنـــفـــيـــــــذي رقــم  10 - 258 اHــــؤرّخ فـي 13 ذي الـــقــــعــــدة عـــام 1431 اHـــــوافـــق 21 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2010 الـــذي يـــحـــدد
صالحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة....................................................................................................

مــرسـوم تــنـفـيذي رقم  12-438 مـؤرّخ في 12 صـفـر عـام 1434 اHـوافق 26 ديـسمـبـر سـنة p2012 يـتمـم اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
10-260 اHؤرخ في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سنة 2010 واHتضـمن تنظـيـم اHفتـشيـة الـعـامـة لـوزارة

التهـيئـة العـمرانيـة والـبيـئة وسيرهـا..........................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  12-439 مـؤرّخ في 12 صـفـر عـام 1434 اHـوافق 26 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يـحـدد قـائــمـة اHـنـاصب الــعـلــيـا
للمديريات الوالئية للبيئة وشروط االلتحـاق بهـذه اHناصـب وكـذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها......................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي  رقم  12-440 مـــؤرّخ في 12 صــفـــر عــام 1434 اHـــوافق 26 ديـــســمـــبــر ســـنــة p2012 يــــعـــدل ويـــتــمم اHـــرســـوم
الــتــنــفـيــــذي رقــم 08-155 اHـــؤرخ فـي 20 جــمـــادى األولـــى عـــام 1429 اHـوافــق 26 مــايــــو ســنـة 2008 واHــتــضــمن رفـع
قـيــمـة مـنـــح اجملاهـديــن وذوي حـقـــوق الـشـهــــداء واجملـاهـديـن والـضـحـايــا اHـدنـيـW وضـحـايـا األلـغـام  اHـتــفـجــرة وذوي
حقــوق هـؤالء الضحايا.................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام نـائب مــديـر بـاHـديـريـة
العامة لألرشيف الوطني.............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيس ديــوان الـوالي
اHنتدب للدائرة اإلدارية لزرالدة في واليـة اجلـزائر.........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمبر سنة p2012 يتضمّن إنهـاء مهام مدير اإلدارة احمللية بوالية
معسكر......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محـرّم عام 1434 اHوافق 13 ديـسمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس دائـرة متلـيلي في
والية غرداية...............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام نـوّاب مـديـرين بوزارة
الشؤون اخلارجية........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقـل.

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام مــكــلّف بــالــدّراســات
والتلخـيص بـوزارة الفالحـة والتنمـية الـريفـية..............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محـرّم عام 1434 اHوافق 13 ديـسمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـفتـشW بـوزارة الفالحة
والتنمية الريفية........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائـب مـديــر بـوزارة
األشغال العمومية........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعــام لـلــوكـالـة
الوطنية لترقية التجارة اخلارجية................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديـرة الـعـامـة لـلـوكـالة
الوطنية لتطوير البحث اجلامعي..................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام األمــW الـعــام جلـامــعـة
سطيف......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 مــحــرّم عــام 1434 اHـوافق 13 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الشباب والـريـاضــة.........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام رئــيس غـرفــة �ـجـلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمّــنـان تـعــيـW نــوّاب مـديـرين
بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمـبر سنة p2012 يتضمّن تعيـW مدير احلماية اHدنية في والية
البيض.......................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّـنـان تـعيـW كـتّـاب عـامـW لدى
رؤساء الدوائر في الواليات..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW نـائبـة مـديـر بـوزارة اHوارد
اHائية........................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة اجملـاهدين........

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر اHـصـالح الـفالحـية في
والية البيض...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW مــديـر مــنـظــومـات اإلعالم
واإلعالم اآللي واإلحصائيات بوزارة األشغال العمومية.....................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محـرّم عام 1434 اHوافق 13 ديـسمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن تعيـW اHديـر العام لـلديـوان الوطني
حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تعـيـW مـديـرة الـتثـمـW واالبـتـكــار
والـتـحــويـــل الـتـكـنـــولـــوجي في اHــديـريـة الــعـامـة لـلــبـحث الــعـلـمي والــتـطـويـر الــتـكـنــولـوجي بـوزارة الــتـعـلــيم الـعـالي
والبحث العلمي..........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 مــحــرّم عــام 1434 اHـوافق 13 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW اHــديـرة الــعــامــة لـلــوكــالـة
اHوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW األمW العام جلامعـة سطيف 1.

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW نائـبي مـديـر بـوزارة الـعمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW رئيـس ديـوان كاتـب الـدولة
لدى وزير الشباب والرياضةp اHكلّف بالشباب................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 محـرّم عام 1434 اHوافق 13 ديـسمـبر سـنة p2012 يتـضمّن تـعـيW مـدير الـشبـاب والريـاضة في
والية األغواط..............................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار مؤرّخ في 9 ذي احلجـة عام 1433 اHوافق 25 أكـتـوبر سـنة p2012 يتـضـمن تفـويض اإلمـضاء إلى اHـفـتش الـعام لـلـمديـرية
العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية..............................................................................................

وزارة الطاقة واGناجموزارة الطاقة واGناجم

قرار مؤرّخ في 18 جمادى األولى عــام 1433 اHوافــق 10 أبريل سنة p2012 يحدّد تعريفـات نقـل احملروقات بواسطة األنابيب
حسب كـل منطقة وحسب كـل سـائـل...............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  12-434 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1434  اHــــوافق اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

حتــــويـل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر مـــصـــالححتــــويـل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر مـــصـــالح
الوزير األول.الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHـــــــوافـق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012

 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملــــصـــصــــة Hـــيــــزانـــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
-  و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 12-35 اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـمن تــوزيع االعــتــمـادات اخملــصــصـة لــلــوزيـر

األول من ميـزانية التـسييـر �وجب قانـون اHاليـة  لسنة
p2012

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2012
اعــتـمــاد قــــدره عــشــــرون مــلــيــون ديــنـار (20.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قــــدره عـشــــرون مـلـيــون ديـنـار (20.000.000 دج)  يـــقـــيّــد
Wفـي ميـزانـية تـسـييـر مـصالح الـوزيـر األول وفي البـاب

اHبينW في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم. 
اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26

ديسمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

80 - 3410.000.000

10.000.000

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - حظيرة السيارات .................................................

مجموع القسم الرابع
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01 - 3510.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الوزير األول - صيانة اHباني .......................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األولمجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول .....................................

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  12-435 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1434  اHــــوافق اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الـعــدل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الـعــدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

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

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

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

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقتـضـى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-37 اHؤرخ
فــي 13 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1433 اHــــــــوافـق 6  فــــــــبــــــــرايـــــــر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــر الـــعــدلp حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيــر

p2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتــمــاد قــدره مــائــة وتــســعــة وثالثــون مــلــيــونــا ومــائــتــان
وســــــــتـــــــة آالف ديــــــــنـــــــار (139.206.000 دج) مـــــــقــــــــيـّــــــــــد فــي
مـيزانـيــة الـتـكالـيـف اHشـتـركــة وفــي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره مــائـة وتــسـعــة وثالثـون مــلــيـونــا ومـائــتـان وســتـة
آالف ديـــــنــــار (139.206.000 دج) يـــــقــــيـّــــــد فـــي مــــيـــــزانـــــيــــة
تــسـيــيـر  وزارة الــعـدل وفي األبــواب اHـبــيـنــة في اجلـدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

pــالــيــــة ووزيـــــر الــعــدلHـــادّة ة 3 : : يــكــلــف  وزيــــر اHـــاداHا
حافظ األختامp كل فيـمـا يخصّـه p بتنـفيـذ هــذا اHرســوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

10 - 37

20 - 37

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

11 - 35

11 - 37

41. 921.000

12. 180.000

54.101.000

54.101.000

54.101.000

6.000.000

5.000.000

32.385.000

7.000.000

50.385.000

20. 000.000

20. 000.000

9.720.000

9.720.000

80.105.000

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - مصاريف تنفيذ إصالح العدالة ...........................

اإلدارة اHركزية - نفقات سير احملاكم اإلدارية .................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح القضائية - تسديد النفقات...............................................
اHصالح القضائية - األدوات واألثاث .............................................
اHصالح القضائية - اللوازم .........................................................
اHصالح القضائية - التكاليف اHلحقة ...........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح القضائية - صيانة اHباني.................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي ....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

11 - 43

5.000.000

5.000.000

5.000.000

85.105.000

139.206.000

139.206.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHصـالح القضائـية - اHنح - تـعويضات الـتدريب - الرواتب اHـسبقة -
نفقات التكوين .......................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلp حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلp حافظ األختام .................

مــــرســــوم رئــــاسي مــــرســــوم رئــــاسي رقمرقم  12-436 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1434  اHــــوافق اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

إحـداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيرإحـداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة االتصال.وزارة االتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

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

p2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012

 واHـــتــــضـــمن تــــوزيع االعــــتـــمـــادات اخملــــصـــصــــة Hـــيــــزانـــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـــــقــــتــــضـى اHـــــرســـــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقـم 63-12
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر االتــصــال من مـيــزانــيـة الــتــسـيــيـر �ــوجب قــانـون

p2012 الية  لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة االتــصـــال بــاب رقــمه 37-20 وعــنــوانـه "مــصــاريف
مـتعلـقة ببث لـقاءات كأس إفـريقيا لأل� 2013 (تـخصيص

يدفع لفائدة اHؤسسة الوطنية للتلفزة)".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـلـغــى من مـيزانيـــة ســنـة 2012 اعـتماد
قـدره ثمـا�ائـة وتسـعة ماليـW وسبـعمـائة وخمـسون ألف
ديـنـار (809.750.000 دج) مــقـيّـــد في مــيـزانــيـة الـتــكـالـيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

3 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قـــــــدره ثـمـا�ـائــة وتـسـعــة ماليـW وسـبــعـمـائــة وخـمـسـون
ألف ديـــنـــار (809.750.000 دج)  يـــــقـــــيّـــــــد فـي مــــيـــزانــــيـــة
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تـــــــســــــــيــــــــيـــــــر وزارة االتــــــــصــــــــال وفي الــــــــبــــــــاب رقم 20-37
"مـصاريف متعـلقة بـبث لقاءات كأس إفـريقيا لأل� 2013

(تخصيص يدفع لفائدة اHؤسسة الوطنية للتلفزة)".

pــالـيـــة ووزيـــــر االتـصـالHــادّة ة 4 : : يـكــلف  وزيــر اHــاداHا
كل فـيـمـا يـخـصّـه p بتـنـفيــذ هـــذا اHرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26

ديسمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-431 مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 25 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2012 يعــدل ويـتمp يعــدل ويـتمّـمـم

اHـرســوم الــتـنــفـيـذي رقم اHـرســوم الــتـنــفـيـذي رقم 2000 -  - 328 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 27
25 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 2000 رجب عـــــام رجب عـــــام 1421 اHـــــوافق اHـــــوافق 
واHــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة في وزارةواHــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة في وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -

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

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

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 327
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

p2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 328
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق  25 أكـــتــوبــر ســنــة
2000 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pاألشغال العمومية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يعدل ويتمم هذا اHرسوم أحكام اHادة
7 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 2000 - 328 اHـؤرّخ في 27
رجب عــام 1421 اHــوافق  25  أكـــتــوبــر ســنــة p2000 اHــعــدل

واHتمّم واHذكور أعاله. 

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 2000 - 328 اHـؤرّخ في 27 رجب عـام 1421
اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة p2000 اHـعــدل واHــتـمّم واHــذكـور

أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادة 7 : تـــكــلـّف مــديـــريــة الــتـخــطـيط والـتــنـمـيـة
�ا يأتي :

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

- ضمان متابـعة إجراءات إبرام الصفقات التي تهم
اHصالح والهيئات التابعة للقطاع.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

pديرية الفـرعية للتخطيط وبرامج االستثمارHأ - اpديرية الفـرعية للتخطيط وبرامج االستثمارHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي :

- إعــداد الـــبـــرامج الـــســنـــويـــة واHــتـــعـــددة الــســـنــوات
pاخلاصة باالستثمار ومتابعة تنفيذها

- رصــــد الـــتــــمـــويـالت الـــداخــــلـــيــــة لــــلـــبــــرامج وإعـــداد
pاليةHاحلصائل ا

- متابعة عمليات االستثمارات التخطيطية.

ب - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــةب - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــة
والتمويل اخلارجيpوالتمويل اخلارجيp وتكلّف �ا يأتي :

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

ج - اHديرية الفرعية للتعاونpج - اHديرية الفرعية للتعاونp وتكلّف �ا يأتي :
p......................(بدون تغيير)....................... -
p......................(بدون تغيير)....................... -

د - اHديـرية الفـرعية لـلصفـقات العـمومية pد - اHديـرية الفـرعية لـلصفـقات العـمومية p وتكلّف
�ا يأتي :

- الـسهر على وضع أجـهزة داخلـية وخارجيـة Hراقبة
pإجراءات إبرام الصفقات
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- ضــمــان مــجــمـل اHــهــام اHــاديــة اHــرتـــبــطــة بــاســتالم
مـشـاريع دفـاتـر الـشـروط ومـشـاريع الـصـفـقـات والـطـعـون

pوبرمجتها
- ضـمـان األمـانـة الـدائـمـة لـلـجـان الـصـفـقـات اHـنـشأة

pركزيةHعلى مستوى اإلدارة ا
- ضـمان مـتـابعـة إحصـائيـة للـصـفقـات التي تـبرمـها

اHصالح والهيئات التابعة للقطاع". 

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 25
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-432 مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 25 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة p2012 يعـدل اHرسومp يعـدل اHرسوم

الـتـنــفـيـذي رقم الـتـنــفـيـذي رقم 01-105 اHـؤرخ فـي اHـؤرخ فـي  29  مــحـرم عــام  مــحـرم عــام
1422 اHــــوافـق  اHــــوافـق 23  أبـــريـل ســـنـــة   أبـــريـل ســـنـــة 2001 الــــذي يـــحــــدد الــــذي يـــحــــدد

شـروط وكــيـفــيــات شـراء اHــسـاكــن اHـنــجـزة بــأمـوالشـروط وكــيـفــيــات شـراء اHــسـاكــن اHـنــجـزة بــأمـوال
عـمــومـيـة أو مـصـادر بـنــكـيـة أو أي تـمـويـالت أخــرىعـمــومـيـة أو مـصـادر بـنــكـيـة أو أي تـمـويـالت أخــرى

في إطـار البيع باإليجار.في إطـار البيع باإليجار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

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

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-105 اHؤرخ
في 29 مـحرم عام 1422 اHوافق 23 أبـريل سنة 2001 الذي
يـحـدد شــروط وكـيــفـيـات شــراء اHـسـاكـن اHـنـجــزة بـأمـوال
عــمــومـــيــة أو مــصـــادر بــنــكـــيــة أو أي تــمـــويالت أخــرى في

pتمّمHعدّل واHا pإطار البيع باإليجار
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدل اHادة 6 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 01-105 اHــــؤرخ في 29 مــــحــــرم عـــام 1422 اHــــوافق 23

أبـــريل ســـنــة 2001 الـــذي يــحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات شــراء
اHـسـاكن اHـنـجـزة بـأمـــوال عـمـومـــيـة أو مـصـــادر بـنـكـيــة
أو أي تـمـويـالت أخـرى في إطـار الـبـيع بـاإليـجـارp وحترر

كما يأتي :

"اHادة 6 : يتـاح البـيع بـاإليجـار لـكل طالبp يـتراوح
دخـلـه بـW مــبـلـغ يـفــوق أربـعــة وعــشـرين (24) ألـف ديــنـار
pضمونHويساوي ست (6) مرات الدخـل الوطني األدنى ا
ال �ـــلك أو لـم يــســـبـق لـه أن تــمـــلك هــــو أو زوجه مـــلـــكـــيــة
كامـلـةp  قـطعـة أرض صـاحلـة لـلبـنـاء أوعـقـارا ذا اسـتـعـمـال
سكنـيp ولم يستفـد كالهما من مساعدة مالية من الدولة

لبناء مسكن أو لشرائه.

ال تــتـاح االســتــفــادة من الــبــيع بــاإليـجــار اHــنــصـوص
عــلـــيه �ــوجـب أحــكـــام هــذا اHـــرســوم إال مـــرة واحــدة لــذات

الشخص".

اHادةاHادة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 25
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-433 مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHـوافق  اHـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـعـدل ويـتـممp يـعـدل ويـتـمم

اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم  اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم  10 -  - 259 اHؤر اHؤرّخ في خ في 13 ذي ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010
واHــــتـــضـــــمن تــــنــــظـــيــم اإلدارة  اHــــركــــزيـــــة لــــوزارةواHــــتـــضـــــمن تــــنــــظـــيــم اإلدارة  اHــــركــــزيـــــة لــــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.التهيئة العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
pدينةHوالبيئة وا

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2 ) منه

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

pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 259
اHــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســنــة 2010 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

pالتهيئة العمرانية والبيئة
  pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى  :ة األولى  : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســــوم إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحـكام اHـرسـوم التـنـفـيــذي رقــم 10 - 259
اHــؤرّخ فـي 13 ذي الــقــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكــتــوبـر

سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2  :   : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHــــادة األولى من اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 259 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــــادة األولى : تــــتــــكــــون اإلدارة اHــــركــــزيــــة لـــوزارة
pدينة حتت سلطة الوزيرHالتهيئة العـمرانية والبيئة وا

من :
- ....................( بدون تغيير) ........................

- .....................( بدون تغيير) ........................
- الهياكل اآلتية :- الهياكل اآلتية :

pستدامةHديرية العامة للبيئة والتنمية اHا -
pديرية العامة لتهيئة وجاذبية اإلقليمHا -

pديرية العامة  للمدينةHا -
pمديرية التخطيط واإلحصائيات -

pمديرية التنظيم والشؤون القانونية -
pمديرية التعاون -

pمديرية االتصال واإلعالم اآللي -
pوارد البشرية والتكوينHمديرية ا -

- مديرية اإلدارة والوسائل".

اHـاداHـادّة ة 3  :   : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 259 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

pديرية العامة لتهيئة وجاذبية اإلقليمHادة 3 : اHا"
- .....................( بدون تغيير) ........................

- تــقـوم بـتـرقـيــة وتـنـشـيط بـرامـج األشـغـال الـكـبـرى
pلتهيئة اإلقليم

- ................( الباقي بدون تغيير) ...................
وتضم ثالث (3) مديريات :

1 - مــديــريــة االســتــشــراف والــبــرمــجــة والــدراسـات - مــديــريــة االســتــشــراف والــبــرمــجــة والــدراسـات
العامة لتهيئة اإلقليم.العامة لتهيئة اإلقليم.

- .....................( بدون تغيير) ........................
: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــدراســــات واخملــــطــــطـــاتأ - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــدراســــات واخملــــطــــطـــات
االستشرافية.االستشرافية.

- .....................( بدون تغيير) ........................
ب - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واألدواتب - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واألدوات

النوعية.النوعية.
- ......................( بدون تغيير) ........................
2 - مديرية العمل اجلهوي والتلخيص والتنسيق. - مديرية العمل اجلهوي والتلخيص والتنسيق.

- ......................( بدون تغيير) ........................
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHديرية الفرعية للبرمجة اجلهوية.أ - اHديرية الفرعية للبرمجة اجلهوية.
- ......................( بدون تغيير) ........................
ب - اHـديريـة الفـرعيـة للـتوجيـه الفـضائي وهـندسةب - اHـديريـة الفـرعيـة للـتوجيـه الفـضائي وهـندسة

استثمار اإلقليم.استثمار اإلقليم.
- ......................( بدون تغيير) ........................

ج - اHديرية الفرعية للتنمية احمللية اHتكاملة.ج - اHديرية الفرعية للتنمية احمللية اHتكاملة.
- ......................( بدون تغيير) ........................
pمـــديـــريـــة األشـــغـــال الــكـــبـــرى لـــتـــهـــيـــئــة اإلقـــلـــيم - p3 - مـــديـــريـــة األشـــغـــال الــكـــبـــرى لـــتـــهـــيـــئــة اإلقـــلـــيم

وتكلف �ا يأتي  :
- تـــســاهمp بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةp في
تــنــفــيـذ تــوجــيـهــات الــسـيــاســة الـوطــنــيــة لـتــهــيـئــة اإلقــلـيم

pوخياراتها
- تــشـجعp بـاالتـصـال مـع الـقـطـاعـات اHــعـنـيـةp أعـمـال

pترقية العالم الريفي وإعادة احلياة إليه
- تـــقــوم بــتــرقــيــة تـــشــكــيــلــة اHــنـــظــومــات احلــضــريــة

اHالئمة الحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHديرية الفرعية إلعادة احلياة إلى الفضاءات.أ - اHديرية الفرعية إلعادة احلياة إلى الفضاءات.
- ......................( بدون تغيير) ........................
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ب - اHديرية الفرعية للهياكل األساسية الكبرى.ب - اHديرية الفرعية للهياكل األساسية الكبرى.

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

pـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــمــنــظــومـــات احلــضــريــةHج -  اpـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــمــنــظــومـــات احلــضــريــةHج -  ا
وتكلف �ا يأتي :

pنظومات احلضريةHتبادر بالدراسات حول ا -

- تـســهـر عــلى تــرقـيـة اHــدن اجلـديــدة وحتـديــد مـواقع
pمالئمة لها

- تــســـهــر عــلى الـــتــكــفل �ــواصـــفــات تــهــيـــئــة اإلقــلــيم
اHقررة �وجب أدوات تهيئة اإلقليم.

ويساعد اHدير الـعام لتهيئـة وجاذبية اإلقليمp زيادة
على هذه الهياكلp مديرا (2) دراسات".

اHـاداHـادّة ة 4  :   : تـدرج في أحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10 - 259 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اHــوافق 21

أكتـوبر سـنة 2010 واHـذكـور أعالهp اHادة 3 مـكرر  وحترر
كما يأتي :

"اHـادة 3 مـكـرر : اHـديـريـة الـعـامـة لـلـمـديـنـةp وتـكـلف
�ا يأتي :

- تـــســاهمp بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةp في
pدينةHحتضير شروط تطوير سياسة ا

- تـبـادرp بــاالتـصــال مع الـقـطــاعـات اHــعـنـيــةp بـإعـداد
الـنـصــوص الـتـشـريـعــيـة والـتـنــظـيـمـيـة اHــتـعـلـقــة بـاHـديـنـة

pوتساهم في ذلك

Wالـــتـــشــاور والـــتـــنـــســـيـق بــ Wتـــســـاهم فـي حتـــســـ -
مــخـــتــلف مـــتــدخـــلي ســيـــاســة اHـــديــنـــة وتــنـــفــيــذ الـــبــرامج

pاحلضرية

- حتــسن آلــيـات الــتــســيــيـر اجلــواريــة في اجملــمــعـات
pدينةHاحلضرية وفي ا

- تقوم بـترقـية الـتدابيـر الهـادفة إلى حتـسW احلكم
pدينةHالراشد في جميع جوانب تسيير ا

- تـضــمن مــتـابــعـة األعــمـال والــتــدابـيــر اHـتــخـذة في
pدن اجلديدةHإطار إجناز وترقية ا

- تــســهــر عــلى حتــســW نــوعــيــة اإلطـار اHــعــيــشي في
pدينةHا

pدنHتقترح برنامج إعادة تصنيف األحياء في ا -

- تــســاهم في حتــديــد وتــنــفـيــذ الــتــخــطــيط احلــضـري
الوطني واحمللي.

وتضم ثالث (3) مديريات :
1 - مديرية سياسة اHدينةp  - مديرية سياسة اHدينةp وتكلف �ا يأتي :

pــــعـــــنـــــيــــةHبــــاالتـــــصـــــال مع الـــــقــــطـــــاعـــــات ا pتـــــبـــــادر -
pدينةHتعلقة باHبالنصوص التشريعية والتنظيمية ا

- حتـــدد وتــضع بــالـــتــشــاور مع الـــقــطــاعــات اHـــعــنــيــة
pدينةHأدوات تأطير ا

- تـــــســـــاهم فـي حتـــــضـــــيـــــر الـــــشـــــروط الـــــتي تـــــســـــمح
 pدنHبالتحكم وتوجيه تطور ا

- تساهم فـي تنفـيذ بـرامج سيـاسة اHـدينـة وتضمن
pمتابعتها

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت
أ - اHديرية الـفرعية ألدوات تأطـير اHدينةp أ - اHديرية الـفرعية ألدوات تأطـير اHدينةp وتكلف

�ا يأتي :
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

pدينةHتعلقة باHا
pدينةHتسهر على انسجام أدوات تأطير ا -

pدينةHتراقب وتقيم تنفيذ أدوات تـأطير ا -
- تـعـد الـبـرامـج والـدراسـات وأدوات الـتـأطـيـر وكـذا

كل معاجلة خاصة موجهة للمدينة.
ب - اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــنـــســيق بــرامج ســيــاســةب - اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــنـــســيق بــرامج ســيــاســة

اHدينة ما بW القطاعاتp اHدينة ما بW القطاعاتp وتكلف �ا يأتي :
- تـــســاهمp بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةp في

pدينةHحتديد مشاريع وبرامج سياسة ا
pWعنيHا WتدخلHتوفر شروط التشاور مع ا -

- تــــقــــوم بــــتـــرقــــيــــة كل عــــمـل شـــراكــــة مـع مـــخــــتــــلف
pدينةHطبقا لتوجيهات وأهداف سياسة ا pWتدخلHا

- تشجعp بالتـشاور مع القطاعات اHعنيةp الشراكة
مع اHتعاملW االجـتماعيW واالقتـصاديW من أجل تنفيذ

برامج سياسة اHدينة.
2 - مديرية ترقية اHدينةp - مديرية ترقية اHدينةp وتكلف �ا يأتي :

- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
الــهــادفـــة إلى تــرقــيـــة اHــديــنـــة وحتــســW اإلطــار اHـــعــيــشي

pللمواطن وتقوم بتنفيذها
- تــنــفـذp بــاالتــصـال مـع الـقــطــاعــات اHـعــنــيــةp بـرامج

pعيشي  للمواطنHاإلطار ا Wلتحس
- تـدرس وتقترح كل الـتدابيـر التي تسمح بـترقية

pدينةHتطوير ا
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- تـسـاهم فـي حتـديـد ووضع شــروط عـصـرنــة آلـيـات
pدنHالتسيير والتحكم في �و ا

- تــبــادر وتـــســاهـم في تـرقـيــة الـشـراكـة والـتـعـاون
pدنHا Wما ب

- تتابع وتنسقp بـاالتصال مع هيئات تسيير اHدن
pتقدم أعمال التهيئة pاجلديدة

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت
pــعـــيــشيHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــنـــوعــيـــة اإلطــار اHأ - اpــعـــيــشيHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــنـــوعــيـــة اإلطــار اHأ - ا

وتكلف �ا يأتي :
- تــــقـــتــــرح الــــتـــدابــــيـــر الــــهـــادفــــة إلى تــــرقـــيــــة اHـــدن

pوتنشيطها
pعيشي للمواطنHاإلطار ا Wتقترح برامج حتس -

- تــضـع بــرنــامــجـــا لالتــصـــال والــتــحـــســيس من أجل
حتسW اإلطار اHعيشي للمواطن.

ب - اHـديـــريــة الــفــرعـيـة لـلــمـدن اجلـديـدةpب - اHـديـــريــة الــفــرعـيـة لـلــمـدن اجلـديـدةp وتــكــلـف
�ا يأتي :

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
pدن اجلديدةHتعلقة بتهيئة اHا

- تـــســاهمp بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةp في
تـــرقــيـــة وتـــنـــفــيـــذ بـــرامج اHـــنـــشــآت األســـاســـيـــة لألشـــغــال
الكبرى والتجهـيزات اHهيكلة واHنشآت األساسية للمدن

pاجلديدة
- تقترح التـدابير التي تشجع االسـتثمار وجاذبية

اHدن اجلديدة.
Wمـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس - W3 - مـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس

وضعية اHدينةpوضعية اHدينةp وتكلف �ا يأتي :
- حتـدد اHناطق اHـؤهلة لالسـتفادة من بـرامج أعمال

pدينة وتقترحهاHوضعية ا Wحتس
- تــنــفـذp بــاالتــصـال مـع الـقــطــاعــات اHـعــنــيــةp بـرامج

pدينةHوضعية ا Wحتس
- تـضمنp بـاالتصـال مع القـطاعـات اHعـنيـةp تنـسيق

pدينةHوضعية ا Wبرامج أعمال حتس
- تـــضـــمن مــتـــابـــعــة عـــمل حتـــســW وضـــعــيـــة اHــديـــنــة

وتقيّمه.
: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـW وضـــعـــيـــةأ - اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـW وضـــعـــيـــة
اHدينةp اHدينةp وتكلف �ا يأتي :

pدينةHوضعية ا Wتقترح برامج حتس -

pــعــنــيـةHبــاالتــصــال مع اجلــمــاعــات احملــلــيــة ا pتــضع -
تـرتــيـبـات تــسـمح بــالـتـشــاور ومـشـاركــة اHـواطن من أجل

pدينةHوضعية ا Wحتس
Wتـــقـــتـــرح كل الـــتـــدابـــيـــر لـــتــرقـــيـــة بـــرامـج حتـــســ -

وضعية مناطق التأثير للمدن اجلديدة.
Wتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسH ـديريـة الفـرعيـةHب - اWتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسH ـديريـة الفـرعيـةHب - ا

وضعية اHدينةp وضعية اHدينةp وتكلف �ا يأتي :
- تــقــوم بـــضــمــان مــتـــابــعــة بــرامج حتـــســW وضــعــيــة
اHــديـــنــة وتـــتــأكـــد من انــســـجــامـــهــا مـع اHــشـــروع احلــضــري

pللمدينة
Wتــقــتـــرح تــدابــيــر تــســـمح بــتــقــيـــيم بــرامج حتــســ -

pدينةHوضعية ا
- تقيم برامج أعمال حتسW وضعية اHدينة.

ويــســـاعــد اHـــديــر الـــعــام لـــلــمـــديــنـــةp زيــادة عـــلى هــذه
الهياكلp مديرا (2) دراسات".

اHاداHادّة ة 5  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 25
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-437 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 26 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يعـــدل ويتـممp يعـــدل ويتـمم

اHــرســوم الــتـــنـفــيـــــذي رقــم  اHــرســوم الــتـــنـفــيـــــذي رقــم  10 -  - 258 اHــؤر اHــؤرّخ فـيخ فـي
13 ذي القــعــدة عام  ذي القــعــدة عام 1431 اHــوافـــق  اHــوافـــق 21 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة

2010 الـــــذي يــــــحـــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الـــــتــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــذي يــــــحـــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الـــــتــــــهـــــيـــــئـــــة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

pدينةHوالبيئة وا
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا



12 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1471
26 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 258
اHــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

pالعمرانية والبيئة

  pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم  هـــذا اHــرســـوم بـــعض
أحكـام اHـرسـوم التـنـفـيــذي رقــم 10 - 258 اHـؤرّخ فـي 13
ذي الــــقــــعـــــدة عــــام 1431 اHــــوافق 21 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

واHذكور أعاله.

2  :    :  تـــتـــمـم أحـــكـــام اHـــادة األولى من اHـــرســـوم اHــاداHــادّة ة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكــــور أعالهHــــوافق 21 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010  واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHـادة األولى : يــقـتــرح وزيــر الـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيـة
والـبـيـئـة واHـديـنـةp في إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـحـكـومـة
وبـرنـامج عـملـهـاp عـنـاصر الـسـيـاسـة الوطـنـيـة في مـيادين
تــهـــيـــئـــة اإلقــلـــيم والـــبـــيـــئــة واHـــديـــنـــةp ويــتـــولى مـــتـــابـــعــة
تطبيقها ومراقـبتها وفقا للقوانW والتنظيمات اHعمول

بها.  

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

اHاداHادّة ة 3  :   : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 10 - 258 اHـؤرّخ في 13 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق

21 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 2 : �ـارس وزير التهـيئة العـمرانية والـبيئة
واHـديـنـة صالحـيـاتهp بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات والـهـيـئـات
اHــعــنــيـة وفـي حـدود اخــتــصــاصــات كل مــنــهـاp انــطالقــا من
مــنـظـور الـتــنـمـيـة اHــسـتـدامـة في مــيـادين تـهـيــئـة اإلقـلـيم

وحماية البيئة واHدينة.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـداد االسـتـراتيـجـيـات الـوطـنـيـة لـتـهـيـئـة اإلقلـيم
pدينة واقتراحها وتنفيذهاHوالبيئة وا

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

- اHـمارسـة الـفاعـلـة للـسلـطـة العـمـوميـة في مـيادين
pدينةHالبيئة والتهيئة العمرانية وا

- إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية اHتعلقة
بتهيئة اإلقليم والبيئة واHدينة واقتراحها".

اHـاداHـادّة ة 4  :   : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHادة 3 : يكـلف وزير التـهيئـة العمـرانية  والـبيئة
واHــديــنـة فـي مـيــدان تـهــيــئـة اإلقــلــيمp بــاHـبــادرة بـاألدوات
اHـؤسـسـاتـيـة والـنـوعـيـةp وكـذا اإلجـراءات والـهـيـاكل الـتي
تـــكـــرس تـــنــفـــيـــذ الــســـيـــاســة الـــوطـــنـــيــة لـــتـــهــيـــئـــة اإلقـــلــيم

وتصورها واقتراحها.

ويتولى بهذه الصفةp ما يأتي :

- تـنــظـيم وتــرقـيـة إطــار أو أطـر الــتـشـاور واعــتـمـاد
اخــتـيــارات الــتــوجـيـه وأهـداف تــهــيــئــة اإلقـلــيم وتــنــمــيـته

pستويات القطاعية واجلهويةHستدامة على اHا

- تنـشيط اخملـطط الوطـني لتهـيئـة اإلقليم واألدوات
واخملـطـطـات الـتـوجـيهـيـة اHـرتـبـطـة به ومخـطـطـات تـهـيـئة
فـضــاءات الـبـرمــجـة اإلقـلــيـمـيــةp واخملـطـطــات الـتـوجــيـهـيـة

pلتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها

- اHــســاهـمــة في الــســيـاســات واألعــمــال واإلجـراءات
اHتـعلـقة بـترقـية األوسـاط الريـفيـة والفـضاءات احلـساسة
واHــنـاطق اخلــاصـةp وبــصـفـة عــامـة الــتـثــمـW اHالئم جلــمـيع

pأ�اط فضاءات التراب الوطني

- حتــــضــــيــــر وتــــوفـــيــــر شــــروط الــــتــــنــــفــــيـــذ اHــــنــــسق
pتكامل لألشغال الكبرى لتهيئة اإلقليم وتثمينهHوا

- حتــديـد الـشـروط اHــتـعـلــقـة بـإعـادة تــنـظـيم الــهـيـكل
الــعــمــرانـي الــوطــني طــبــقــا لــلــمــخـــطط الــوطــني لــتــهــيــئــة
اإلقلـيم ومـخطـطات تـهـيئـة فـضاءات لـلبـرمـجة اإلقـلـيمـية

pواخملططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية

- اقتـراح تـدابـيـر الـتـشجـيع واHـسـاعـدة عـلى تـرقـية
االستـثـمار وتـوجيـهه الـفضـائي �ا يـشـجع حتقـيق أهداف

السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5  :  : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 4 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHادة 4 : يكـلف وزيـر التـهيـئة الـعـمرانـية والـبيـئة
واHدينة في ميدان البيئة �ا يأتي :

...................(الباقي بدون تغيير) ................ ".
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اHـاداHـادّة ة 6  :  : تـدرج في أحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اHــوافق 21

أكتـوبر سـنة 2010 واHـذكور أعالهp مادة 4 مـكررp  وحترر
كما يأتي :

"اHـادة 4 مـكـرر : يـكــلف وزيــر الـتــهـيــئـة الــعـمــرانـيـة
والبيئة واHدينة في ميدان سياسة اHدينة �ا يأتي :

- اHــبــادرة بــاألدوات اHــؤســســاتــيــة والــنــوعــيــة وكـذا
إجـــراءات وهــيـــاكل تــنـــفــيـــذ ســيـــاســة اHــديـــنــة وتـــصــورهــا

واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفةp ما يأتي :

pدينة وتوجيههاHتنشيط إعداد سياسة ا -
- اHــســاهـمــة في الــســيـاســات واألعــمــال واإلجـراءات
اHـتـعلـقة بـترقـيـة  األوساط احلـضريـة والـتنـظيم اHـتوازن
pـدن وترقيـتهاHللـمدن ويقـترح أدوات وإجراءات تـأطير ا

باالتصال مع اHؤسسات اHعنية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 7  :  : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 5 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 5 : يـــســـهــــر وزيــــر الـــتــهــــيــــئـــة الـــعـــمــــرانـــيـــة
pواصفـات التقـنيةHفـيــما يـخص ا pـديــنـةHوالبــيــــئـة وا

ال سيما على ما يأتي :

- .................. ( بدون تغيير) .......................... 
- تـطـبـيق األنـظـمـة واHـواصـفـات الـتـقـنـيـة اHـرتـبـطـة

بتهيئة اإلقليم والبيئة واHدينة".

اHـاداHـادّة ة 8  :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 6 من  اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 6 : يـــشــارك وزيــــر الــتـــهـــيــــئـــة الــعـــمـــرانـــيـــة
والـبـيــئـة واHدينـة السـلطات اخملـتصة اHـعنـية ويسـاعدها
في كل اHفـاوضات الدوليـة اHرتبـطة بالنـشاطات الـتابعة

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

اHــــــاداHــــــادّة ة 9  :  : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 7 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 7 : يـــســـهــــر وزيــــر الـــتــهــــيــــئـــة الـــعـــمــــرانـــيـــة
والـبــيــئـة واHديـنة عـلى تـطويـر اHوارد الـبـشريـة اHؤهـلة

لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.

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

اHـــــاداHـــــادّة ة 10  :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHــــــادة 8 مـن  اHــــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 8 : يـــضـع وزيــــر الـــتــهــــيـــــئـــة الـــعـــمـــــرانـــيــــة
والبـيـــئة واHديـنـة أنظـمة اإلعـالم اHتـعلقة بالنـشاطـات
الــتـابــعـة الخــتـصـاصـه. ويـعـد أهــدافـهــا وتـنــظـيــمـهــا ويـحـدد
وسـائلها البـشرية واHادية واHـالية ذات الصلـة باHنظومة

الوطنية لإلعالم".

اHـــــاداHـــــادّة ة 11  :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHــــــادة 9 مـن  اHــــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 9 : يــــعـــــد وزيـــــر الــــتــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــمـــــرانــــيـــــة
والبـيــئة واHدينة ويطور استراتيجية دائرته الوزارية
ويحدد الوسـائل القانـونية والـبشريـة والهيـكليـة واHالية
واHــاديـــة الالزمــة لــلــقـــيــام بــصالحــيـــاته وحتــقــيق األهــداف

اHسندة إليه.

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

اHــــاداHــــادّة ة 12  :  :  تــــتـــــمـم أحــــكـــــام اHــــادة 10 من  اHـــــرســــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 258 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام
pــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 21 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 10 : يـــكـــلف وزيــــر الـــتــهــــيــــئـــة الــعـــمــــرانـــيـــة
والــبــيــــئــة واHــديــنــة بــالــســهــر عــلى حــسن ســيــر الــهـيــاكل
اHـركــزيـة وغــيـر اHــمـركــزة في الــوزارةp وكـذا اHــؤسـسـات

العمومية اHوضوعة حتت وصايته".

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  12-438 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 26 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p p2012 يتـمم اHرسوميتـمم اHرسوم

التـنفيذي رقم التـنفيذي رقم 10-260  اHؤرخ في اHؤرخ في 13 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
واHــــتــــضـــمن 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 21 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضـــمن 

تـــنــظـــيــم اHــفـــتـــشـــيــــة الـــعــــامـــة لــــوزارة الـــتـــهــــيـــئـــةتـــنــظـــيــم اHــفـــتـــشـــيــــة الـــعــــامـــة لــــوزارة الـــتـــهــــيـــئـــة
العـمرانيـة والـبيـئة وسيرهـا.العـمرانيـة والـبيـئة وسيرهـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

pدينةHوالبيئة وا
- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

p( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

pالوزارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-259 اHؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واHـــتـــضــمن تـــنـــظــيم اإلدارة اHـــركـــزيــة لـــوزارة الــتـــهــيـــئــة

pتممHعدل واHا pالعمرانية والبيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-260 اHؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واHــتــضـمـن تــنـظــيم اHــفــتــشــيــة الــعـامــة لــوزارة الــتــهــيــئـة

pالعمرانية والبيئة وسيرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــتــــمـم هــــذا اHـــرســــوم بــــعـض أحــــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 10-260 اHؤرخ في 13 ذي الـقعدة

عام 1431 اHوافق 21 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHــــادة األولى من اHــــرســـوم
التـنفيذي رقم 10-260 اHؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اHـــوافـق 21 أكـــتـــوبــر ســـنــة 2010 واHـــذكـــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادّة األولى : يـحدد هذا اHـرسوم تنـظيم اHفـتشية
الــعـامــة لـوزارة الــتــهـيــئـة الــعــمـرانــيـة والــبــيـئــة واHـديــنـة

وسيرها".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 10-260 اHــؤرخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اHــوافق

21 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 2 : .................. (بدون تغيير) ...............
- االســتــعــمــال الـرشــيــد واألمــثل لــلــوسـائـل واHـوارد
اHوضوعـة حتت تصرف الـهيـاكل التابـعة لـوزارة التهـيئة

pدينةHالعمرانية والبيئة وا

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

�ــكن أن يــطــلب من اHـــفــتــشــيــة الــعــامــةp زيــادة عــلى
ذلكp الـقيام بأي عـمل تصوري وأية مـهمة ظرفـية Hراقبة
ملفات مـحددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن

صالحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة.

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

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-439 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHـوافق  اHـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـحـدد قــائـمـةp يـحـدد قــائـمـة

اHــنــاصـب الــعــلــــيــا لـــلــمــديـــريــات الـــوالئــيــة لـــلــبـــيــئــةاHــنــاصـب الــعــلــــيــا لـــلــمــديـــريــات الـــوالئــيــة لـــلــبـــيــئــة
وشــروط االلــتــحـــاق بــهـــذه اHــنــاصـب وكـــذا الــزيــادةوشــروط االلــتــحـــاق بــهـــذه اHــنــاصـب وكـــذا الــزيــادة

االستداللية اHرتبطة بها.االستداللية اHرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
pدينةHوالبيئة وا

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

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-60 اHـؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اHــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واHـتـضــمن إحـداث مـفــتـشـيــة لـلـبــيـئـة في الــواليـةp اHـعـدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 344-2000
اHـؤرخ في 12 شـعــبـان عـام 1421 اHـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة
2000 الــــذي يـــــحــــدد شــــروط االلـــــتــــحـــــاق �ــــنــــصـب رئــــيس

pمصلحة �فتشية البيئة في الوالية وتصنيفه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اHؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 22 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة  2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

pاإلقليم
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اHــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قــائــمــة اHــنــاصب الــعــلــيــا لــلــمــديــريــات الــوالئــيــة لــلــبــيــئـة
وشــروط االلـتـحــاق بـهـذه اHـنــاصب والـزيـادة االســتـداللـيـة

اHرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHـادة اHـادة 2 :  : حتـدد قــائـمـة اHـنــاصب الـعـلــيـا لـلــمـديـريـات
الوالئية للبيئة كما يأتي :

pرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHادة اHادة 3  :  : يعW رؤساء اHصالح :

: Wمن ب pصالح التقنيةHأ /  بعنوان ا: Wمن ب pصالح التقنيةHأ /  بعنوان ا

- اHـهــنــدســW الـرئــيــسـيــW في الــبــيـئــة أو مــفــتـشي
pأو رتـبـة مـعـادلـة pعـلى األقل pWـرسـمـHقـسم في الــبـيـئـة ا
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

pموظف

WــــفــــتــــشـــHمــــهــــنــــدسي الــــدولــــة في الــــبــــيــــئــــة أو  ا -
الـرئـيسـيـW في الـبـيـئـة أو مـفتـشي الـبـيـئـة اHـرسـمW أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةp الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

: Wمن ب pصالح اإلداريةHب /  بعنوان ا: Wمن ب pصالح اإلداريةHب /  بعنوان ا

pعــلى األقل pWــرســمــHا Wالــرئــيــســيــ WــتــصــرفــHا -
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

pموظف

- اHتصـرفpW الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 4  :  : يعW رؤساء اHكاتب :

: Wمن ب pكاتب التقنيةHأ /  بعنوان ا: Wمن ب pكاتب التقنيةHأ /  بعنوان ا

- اHـهــنــدســW الـرئــيــسـيــW في الــبــيـئــة أو مــفــتـشي
pأو رتبة معادلة pعلى األقل pWرسمHقسم في البيئة ا

WــــفــــتــــشــــHمــــهــــنــــدسـي الــــدولــــة فـي الــــبــــيــــئـــــة أو ا -
الـرئيـسـيW في الـبـيئـة أو مـفتـشي الـبيـئـة اHرسـمpW أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةp الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wمن ب pكاتب اإلداريةHب /  بعنوان ا: Wمن ب pكاتب اإلداريةHب /  بعنوان ا

pعلى األقل pWرسمHا Wالرئيسي WتصرفHا -

- اHـتصـرفpW الـذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــــادة اHــــادة 5  :  : حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اHــــرتـــبــــطـــة
بـاHـنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة فـي اHـادتW 3 و 4 أعالهp وفـقـا

للجدول اآلتي :
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اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

8

7

195

145

رئيس مصلحة

رئيس مكتب

الفصل الرابعالفصل الرابع
Wإجراء التعيWإجراء التعي

اHـادة اHـادة 6 :  : يـتم الـتـعـيـW في اHـنـاصب الـعـلـيـا لـرئـيس
مــصـــلــحـــة ورئـــيس مــكـــتب اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــمـــا في هــذا
اHــرســوم بــقـرار مـن الـوزيــر اHــكــلف بــالــبـيــئــة بــنــاء عـلى

اقتراح من مدير البيئة للوالية.

اHادة اHادة 7 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـادة اHـادة 8 :  : يـسـتـفـيـد اHـوظــفــون اHـعـيـــنــــون بـصـــفـــة
قـانــونـيــــة في اHـنــاصــب الــعـلـيــــا اHـذكــــورة فـي اHـــادة 2
أعـاله الـذيـن  ال يــسـتــوفـون شــروط الـتـعــيـW اجلــديـدة من
الــزيـــادة االســتــداللـــيــة احملـــددة �ــوجب هـــذا اHــرســومp إلى

غايـة إنـهاء مهامهــم في اHنصب العالي اHشغول.

pـرسومHادة 9 : : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اHادة اHا
ال سيـمـا اHرسـوم التـنفـيذي رقم 2000-344 اHؤرخ في 12
شعـبـان عام 1421 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2000 واHـذكور

أعاله.

اHادة اHادة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي  مــرســوم تــنــفــيــذي  رقمرقم  12-440 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صــفــر عــام صــفــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 26 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p p2012 يـعــدل ويـتمميـعــدل ويـتمم

اHــرســوم الــتــنـفــيـــذي رقــم اHــرســوم الــتــنـفــيـــذي رقــم 08-155 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 20
جــمــادى األولــى عـــام جــمــادى األولــى عـــام 1429 اHـوافــق  اHـوافــق 26 مـايــــو سـنـة مـايــــو سـنـة
2008 واHـتضـمن رفـع قيــمــة منــح اجملـاهديـن وذوي واHـتضـمن رفـع قيــمــة منــح اجملـاهديـن وذوي

WـدنـيHحـقـــوق الـشـهـــداء واجملـاهـديـن والضـحـايـا اWـدنـيHحـقـــوق الـشـهـــداء واجملـاهـديـن والضـحـايـا ا
وضـحــايــا األلــغـام  اHــتـــفــجـــرة وذوي حــقــــوق هــؤالءوضـحــايــا األلــغـام  اHــتـــفــجـــرة وذوي حــقــــوق هــؤالء

الضحايا.الضحايا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

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

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اHـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــضـــمن
قـــانــون اHــالــيـــة لــســنــة p1996 ال ســـيــمــا اHــادتــان 156 و157

pمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اHـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

 pباجملاهد والشهيد
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-407 اHـؤرخ
في 4 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

pضمونHالذي يحدد األجر الوطني األدنى ا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

pتممHعدل واHا pيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-155 اHؤرخ
في 20 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اHــــوافق 26 مـــايــــو ســـنـــة
2008 واHـتضـمن رفع قـيـمـة مـنـح اجملـاهـديـن وذوي حـقوق

الشهـداء واجملاهـدين  والضحـايا اHـدنيW وضـحايـا األلغام
pعدلHا pتـفجـرة وذوي حقـوق هـؤالء الضحاياHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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26 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اHـــــــــادة األولى : اHـــــــــادة األولى : يـــــــــعـــــــــدل ويــــــــتـــــــــمـم جــــــــــدول اHـــــــــنـــح
اHـنـصـــوص عـليــه في اHــادة 2 مـن  اHـرســـوم الـتـنـفــيذي
رقـم 08-155 اHـــــــؤرخ فـي 20 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1429
اHـوافق 26 مـايــو ســنـة 2008 واHــتـضــمن رفع قــيــمــة مـنـح
اجملـاهـديــن وذوي حـقـوق الـشـهـداء واجملــاهـدين  والـضـحـايـا
اHـدنيـW وضحـايا األلـغـام  اHتــفجــرة وذوي حقــوق هـؤالء

الضحاياp طبقا للجدول اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2  : :  يسـري مفـعول أحـكام هـذا اHرسـوم ابتداء
من أول يناير سنة 2013.

اHادة اHادة 3  : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

باHديرية العامة لألرشيف الوطنيباHديرية العامة لألرشيف الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــبــــد اجملـــيـــد رحــــالp بـــصــــفـــته نــــائب مــــديـــر لـــلــــتـــلــــخـــيص
بـــاHــديــــريـــــة الــعـــامـــــة لألرشـــيـف الــــــوطـــنـيp إلحــالــتــه

عـلى التّقــاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام رئــيسن إنــهــاء مــهـام رئــيس
ديوان الوالي اHنـتدب للدائـرة اإلدارية لزرالدة فيديوان الوالي اHنـتدب للدائـرة اإلدارية لزرالدة في

واليـة اجلـزائر.واليـة اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جنيب بن فـيـالةp بـصفـته رئـيسـا لديـوان الـوالي اHنـتدب
لـــلــدائــرة اإلداريــة لـــزرالــدة في واليــة اجلـــزائــرp لــتـــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

اإلدارة احمللية بوالية معسكر.اإلدارة احمللية بوالية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

منور يازةp بصفته مديرا لإلدارة احمللية بوالية معسكر.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام رئــيسن إنــهــاء مــهـام رئــيس

دائرة متليلي في والية غرداية.دائرة متليلي في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـمــار بـاصيp بــصـفــته رئـيــسـا لــدائـرة مـتــلـيــلي في واليـة
غردايةp إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 29  مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اHــوافق اHــوافق
13 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـون إنـهـاء مـهـام نـوّاباب

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـــــوافق 13 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الـــسّـــيــدتـــW والــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهم بـــصـــفــتـــهم نــوّاب
مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية :

- إبــراهــيم زكــريــاء قــمـاسp نــائب مــديــر حلــصــانـات
اHــســتــخـــدمــW الــدبــلــومـــاســيــW و احملالت الـــدبــلــومــاســيــة
بــاHــديــريـــة الــعـامـــة لــلـتــشــريـفــاتp ابــتــداء مـن 31 غـشت

p2012 سنــة
- نور الدين مر©p نـائب مدير للمستندات ووثائق
السفر باHديـرية العامة للتشريفاتp ابتداء من 31 غشت

p2012 سنـة
- مـخـتـار تـرةp نــائب مـديـر لـبـلـدان اHـغـرب الـعـربي
بـاHديـريـة الـعامـة لـلـبلـدان الـعربـيـةp ابـتـداء من 31 غـشت

p2012 سنـة
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- إدريس بــوعــسـيــلــةp نــائب مــديـر لــبــلــدان الــسـاحل
بــاHـــديــــريـــة الــعـــامــــة إلفـــريــقـــيـــاp ابــتــــداء مـن 31 غــشت

p2012 سنـة

- فــيــصـل بــلــعــمــريp نــائب مـــديــر لالحتــاد اإلفــريــقي
بــاHـــديــــريـــة الــعـــامــــة إلفـــريــقـــيــــاp ابــتــــداء من 31 غــشت

p2012 سنـة

- بــــاهــــيـــــة رقــــيقp نــــائــــبـــــة مــــديــــر لــــبــــلــــدان أوروبــــا
اجلنوبية باHديرية العامة ألوروباp ابتداء من 6 سبتمبر

p2012 سنـة

- حـمـيـد بن عـابـدp نـائب مـديـر لـلـتـخـطـيط وبـرمـجـة
الـسـياسـات باHـديريـة الـعامـة للـشـؤون السـياسـية واألمن

p2012 ابتداء من 31 غشت سنـة pWالدولي

- احلـاج األمــpW نــائب مــديـر لــبــرمـجــة الــتــعـاون مع
الـصـنـاديق والـبـرامج والـهـيئـات اHـتـخـصـصـة لـنـظام األ�
اHتحـدة باHديـرية العامـة للعالقـات االقتصاديـة والتعاون

p2012 ابتداء من 31 غشت سنـة pWالدولي

- فـطـومة مـفالحp نـائـبـة مـديـر لـلوضـعـيـة الـقـانـونـية
لألشخاص واHمتلكـات باHديرية العامة للجالية الوطنية

p2012 ابتداء من 25 غشت سنـة pفي اخلارج

- شـــــعــــــبـــــان بـــــرجـهp نـــــائب مــــــديـــــر حلـــــفـظ الـــــوثـــــائق
الــدبــلــومــاســـيــة بــاHــديــريــة الــعــامـــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة

p2012 ابتداء من 11 سبتمبر سنـة pوالقنصلية

- عـــبـــد الـــقـــادر ســـمـــاحيp نـــائب مـــديـــر لـــلـــتـــســـيـــيـــر
الــتــقـديــري لـلــكــفـاءات واحلــركـة الــدبــلـومــاسـيــة بــاHـديــريـة

p2012 ابتداء من 31 غشت سنـة pالعامة للموارد

- حــــمـــيـــد زرزورp نـــائـب مـــديـــر لـــلـــوســــائل الـــعـــامـــة
بـــاHــديــــريـــــة الــعـــامــــة لـــلــمــــواردp ابـــتــــداء مـن 31 غــشت

سنـة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بوزارة النقـل.بوزارة النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

نـصــر الـدين بـوكـشـورةp بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـنقـل عـبر
الطرق بوزارة النقلp إلحالته على التّقاعد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بــــــالــــــدبــــــالــــــدّراســــــات والــــــتـــــلــــــخـــــــيص بـــــــوزارة الـــــفـالحــــــةراســــــات والــــــتـــــلــــــخـــــــيص بـــــــوزارة الـــــفـالحــــــة

والتنمـية الـريفـية.والتنمـية الـريفـية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

كـــــمــــــال فـــــلــــيـــــــاشيp بـــــصــــفـــــتــه مـــــكــــلّــــــفـــــا بـــــالــــدّراســـــات
pوالـــتــلـــخـــيص بـــوزارة الـــفالحـــــة والــتـــنـــمــــيــة الــــريـــفــــيــة

إلحالتــه على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
Wن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـWيـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـ pيـتـضـم p2012 ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 13 ديسـمبر سنة 2012 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اســـمــاهــمـــا بــصــفـــتــهــمـــا مــفـــتــشــW بـــوزارة الــفالحــة
والتنمية الريفيةp إلحالتهما على التّقاعد :

pعاشور مرازقة -
- امحمد جبار.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بوزارة األشغال العمومية.بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــيــلــود شــبــابp بــصــفــته نــائـب مــديــر Hــنــظــومــتي اإلعالم
واإلعالم اآللـي بـــوزارة األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــةp لـــتـــكـــلـــيـــفه

بوظـيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اHــديــرـن إنــهــاء مــهــام اHــديــر

العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحـمــد بـنــيــنيp بـصــفـتـه مـديــرا عـامــا لـلــوكــالـة الــوطـنــيـة
لترقية التجارة اخلارجيةp إلحالته على التّقاعد.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اHــديـرةن إنــهــاء مـهــام اHــديـرة

العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهى مـهـام اآلنـسـة

هـــدى إ�ـــان فـــرعـــونp بـــصـــفـــتـــهـــا مـــديـــرة عـــامـــة لـــلـــوكـــالـــة
الـــوطـــنـــيـــة لــتـــطــــويــــر الـــبــحث اجلــــــامــعـيp لــتـــكــلـــيــفـــهـــا

بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
Wن إنــهــاء مــهــام األمــWيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمــ pيــتــضــم p2012 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

العام جلامعة سطيف.العام جلامعة سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

pبصـفته أمينـا عاما جلامـعة سطيف pنــور الدين بن هني
لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بــــــالــــــدبــــــالــــــدّراســــــات والــــــتراســــــات والــــــتّــــــلـــــخــــــيـص بــــــوزارة الــــــشــــــبـــــابــــــلـــــخــــــيـص بــــــوزارة الــــــشــــــبـــــاب

والـريـاضــة.والـريـاضــة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــحـــمـــد بـــشـــيـــر عـــبـــادلـيp بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
والـــتّـــلـــخـــيص بـــوزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــــةp لـــتــكـــلـــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام رئــيسن إنــهــاء مــهـام رئــيس

غرفة �جلس احملاسبة.غرفة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــبـــد اHـــؤمـن الـــعـــربي شـــويـــطـــرp بـــصـــفـــته رئـــيـس غـــرفــة
�جلس احملاسبةp إلحالته على التّقاعد.

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 29 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1434
Wــنـان تـعـيـWيـتـضـمّــنـان تـعـيـ pيـتـضـم p2012 ـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةHـوافق اHا
نونوّاب مديرين بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.اب مديرين بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسـّـــيــدان

اآلتـي اســــمــــاهــــمــــا نــــائــــبـي مــــديـــــــر بــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة
واجلماعـات احمللـية :

Wنـــائـب مـــديـــر الـــقـــوانـــ pالــــطـــيب تـــوفـــيـق ظـــاهـــر -
pاألساسـية

- نور الدين بن عيجةp نائب مدير التقييس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 13 ديسـمبـر سنة p2012 يعـيّن السّـيد جنيب

بن فيـالةp نائب مـدير القـرارات احملليـة بوزارة الداخـلية
واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2012 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW مديـر احلـمـايةن تـعـيـW مديـر احلـمـاية

اHدنية في والية البيض.اHدنية في والية البيض.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـيـد صادق

حاج صدوقp مديرا للحماية اHدنية في والية البيض.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 29 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1434
Wــنـان تـعـيـWيـتـضـمّــنـان تـعـيـ pيـتـضـم p2012 ـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

كتكتّاب عامW لدى رؤساء الدوائر في الواليات.اب عامW لدى رؤساء الدوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسـماؤهم كـتّـابا عـامـW لدى رؤسـاء الـدوائر في الـواليات
اآلتــية :

- صـــالـح سمــاقجيp بدائـــرة سيقـــوس في واليــة
pأم البــواقي

- ســـمـــاعـــــــيل صـــــاحـــبيp بــــدائـــرة عـــW بــــبـــوشp في
pواليـة أم البــواقي
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- بن عـبـد الـله جالليp بـدائـرة عـW فـارس فـي والية
pمعسكــر

- لــعـمــــوري دكــــــانيp بـدائــــرة ســيـدي لــعـجــال في
واليـة اجللفـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــــيــدان

Wلــــدى رئـيــسي دائــرتـ Wعــامـ Wاآلتي اســمـاهـمــا كــاتـبــ
: Wاآلتيت Wفي الواليت

- صالح بـراهميp بـدائرة قـصر الـصبـاحي في والية
pأم البـواقي

- عـبد الـقـادر بـراويp بـدائرة مـصـطـفى بن ابـراهيم
في والية سيدي بلعباس.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّن تــعـيــW نـائـبــة مـديـرن تــعـيــW نـائـبــة مـديـر

بوزارة اHوارد اHائية.بوزارة اHوارد اHائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 13 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

فضيلة مخـتارp نائبة مدير متـابعة نشاطات أداة اإلنتاج
الوطني بوزارة اHوارد اHائية.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعيـW مفتش بوزارةن تعيـW مفتش بوزارة

اجملـاهدين.اجملـاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافـــق 13 ديـــســمـــبــــر ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عبــد الناصر لوحايديةp مفتشا بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تعـيـW مديـر اHـصالحن تعـيـW مديـر اHـصالح

الفالحية في والية البيض.الفالحية في والية البيض.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد كـمـال

بن ضيفp مديرا للمصالح الفالحية في والية البيض.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW مــــديـــرـن تــــعــــيــــW مــــديـــر
مــــنـــظــــومـــات اإلعـالم واإلعالم اآللي واإلحــــصـــائــــيـــاتمــــنـــظــــومـــات اإلعـالم واإلعالم اآللي واإلحــــصـــائــــيـــات

بوزارة األشغال العمومية.بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد مـيـلود

شـــــــبــــــــابp مـــــــديــــــــرا Hــــــــنـــــــظــــــــومـــــــات اإلعـالم واإلعـالم اآللي
واإلحصائيات بوزارة األشغال العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعــيـW اHـديــر الـعـامن تـعــيـW اHـديــر الـعـام

للديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.للديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعـيّن السّـيـد سامي

بن شــيخ حلــســpW مــديــرا عــامـا لــلــديــوان الــوطــني حلــقـوق
اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
Wمديرة التثم Wن تـعيWمديرة التثم Wيتضمّن تـعي pيتضم p2012 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
واالبتـكــار والتـحـويـــل التكـنـولـــوجي في اHـديريةواالبتـكــار والتـحـويـــل التكـنـولـــوجي في اHـديرية
الــعـامــة لــلـبــحث الــعـلــمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجيالــعـامــة لــلـبــحث الــعـلــمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 13 ديسـمبـر سنة 2012 تـعـيّن اآلنسـة مـاجدة

أمــيــنــة عــزيــزةp مــديــرة لــلــتــثــمــW واالبــتــكــار والــتــحــويل
الـــتـــكـــنـــولـــوجي في اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي
والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعـــلــــيم الـــعـــــالي

والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعيـW ن تـعيـW اHديـرة العـامةاHديـرة العـامة
لــــلـــــوكـــــالــــة اHـــــوضــــوعـــــاتـــــيــــة لـــــلــــبـــــحث فـي الــــعـــــلــــوملــــلـــــوكـــــالــــة اHـــــوضــــوعـــــاتـــــيــــة لـــــلــــبـــــحث فـي الــــعـــــلــــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـعـيّن اآلنــسـة هـدى

إ�ان فـرعونp مـديرة عـامة لـلوكـالة اHـوضوعـاتيـة للـبحث
في العلوم والتكنولوجيا.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّن تـعــيـW األمـW الـعـامن تـعــيـW األمـW الـعـام

جلامعـة سطيف جلامعـة سطيف 1.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافــق 13 ديـــســمـــبـــــر ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

نـــور الدين بن هنيp أمينا عاما جلامعة سطيف 1.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعـيـW نــائـبي مـديـرن تـعـيـW نــائـبي مـديـر

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 13 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2012 تــــعــــيّن اآلنــــســــة

والـــسّــيـــد اآلتي اســـمــاهـــمــا نـــائــبـي مــديـــر بــوزارة الـــعــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي :

- بـوجمعة مـرزوقيp نائب مديـر احلسابـات واHالية
pديرية العامة للضمان االجتماعيHبا

- صليحة بسـتانيp نائبة مدير التنسيق والشراكة
باHديرية العامة للتشغيل واإلدماج.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـW رئـيس ديوانن تـعـيـW رئـيس ديوان
كاتب الـدولة لـدى وزير الـشباب والـرياضـةp اHكلكاتب الـدولة لـدى وزير الـشباب والـرياضـةp اHكلّف

بالشباب.بالشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

بـشــيـر عـبـادلـيp رئـيـسـا لــديـوان كـاتب الــدولـة لـدى وزيـر
الشباب والرياضةp اHكلّف بالشباب.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 13
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعيـW مديـر الشـبابن تـعيـW مديـر الشـباب

والرياضة في والية األغواط.والرياضة في والية األغواط.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يعـيّن الـسّـيـد سـعـيد

مرماطp مديرا للشباب والرياضة في والية األغواط.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1433 اHوافق  اHوافق 25 أكـتوبر 
سـنـة سـنـة p2012 يـتــضـمن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشp يـتــضـمن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش
الـــعــام لـــلـــمــديـــريــة الـــعـــامــة لـــلـــمــواصالت الـــســـلــكـــيــةالـــعــام لـــلـــمــديـــريــة الـــعـــامــة لـــلـــمــواصالت الـــســـلــكـــيــة

والالسلكية الوطنية.والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اHـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

pاحمللية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 248
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالداخلية واجلماعات احمللّية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 331
اHـؤرخ في 19 شـوّال عام 1433 اHـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتضـمن تـعيـW السـيـد محـمد سـي صابـرp مفـتـشا عـاما
بــاHـــديــريــة الـــعــامــة لــلـــمــواصالت الـــســلــكـــيــة والالســـلــكــيــة

pالوطنية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pادّة األولى :ة األولى : يفـوّض إلى الـسيـد محـمد سي صـابرHاداHا
اHـفــتش الــعــام لـلــمــديــريـة الــعــامــة لـلــمــواصالت الــسـلــكــيـة
والالســلــكــيـــة الــوطــنــيــةp اإلمــضــاء بــاسم وزيــر الــداخــلــيــة
pـقـرراتHعـلى جـمــيع الـوثـائق وا pــحـــلــيـةHواجلــمــاعــات ا
�ـــــــا فـي ذلـك أوامـــــــر الـــــــدفـع أو الــــــــتـــــــحـــــــويـل وتـــــــفــــــــويض
االعــتــمــادات ورســـائل إشــعـــار بــاألمــر بــالـــصــرف ووثــائق
pـــــصــــاريـف وبـــــيــــانـــــات اإليــــراداتHاإلثـــــبــــات اخلـــــاصـــــة بــــا

باستثناء القرارات.



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

حرّر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 25
أكتوبر سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة الطاقة واGناجموزارة الطاقة واGناجم
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 جـمـادى األولى عــام  جـمـادى األولى عــام 1433 اHـوافــق  اHـوافــق 10
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة p2012 يــحـدp يــحـدّد تـعـريـفــات نـقـل احملـروقـاتد تـعـريـفــات نـقـل احملـروقـات
بـواســطــة األنــابــيب حــسب كـل مــنــطــقـة وحــسب كـلبـواســطــة األنــابــيب حــسب كـل مــنــطــقـة وحــسب كـل

سـائـل.سـائـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

pناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-182 اHؤرّخ
في أوّل شــعــبــان عــام 1431 اHــوافق 13 يــولــيــو ســنـة 2010
واHـــــتــــضــــمّـن تــــعـــــريـــــفـــــة نــــقـــل احملـــــروقـــــــات بــــواســــطــــــة
األنـــابـيب ومنـهجـية حـسـابهـا حسب كل مـنـطقـةp ال سيّـما

pادّة 17 منـهHا

يقـريقـرّر مـا يأتي:ر مـا يأتي:

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 17 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 10-182 اHـؤرّخ في أوّل شـعـبـان عـام 1431
اHــوافق 13 يـــولــيــو ســنــة 2010 واHـــتــضــمّن تــعـــريــفــة نــقـل
احملـروقـات بـواســطـة األنـابـيب ومـنـهـجــيـة حـسـابـهـا حـسب
كـل مـنطـقةp يـهدف هـذا القـرار إلى حتديـد تعـريفـات نقـل
احملـروقـات بــواسـطـة األنـابــيب حـسب كل مـنــطـقـة وحـسب

كـل سـائـل.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـخص تـعـريــفـات الـنّـقـل الــسـوائل اآلتـيـة :
البترول اخلام وسـوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول

اHميّع والغاز الطبيعي.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : حتـــدّد تـــعــريـــفــة نـــقل احملـــروقـــات بــواســـطــة
األنــابــيبp حــسب كل مــنــطــقــة وحـسـب كل ســائل بــعــنـوان

سنة p2012 كما يأتي :

ب) أنــــظــــمـــــة نــــقل غـــــاز الــــبــــتــــرول اHــــمـــــيّع والــــغــــاز
الـطبـيعي بـواسـطة األنـابيب الـتي تـقع في جنـوب حاسي

الـرمـل :

البتـرول اخلــام

سوائل الغاز الطبيعي

652 دج/ ط م

808 دج/ ط م

ب) أنـــظـــمـــة نـــقـل غـــاز الـــبـــتـــرول اHــــمـــيّع بـــواســـطـــة
األنابيب التي تقــع ما بW حاسي الرمـل والساحـل :

164 1 دج/ ط مغاز البترول اHميّع

ج) أنـظـمـة نـقل الـغـاز الــطـبـيـعي بـواسـطـة األنـابـيب
الــــتـي تــــقع مـــــا بــــW حــــاسـي الــــرمل والـــــســــاحل أو احلــــدود

األرضية :

610 دج/ ألف قياسي م3الغاز الطبيعي

منطقة اجلنوب :منطقة اجلنوب :
أ) أنــــظــــمـــــة نــــقـل الــــبــــتـــــرول اخلــــام وســــوائـل الــــغــــاز
الـــطـــبــيـــعي بـــواســـطــــة األنــــابـــيب الـــتي تـــقـع في جـــنــوب

حوض احلمراء:

البتـرول اخلــام

سوائل الغاز الطبيعي

461 دج/ ط م

132 دج/ ط م

غاز البترول اHميّع

الغاز الطبيعي

653 دج/ ط م

402 دج/ ألف قياسي م3

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـشـمل تـعـريـفـات النـقـل احملددة فـي اHادّة 3
أعالهp جميع الرسوم.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 10 أبريل سنة 2012.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

اGطبعة الرسمياGطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8P بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8P بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

12 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2471
26 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

منطقة الشمال :منطقة الشمال :
أ) أنــــظــــمـــــة نــــقـل الــــبــــتـــــرول اخلــــام وســــوائـل الــــغــــاز
الـــطــبــيــعـي بــواســطــة األنــابـــيب الــتي تـــقع مــا بــW حــوض

احلمراء والساحل :


